
Els geòlegs demanen que es 
truqui al 112 quan es trobin 
pedres enmig de la carretera
La N-230 i la N-260 al Port de Perves, algunes   
de les vies que han registrat més despreniments 
Lleida
F. GUILLAUMET
Avisar al 112 sempre que es tro-
bi una pedra enmig de la carrete-
ra. Aquest és el consell que dóna 
als automobilistes el president 
del Col·legi de Geòlegs, Ramon 
Pérez, perquè diu que és la millor 
manera que es pugui avaluar el 
risc de despreniments i prendre 
mesures per neutralitzar-los.

Es dóna la circumstància que 
l’Observatori Georisc.cat ha cons-
tituït enguany un grup de treball 
que analitzarà de forma mono-
gràfica el risc de despreniments 
i de caiguda de pedres a les car-
reteres i vies fèrries catalanes. 
Està integrat pels professionals 
i les administracions encarrega-
des d’avaluar aquests riscos i els 
resultats es traduiran en un in-
forme que es presentarà a finals 
d’any amb l’objectiu de compartir 
dades i veure com es poden “op-
timitzar”. 

Ramon Pérez explica que quan 
algú es troba una roca a la car-
retera ha d’optar per treure-la 
(després d’aparcar degudament 
el cotxe, senyalitzar-lo i posar-se 
l’armilla reflectant) o avisar al 
112 si no és possible fer-ho. “No 
se sap si aquella pedra acaba de 
caure o porta allí tres dies”, diu el 
president del Col·legi de Geòlegs, 
que afirma que només d’aquesta 
manera es podrà avaluar el risc i 
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prendre les mesures de seguretat 
adients.

Pel que fa a les carreteres de 
Lleida el president dels geòlegs 
explica que la N-230, la N-260 al 
Port de Perves o la carretera que 
porta de Viu de Llevata al Pont de 
Suert són algunes que tradicio-
nalment tenen un risc de despre-
niments més alt del normal tot i 

que apunta que en tots els casos 
s’han fet “moltes actuacions” i 
que no hi ha motius per l’alarma 
perquè s’hi treballa, s’estudia i 
s’estabilitza quan cal. Precisament 
per avaluar el risc treballen amb 
fórmules que creuen dades com 
el perill, els danys, la probabilitat i 
l’amenaça d’acord amb cada con-
text i el número de vehicles que hi 

passen diàriament.
Els geòlegs també demanen 

comprensió quan els tècnics fan 
valoracions del risc de despreni-
ments en carreteres. I diu que si 
una carretera ha d’estar tancada 
uns dies, com va passar l’any pas-
sat entre Sant Feliu de Buixalleu i 
Mont Sant Benet, s’ha d’entendre 
que “és important per tothom”.   
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L’esllavissada, 
captada per la 
Xarxa Sísmica 
de Catalunya

L’esllavissada que dilluns va col-
gar part de la carretera de Cas-
tell de Mur a Sant Esteve de la 
Sarga provocant la mort dels 
dos ocupants del vehicle que 
passava aquell moment per la 
zona va ser enregistrada per la 
Xarxa Sísmica de Catalunya. Les 
màquines la van captar a les 
14.33 hores amb una magnitud 
local equivalent a 0,8.

La Viquipèdia ja 
recull l’enfonsament 
de la Mare de      
Déu del Roser

L’esllavissada de dilluns, que va 
provocar dos víctimes, també 
es va emportar l’ermita de la 
Mare de Déu del Roser de les 
Esplugues, un temple situat a la 
zona que es va enfonsar i que 
va quedar totalment destruït. 
La Viquipèdia ja recull aques-
ta dada en l’entrada referent a 
aquesta ermita del Montsec.

El sismògraf, a les 14.33 hores
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Viure saludablement té com 
a finalitat cuidar el nostre 

cos i la nostra ment, amb els 
que convivim tota la vida
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