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TEMPORALDANYS ➜

A. GUERRERO
❘ LLEIDA ❘ Una tempesta devasta-
dora i insòlita va causar greus
destrosses ahir a la matinada en
edificis com algunes granges i
cases de l’Horta de Lleida i va
delmar la collita de poma i pa-
nís del Segrià i les Garrigues,
afectant 5.235 hectàrees, entre
molts altres danys.

El temporal, entre la 1.30 i les
3.00 hores, va afectar principal-
ment la comarca del Segrià (To-
rrefarrera,Alcoletge oAlpicat,
entre altres municipis a banda
de Lleida) en un fenomen molt
poc freqüent que es coneix com
a torbonada i es distingeix per
la brusca variació de la veloci-
tat del vent. Es tracta d’una ra-
ra avis a Ponent, que es registra
entre una i dos per dècada, se-
gons els experts. En alguns
punts, la torbonada es va elevar
a esclafit (fort corrent descen-
dent amb vents que poden arri-
bar als 200 km/h) i que és molt
més virulent.Això és el que va
succeir en alguns punts com a la
partida de Llívia, on tres gran-
ges d’una explotació van que-
dar arrasades, i a la carretera de
Corbins, on un garatge es va en-
sorrar i la casa va patir greus des-
trosses.

El telèfon d’emergències 112
va rebre un total de 159 truca-
des, la gran majoria des del Se-

Una tempesta destrossa edificis de
l’Horta i arrasa camps de fruita i panís
La torbonada de vent i pluja va causar nombroses destrosses al Segrià i les Garrigues

Una virulenta tempesta va causar ahir a la matinada greus danys en edificis dels voltants de la ciutat de Lleida i va

arruïnar collites al Segrià i les Garrigues, principalment de poma i panís. El telèfon d’emergències del 112 va rebre més

de 130 trucades del Segrià. Diverses cases, granges i magatzems van quedar destrossats.

El propietari d’aquesta casa
de la carretera de Corbins

mostra les destrosses.

LLEONARD DELSHAMS

grià (133). Els Bombers van efec-
tuar desenes de sortides, la ma-
joria per arbres o elements es-
tructurals caiguts, inundacions
en baixos o sanejament de faça-
nes.

A la ciutat de Lleida, la Urba-
na va practicar més d’una vin-
tena de serveis i es van activar
les brigades municipals per re-
tirar arbres, tanques i murs cai-

guts.Una desena de vehicles van
patir danys per l’impacte
d’aquests elements. L’enllume-
nat públic de Ronda també va
resultar afectat. La Paeria va ini-
ciar ahir la valoració de les des-
trosses.

AAlguaire es va assolir una
ratxa de vent de 144,7 km/h. Les
escolesAlba, de Llívia, i la de
Corbins, entre d’altres, també

Un agricultor de Junedamostra pomes picades per la pedra.

ITMAR FABREGAT

van registrar danys que no im-
pediran que puguin començar
el curs amb normalitat.

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

DADES ICLAUS

144,7
KM/H RÀFEGAVENT

La major ràfega de vent es va re-
gistrar a Alguaire, segons el Ser-
vei Meteorològic de Catalunya.

159
TRUCADES AL 112

El telèfon d’emergències va re-
bre 159 trucades, de les quals
133 van ser del Segrià.

Destrosses
❚Una casa de la carretera de Cor-
bins i granges de la partida de
Llívia són els immobles més afec-
tats pel temporal.

Lleida ciutat

❚ La torbonada va fer caure ar-
bres, parets i altres elements del
mobiliari urbà. Almenys una de-
sena de vehicles van registrar
danys.

