
Un expert urgeix a descanalitzar la 
Garona i dotar-la de parcs fluvials
L’ecòleg Narcís Prat, de la UB, alerta que els murs de ciment     
i pedres fan que l’aigua guanyi velocitat i força i arrasi més
El professor Narcís Prat, del 
Departament d’Ecologia de 
la Universitat de Barcelona 
(UB), diu que la gent té 
“sensació de més protecció 
amb els murs però no 
saben que empitjora la 
situació en cas de fortes 
avingudes”.

Vielha
CARME QUINTANA
Un dels principals experts a 
Catalunya en analitzar feno-
mens d’inundacions sobtades, 
el professor de la Universitat 
de Barcelona (UB) Narcís Prat, 
membre del Grup de Recerca 
Freshwater Ecology and Mana-
gement (FEM), es posa les mans 
al cap de les obres de canalitza-
ció del riu Garona al seu pas per 
la Val d’Aran que s’han fet en els 
darrers anys.

“Al canalitzar trams de riu, 
fent murs de ciment i de pedres 
el que fan es que quan hi hagi no-
ves avingudes l’aigua baixi molt 
més depressa, amb més força i 
velocitat amb pedres i troncs i es 
surti abans de mare amb cabals 
cada cop més petits”, alerta, afe-
gint que “en 20 anys o abans pot 
haver inundacions a l’Aran més 
catastròfiques que per exemple 
les de l’any 2013”.

Narcís Prat, que pertany al 
Departament d’Ecologia de la 
Universitat de Barcelona, urgeix 
a les autoritats competents que 
comencin a descanalitzar el riu 
Garona per deixar-li espai fluvial 
en cas de crescudes. Així pro-
posa crear als voltants del riu 
parcs fluvials amb arbres de ri-
bera, “per si hi ha avingudes el 
riu es pugui expandir sense fer 
tan mal”. També indica que si cal 
per dotar de parc fluvial desviar 
la carretera, que es faci perquè 
en definitiva és guanyar en se-
guretat.

Cal recordar que l’any 2013 al 
mes de juny la Val d’Aran va viu-
re unes riuades molt catastròfi-
ques en ple mes de juny. Segons 
aquest expert, “la gent quan veu 
que es canalitza un riu té sensa-
ció de més protecció però el que 
s’està fent no saben que empit-
jora la situació en cas de fortes 
avingudes”. Prat advoca per a 

què “es facin més amables els 
rius amb la gent, dotant-los de 
parcs fluvials en els marges i si 
cal les administracions que com-
prin els terrenys necessaris”.

En el cas de les actuacions a 
Les, al Baish Aran, Prat indica 

que “en canalitzar el riu a l’en-
trada a la població per protegir 
la carretera el que fan és prepa-
rar la següent inundació enca-
ra més forta”. El 18 de juny de 
2013, l’endemà de la celebra-
ció de la festa institucional de 

l’Aran, ningú s’esperava el que 
va passar. El riu Garona es va 
desbordar per les intenses plu-
ges i el desgel provocant impor-
tants danys materials i força ca-
tastròfics a la Val d’Aran. 

L’aigua va arrassar amb càm-

pings vora el riu, pistes forestals, 
senders turístics, es va endur 
ponts (per exemple a Salardú), 
parts de cases, i també va afec-
tar greument al santuari de Mi-
jaran, a la sortida de Vielha, en-
tre molts altres danys.
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