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Y temporal glOriA. GALERIA D’IMATGES I EFECTES A LA COMARCA

Y NEVADA Al pertús

Y roses

Tall a l’AP-7 entre Figueres i la Jonquera

Santa Margarida, la més inundada

Dimarts va ser complicat per la circulació. L’AP-7 entre Figueres i la Jonquera va
estar tallada al trànsit durant hores per la
neu que havia caigut a França i això va complicar el pas des de la Jonquera fins al Pertús

A Roses la llevantada va deixar els carrers de Santa Margarida totalment inundats. La gola de l’Estany i el passeig marítim van tardar dies a tornar a la normalitat.
Com a efectes a les carreteres, dimarts va
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(foto). Els vehicles es van desviar fins a l’N-II
i van deixar aquesta via col·lapsada. A Figueres la situació es va agreujar per un accident a l’AP-7 amb tres camions implicats
mentre es feien els desviaments. [F: À. R.] n
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LLANÇÀ. Onatge de magnitud

borrAssà. El desbordament del Manol és un clàssic en aquest punt

AJ. DE BORRASSÀ

ELS PESCADORS

quedar tallada al trànsit la sortida de Roses
en direcció Figueres i la prolongació de la
Ronda de Circumval·lació. L’accés al camí
de ronda entre el Far i l’Almadrava va quedar prohibit. [Fotos: Àngel Reynal]. n

ROSES. Caiguda de pins a Santa Margarida, Mas Mates i zones escolars T. GARCIA

A VISTA D’OCELL. El passeig de Roses després del temporal

JAUME CUSÍ

el pertús. L’enfarinada de dimarts
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Y consell comarcal

comarca

Y l’estat de l’embassament arriba a nivells de gairebé límit

Recomanacions
per als afectats
del temporal
Gloria

emergència. A Sant Pere Pescador

roses. Tallat el camí de ronda
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Y precipitacions

Lliurona bat el
rècord de pluges
entre el 20 i el
23 de gener

Y L’Oficina del Consumidor del

Consell Comarcal emet un seguit de recomanacions per als
afectats per la borrasca Gloria.
En el cas dels béns, s’aconsellen tres passes bàsiques. Primer, comprovar les assegurances que es tenen contractades
i la seva cobertura. També cal
veure que el bé sinistrat estigués assegurat el dia o els dies
del temporal. En segon lloc, cal
informar dels fets a l’asseguradora i fer-ho per un mitjà que
en deixi constància (trucant al
servei d’atenció al client i demanant un número de referència, per exemple). En casos de
sinistres provocats per riscos
extraordinaris o catastròfics,
l’asseguradora ho ha de comunicar al Consorci de Compensació d’Assegurances, organisme de l’Estat encarregat
d’indemnitzar aquests danys.
Només hi haurà compensació
si es té assegurança. En cas de
talls de subministrament, s’ha
de reclamar si el servei no s’ha
restablert adequadament.
Aquests danys es podran compensar si es disposa d’una assegurança de tipus multirisc
que cobreixi perjudicis soferts. n
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LLiurona
516 l/m2

GARRIGUELLA
254 L/M2

ESPOLLA
187 L/M2

ROSES
179 L/M2

NAVATA
171 L/M2

darnius-boadella
170 L/M2

sant miquel de fluvià
168 L/M2

FIGUERES
150 L/M2

Darnius-Boadella, al 95,58%
El pas del temporal Gloria no ha deixat només desperfectes. En el cas de l’embassament de DarniusBoadella, a la conca de la Muga, la borrasca ha fet
que el pantà hagi arribat aquest cap de setmana
a un nivell del 95,58% de la seva capacitat. Abans
dels episodis de pluges Darnius-Boadella es trobava molt per sota del 50%. Per tant, gairebé ha doblat
en pocs dies la quantitat d’aigua que pot acumular,
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141 L/M2

que és de 61 hm3. Fa un any per les mateixes dates el
pantà també estava força ple però molt per sota dels
nivells actuals. Es trobava al 88,60 %. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha d’alliberar cabal d’aigua
però cal estudiar com està el recorregut del riu Muga. Aquests dies els curiosos s’acosten a veure l’estat del pantà, que ofereix una imatge marronosa i de
nivell límit. [Foto: Àngel Reynal] n

castelló d’empúries
126 L/M2

TORROELLA DE FLUVIÀ
121 L/M2

SANT CLIMENT SESCEBES
107 L/M2

empuriabrava. Aspecte de la platja i del passeig pel pas del Gloria
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JOAN PLANA

darnius

el PORT DE LA SELVA. Rescatat viu el cabirol que va arribar nedant des del mar

AVPC

sant pere pescador. Més destrosses al càmping Riu

SALVI GÜELL
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