Precipitacions

❚A Alguaire es van recollir 34,2 li-
tres en 30minuts. A Lladurs (Sol-
sonès), un total de 74,3 .
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METEOROLOGIATEMPORALDEVASTADOR

ELSDANYSPERPOBLACIONS

Almacelles 750 30-40

Almenar 3 50-100 50 50-100 60 20 650 30-40

Alguaire 45 80-100 7 80-100 100 20 400 30-40

Rosselló 8 80-100 5 80-100 20 30-40

Torrefarrera 75 80-100 4 80-100 2 20 200 30-40

Corbins 30 80-100 4 80-100 25 30-40

Alcoletge 30 80-100 120 30-40

Lleida 150 50-100 10 50-100 400 30-40

Alamús 25 80-100 300 30-40

Vilanova Segrià 8 50 4 50 8 20 30 20-30

Benavent 15 50 6 50 8 20-30

La Portella 5 50 16 50 50 20-30

Torre-serona 10 50 2 50 30 20-30

Juneda 103 80-100 583 20-30

Puiggròs 12 80-100 42 20-30

Borges Blanques 13 80-100 12 20-30

Bell-lloc 7 40-80 195 20-30

Torregrossa 101 40-80 502 20-30

TOTAL 640 108 170 4.317

MUNICIPI FRUITA DE LLAVOR

SUPERFÍCIE
AFECTADA (HA)

%
AFECTACIÓ

Font: conselleria d’Agricultura

FRUITA DE PINYOL

SUPERFÍCIE
AFECTADA (HA)

%
AFECTACIÓ

FIGUES

SUPERFÍCIE
AFECTADA (HA)

%
AFECTACIÓ

PANÍS

SUPERFÍCIE
AFECTADA (HA)

%
AFECTACIÓ

L. GARCÍA/E.M. MURUAGA
❘ LLEIDA ❘ El vent i la pedra han
acabat amb la campanya de re-
collida i comercialització de frui-
ta per a molts pagesos de Llei-
da, després de la tempesta de la
matinada de dijous a divendres,
però més d’un fins i tot veurà
minvada la del pròxim estiu per-
què la força de les ratxes va ar-
rasar els arbres, que van acabar
estesos a terra.

La valoració oficial de la con-
selleria d’Agricultura xifra en
5.235 les hectàrees fetes malbé
per la devastadora tempesta en
divuit poblacions de la zona
nord de la comarca del Segrià,
així com de les Garrigues i el
Pla d’Urgell.

Com mostra el gràfic adjunt,
640 són de fruita de llavor, fo-
namentalment poma, a les quals
se’n sumen 108 de préssec i nec-
tarina tardana, a banda de 170
més de figues. La resta, 4.317,

Danys en 5.235 hectàrees de fruita
i panís i arbres arrancats de soca-rel
Els productors reclamen un peritatge urgent i fins i tot la zona catastròfica

corresponen a camps de panís
amb afectacions d’entre un 20
i un 40% en aquest cas.

El granís va ser, majoritària-
ment, de la mida d’un cigró, pe-
rò la gran quantitat caiguda i la
força amb què ho feia es va tra-
duir en danys devastadors.Ahir
es podien comptabilitzar fins a
60 cops en una sola peça de po-
ma golden a punt de collir. Els
danys són tan importants que
alguns agricultors van advertir
que si els pèrits no acudeixen a
inspeccionar les finques de for-
ma ràpida, quan hi arribin es
trobaran la fruita podrida, per-
què hi ha peces amb trossos ar-
rancats, com si la pedra hagués
fet mossegades a les pomes.

Alguns afectats explicaven
com ha acabat per a ells la cam-
panya de recol·lecció, la qual co-
sa es traduirà en la rescissió de
contractes de temporers que te-
nien a les seues finques, perquè
els danys arriben a ser del cent
per cent. De fet, en el cas de la
fruita de llavor,Agricultura si-
tua l’afectació entre un 80 i un
100% en un total de 319 hec-
tàrees.

La fruita no té cap valor co-
mercial i ni tan sols val la pena
intentar portar-la a fàbriques de
suc, asseguren els pagesos, pel
baix preu que percebrien. En la
mateixa forquilla de danys hi ha

El vent va arrancar bona part de les pomeres d’aquesta finca al costat de la carretera de Corbins.

El pati de l’escola de Llívia, un altre dels recintes afectats.

MAGDALENA ALTISENT

L’ermita de Grenyana també va patir desperfectes.

