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Els ajuntaments fan front a la 
nevada amb l’ajuda dels veïns
La neteja dels carrers i l’escampada de sal van ser les tòniques 
dominants als pobles del Segrià, la Noguera i les Garrigues
Lleida
GENÍS CASANOVAS
Ajuntaments, brigades munici-
pals i veïns van treballar ahir als 
carrers de les localitats més afec-
tades per la nevada de les comar-
ques del Segrià, la Noguera i les 
Garrigues. A la majoria de muni-
cipis es van seguir les recomana-
cions de Protecció Civil i ja s’havia 
escampat sal als carrers els dies 
abans, però així i tot, durant el 
matí es van poder veure molts 
tractors i excavadores retirant la 
neu acumulada.

“Esperàvem que passessin les 
màquines llevaneus, però aquí no 
ha vingut ningú, així que a les set 
de matí ja ens hem posat a treba-
llar”, explicava l’alcalde de Torres 
de Segre (Segrià), Joan Carles Mi-
ró, el qual també va lamentar que 
“no hi hagués més previsió a les 
carreteres que depenen d’altres 
institucions, per exemple el pont 
que creua el riu Segre semblava 
una pista de gel aquest matí i hi 
hem hagut d’anar nosaltres a ne-
tejar-lo, ja que la Diputació no hi 
va tirar sal”. Uns quilòmetres més 
enllà, a Aitona (on es van acumu-
lar més de 6 centímetres de neu), 
si que hi van passar les màquines 
de la Generalitat, per tal de resta-
blir el pas a la LP-7041. A Alguaire 
i Rosselló també es va restablir la 
circulació per la N-230 amb mà-
quines llevaneu i els consistoris 
van tirar potassa als carrers, tot 
i que bona part dels camins cir-
cumdants presentaven un impor-
tant cruix de neu que obligava a 
circular amb cadenes. A Alguaire 
però, la nevada va obligar a atu-
rar l’activitat de l’aeroport.

A Almacelles l’Ajuntament i 
veïns del poble també hi van es-
tar treballant amb tres excavado-
res, dos tractors i vuit treballadors 
municipals: “L’objectiu principal 
és el de netejar els accessos del 
poble i les zones amb més tràn-
sit” explicava el seu alcalde Josep 
Ibarz i afegia que “estàvem preo-
cupats pels accessos a les gran-
ges, perquè es pogués anar a do-
nar menjar als animals, per això 
també hi hem fet anar als equips 
de neteja per tal de retirar la neu 

que tallava els camins”. Una es-
tratègia semblant es la que es va 
seguir a Alcarras, on es va llevar 
la neu i es va tirar potassa tan al 
nucli urbà com a les zones més 
allunyades del municipi com Va-
llmanya o Montagut.

L’absència de màquines lleva-

neu va ser una tònica repetida 
durant tot el matí en diferents 
punts de la demarcació. El presi-
dent del Consell Comarcal de les 
Garrigues i alcalde de la Flores-
ta, Jaume Setó, va lamentar que 
en alguns punts de la comarca 
les comunicacions per carretera 

quedessin tallades gairebé tot el 
matí: “A la part alta de les Garri-
gues ha nevat molt, amb carre-
teres completament tallades a la 
Pobla de Cérvoles i la Granadella. 
A la Floresta de moment podem 
començar a circular, però ens fa 
patir que segueixi nevant i que el 

fred comenci a convertir la neu 
en gel”. Prop de les Borges, la cir-
culació també va ser delicada a 
la N-240, fins al punt que alguns 
vehicles tenien dificultats a l’alça-
da de l’antiga Masia Salat, on es 
van arribar a acumular 8 centí-
metres de neu Aproximadament 
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