Hi ha pomes en les quals s’aprecien fins a 60 cops de granís.

JOAN COMAPOSADA

ITMAR FABREGAT

LL
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Aquesta casa de Torrefarrera es va lliurar per poc de l’impacte d’un gran arbre.

una vintena d’hectàrees de prés-
secs.

En el cas de les figues,Agri-
cultura situa l’afectació en un
percentatge inferior, del 20%.

Aquesta és la primera valo-
ració d’urgència feta pública per
la conselleria d’Agricultura, pe-
rò hores abans de fer-se públic
el líder d’Aeall-Asaja, Pere Ro-
qué, calculava que només a
l’Horta de Lleida els danys po-
drien arribar a 700 de les seues
2.500 hectàrees.Tanmateix, l’in-
forme dels tècnics de la Gene-
ralitat xifra en 150 hectàrees la
superfície colpejada per la tem-
pesta i la forquilla de danys, en-
tre el 50 i el 100%.

Des de JovesAgricultors i Ra-
maders de Catalunya, es va de-
manar ahir la declaració urgent
com a zona catastròfica de les
poblacions de Lleida afectades
per la violenta tempesta, que ha
deixat un paisatge desolador
d’arbres caiguts, teulades arran-
cades, magatzems esfondrats i

Equipaments públics de Torrefarrera van quedar molt afectats.

JORDI LATORRE

Aquest magatzem vora la carretera de Corbins també va quedar del tot destrossat.

LLEONARD DELSHAMS

La caiguda d’arbres també va afectar línies elèctriques, com aquesta a Llívia.

MAGDALENA ALTISENT

ENTREVISTA

«Ha sigut una torbonada i a Ponent
se’n produeix una per cada dècada»

Quin fenomen meteorològic
és el que exactament s’ha pro-
duït a Ponent?
Una torbonada. Consisteix en
ratxes de vent molt intens i
sostingut durant un interval
breu que ha vingut acompa-
nyat de pluja, granís i llamps.
S’ha produït per una depres-
sió profunda que hi ha pròxi-
ma a la península Ibèrica i que

ha provocat un important aug-
ment de masses d’aire.
Cada quan es produeixen
aquests fenòmens?
A Lleida són molt poc habi-
tuals. Els més importants a Po-
nent es van registrar el 7 de
novembre del 1982 i el 24
d’agost del 1993. Segons les
estadístiques, se’n produeixen
una o dos per dècada.
La torbonada ha sigut molt
més intensa en alguns punts
concrets?
En aquests llocs han patit un
esclafit, que és quan l’aire

impacta de manera descen-
dent contra el terra i es pro-
dueixen violents corrents ca-
paços de generar greus
danys. No ha de confondre’s
amb un tornado, sinó que es
produeix com un efecte cisa-
lla.
Es pot repetir en els pròxims
dies?
No. Encara que és difícil de
predir, es tracta d’un fenomen
molt poc habitual i molt dife-
rent del que és una calamar-
sada, un temporal de vent o
un de pluja.

Oleguer Vilella
METEORÒLEG

xarxes antigranís abatudes i ha
delmat collites, com va desta-
car.

El responsable del sector de
la fruita d’Unió de Pagesos, Xa-
vier Gorgues, per la seua part,
va reiterar les demandes que fa
el sindicat cada vegada que es
produeix un sinistre, com són la
reducció de mòduls de l’IRPF o
bonificacions a la Seguretat So-

cial. “Haurien de ser mesures
automàtiques, però sempre les
hem de reclamar”, va dir.

Aquesta tempesta va tenir
unes característiques devasta-
dores, però fronts com el de la
matinada d’ahir ja s’havien pro-
duït en altres ocasions a la pro-
víncia. Gorgues va recordar, en
aquest sentit, el front de granís
i vent que va patir Lleida l’1

d’agost del 2009 que, per exem-
ple, va arrancar pomeres en una
finca de Corbins.

Ara és moment de la trista va-
loració de danys. El director ge-
neral d’Agricultura i Ramade-
ria de la Generalitat, Miquel
Molins, va contactar ahir amb
Agroseguro, que al migdia ja ha-
via rebut un 50% d’informes
dels agricultors, segons va dir.

Està previst que dilluns comen-
cin els treballs de peritatge dels
danys sobre el terreny.

Pere Roqué va explicar que
Agroseguro valora en 30 cèn-
tims d’euro el quilo de poma
golden i en 40 el de flor d’hi-
vern, pràcticament l’única vari-
etat de pera pendent de recollir.
Això sí, el pool assegurador es-
tableix una franquícia del 10%
en el cas de la fruita danyada.
Així, per exemple, si un pagès
ha perdut el 100%, rebrà el pa-
gament per noranta de cada cent
quilos produïts.Va afirmar que
els arbres joves, que cal decla-
rar a l’hora de contractar la pò-
lissa, són valorats en 6 euros per
unitat.

Roqué i Gorgues van afegir,
a més, que els fruiters en pro-
ducció són també indemnitza-
bles, però el responsable d’Unió
de Pagesos va dir que “pot ser
complicat cobrar per aquests
perquè [Agroseguro] intenta
agafar-se a tot per minimitzar
les indemnitzacions”.

Aquesta tempesta de pedra
és la número 16 des que va co-
mençar la primavera a Lleida i
creixen veus a favor dels crema-
dors de iodur de plata.

Els danys que ha causat do-
nen el cop de gràcia a una cam-
panya caracteritzada pels bai-
xos preus i el veto rus.

COPDEGRÀCIAA LA FRUITA

El granís és el cop de

gràcia a una campanya

fructícola penosa pels

preus i el veto rus

LEONARD DELSHAMS



7ÉS NOTÍCIASEGRE
Dissabte, 6 de setembre del 2014

■

r en estat de sinistre total, encara que paradoxalment cap animal va resultar ferit.

MAGDALENA ALTISENT

“Ha sigut
comun infern,
hempassat
bastanta por”
Els més afectats van viure moments de
pànic || Granges i cases destrossades

per això encara és més difícil que
pugui tirar endavant”, va con-
cloure.

Per la seua part, Joan Secases,
propietari d’una casa a la carre-
tera de Corbins el magatzem del
qual es va desplomar, va asse-
gurar que “ha sigut terrible, com
un tornado, volava tot, sembla-
va una pluja de teules i maons.
Mai havia vist res igual”. La xe-

meneia de la casa va aparèixer
a uns 80 metres de l’immoble.
Secases comenta que “estava sol
a casa, la meua dona s’havia que-
dat sola en un pis de Lleida. Jo
vaig decidir venir perquè tinc el
camió aquí i havia d’aixecar-me
a les 4.00 hores”. L’habitatge ha-
via estat reformat fa tres anys.
Dos cotxes que hi havia a l’in-
terior del magatzem han quedat
destrossats del tot.

J. MARTÍ/A. GUERRERO
❘ LLEIDA ❘ “Ha sigut com un infern:
en cinc minuts s’ho va emportar
tot i vam passar bastanta por.”
Així relatava ahir Josep Cana-
les, propietari d’una explota-
ció amb granges de vaques, ca-
valls i ovelles a la partida de Llí-
via, com va viure la torbonada
que va destrossar gairebé del tot
totes les seues granges.“En una
hi havia 130 vaques, en la que
hi havia al costat 140 i en una
tercera, 450 ovelles. Han que-
dat destrossades, l’únic que pot
fer-se és acabar de tirar-ho tot
per refer-ho de nou, però això
és molt difícil”, va assenyalar.
“Algunes xapes de les teulades
han anat a parar fins a uns 800
metres de distància”, va desta-
car. Paradoxalment, ni un dels
animals va patir danys, malgrat
que també es van desplomar
nombroses bigues. Per acabar-
ho d’adobar, Canales s’enfron-
ta a una altra contrarietat, ja que
les instal·lacions no estaven as-
segurades, per la qual cosa no
percebrà cap indemnització pel
desastre. “No tinc assegurança
perquè hi va haver un moment
en què no vaig poder pagar-la,

La Paeria comença a valorar
els danys i la Diputació
contacta amb els alcaldes
❘ LLEIDA ❘ La Paeria iniciarà la set-
mana que ve la valoració dels
danys provocats pel temporal
a la ciutat de Lleida i que ascen-
diran a milers d’euros. Les bri-
gades municipals van treballar
ahir a preu fet per retirar ele-
ments com parets o arbres que
van caure, alguns a sobre de ve-
hicles.També van reparar avari-
es en l’enllumenat elèctric com
al passeig de Ronda.

D’altra banda, el president de
la Diputació de Lleida, Joan Re-
ñé, va contactar amb els alcal-
des dels municipis afectats per
conèixer de primera mà els
danys produïts per la torbona-
da. Una de les poblacions més
afectades va serTorrefarrera, on
van volar plaques solars del po-
liesportiu i rajoles de les pisci-
nes. El temporal també va pro-

vocar danys en instal·lacions es-
portives de diversos pobles.

Franja de Ponent
D’altra banda, el temporal no

només va afectar el Segrià i les
Garrigues, sinó que també va
provocar molts danys a la Fran-
ja de Ponent. Una de les pobla-
cions més afectades va ser Ta-
marit de Llitera.Així, per exem-
ple, un edifici municipal en el
qual hi havia guardades les car-
rosses que havien de desfilar de-
mà a les festes es va ensorrar.

La tempesta també va descar-
regar, d’altra banda, a Alcam-
pell,Altorricó iAlbelda. Quant
als cultius, les primeres estima-
cions van apuntar que van resul-
tar afectades unes 2.000 hec-
tàrees, principalment de poma
i préssec.

‘PLUJA’ DE TEULES

“Ha sigut terrible, com

un tornado, volava tot,

semblava una pluja

de teules i maons”

Miquel Bota, veí de la partida de Llívia, va veure com el seumagatzem es va quedar sense teulada.

MAGDALENA ALTISENT

El carrer Xavier Puig Andreu, a Pardinyes, va quedar tallat.

ITMAR FABREGAT

at d’un arbre caigut en plena tempesta.

rrasat.

LEONARD DELSHAMS

ITMAR FABREGAT



JORDI LATORRE

Baixos inundats en indrets com Torrefarrera per la intensitat de la pluja
TORREFARRERA •  Alguns baixos no es van poder escapar dels estralls de la tempesta i van acabar parcialment  
inundats, com és el cas d’aquest de Torrefarrera, en una imatge presa pel seu alcalde, Jordi Latorre.

ROBERTO PINO

Ensorrament d’un mur al barri de Magraners
LLEIDA •  Algunes construccions com aquest mur del barri lleidatà de Ma-
graners no van poder resistir la força amb què bufava el vent.

ANTONIO AIXALÀ

Danys a diferents instal·lacions de la capital del Segrià
LLEIDA •  Les instal·lacions que es trobaven a l’aire lliure també van patir de valent, com és el 
cas d’aquesta caseta al CN Lleida.

LAURA

Calamarsada en municipis com Torregrossa
TORREGROSSA •  En alguns indrets, la pluja i el vent van anar 
acompanyats de pedres grosses com una moneda de 2 euros.

ESTHER SANCHO

Cau un dels arbres de les Escoles Alba
LLEIDA •  Arran de la forta tempesta, els arbres van ser potser els qui més van patir els estralls, 
com es pot comprovar amb aquest arbre caigut a les Escoles Alba.

EMILI BUJARALOZ

Rastres visibles de l’aigua a primera hora del matí
ROSSELLÓ •  Els danys provocats per la força de l’aiguat encara 
eren plenament visibles al matí, com a Rosselló.

MAR RIBES

A Alcoletge tampoc es van salvar de la pedra
ALCOLETGE •  La calamarsada també va voler deixar petjada 
en municipis del Segrià, com és el cas d’Alcoletge.

LA TEMPESTA HURACANADA EN IMATGES

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014 la Mañana6 TEMA DEL DÍA


