Exposició del 6 al 27 de novembre
Plaça de la Paeria i Palau de la Paeria

La rambla de Ferran totalment
inundada, amb una barca de
salvament.
Arxiu Diari Segre.

40 anys de la
riuada de Lleida.
Un punt d’inflexió
Fa 40 anys una gran riuada va trasbalsar totalment
la ciutat. El seu record encara és ben viu:
nombrosos ciutadans i ciutadanes en recorden
l’experiència, el soroll de l’aigua, l’impacte en els
barris més propers al riu. I el seu impacte va
suposar un punt d’inﬂexió en la relació de la ciutat
amb el riu.
Anys més tard es va construir la canalització del
riu, avui eix central de la ciutat, i els diversos
ponts i passarel·les per comunicar els dos marges
de la ciutat en el tram urbà, i es va treballar en la
conservació dels espais naturals del terme
municipal, com el Parc de la Mitjana, els
Aiguamolls de Rufea o els darrers anys el Camí del
Riu. Encara queda feina a fer, com per exemple
treballar per limitar al màxim els riscos
d’inundabilitat, actuant, per exemple, sobre les
comportes del Canal de Seròs i sobre el Camí de
Grenyana.

L’Ajuntament de Lleida commemora l’aniversari
amb una exposició de record, que recull algunes de
les fotograﬁes més impactants del moment i el
testimoni de persones que ho van viure en primera
persona. Es podrà visitar tot el mes de novembre a
la plaça de la Paeria i als baixos del Palau de la
Paeria. Paral·lelament, diverses àrees municipals
han previst itineraris per l’entorn del riu, des de
diversos punts de vista: l’arqueològic, l’ambiental i
l’històric.
El nou Festival Intangible se suma a la
commemoració prenent l’aigua com a ﬁl conductor
de les propostes d’art i tecnologia, amb una ruta en
dron pel pas del riu, una acció sonora al riu i un
mapping que es projectarà a la façana de la Paeria.
Us convidem a gaudir d’aquests actes i a aportar
nous records de la riuada.

Miquel Pueyo i París, alcalde de Lleida

La riuada de 1982
Els dies 7 i 8 de novembre de 1982 l’aigua del riu
Segre inundava Lleida. Els dies previs, uns forts
aiguats a la capçalera del Segre i la Valira es
convertirien en diluvi a Andorra, on van provocar
13 víctimes mortals, i la Cerdanya i l’Alt Urgell, on
l’aigua va escombrar l’antiga població del Pont de
Bar. Per exemple, a la Molina es van registrar 556
mm en 72 hores. El Pallars i la Ribagorça també
van registrar pluges importants.
A Lleida ciutat, ja previnguda, es calcula que el riu
Segre va arribar als 3.200 m3/s. Les aigües van
envair els perímetres del voltant, inundant els
barris de la rambla de Ferran i Cappont i
enduent-se tot el que es trobava al seu pas. Els
avisos a la població per megafonia i ràdio van
evitar desgràcies majors a la ciutat. Després de la
riuada, nombrosos ciutadans van col·laborar en la
neteja de carrers i ediﬁcis.

Equips de salvament a la rambla
de Ferran. A la façana lateral de
la Subdelegació del Govern hi ha
un marca de l’altura que va
arribar l’aigua.
Arxiu Diari Segre.

Camps i construccions agràries
totalment arrasats per l’aigua.
Arxiu Diari Segre.
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Exposició del 6 al 27 de novembre
Plaça de la Paeria i Palau de la Paeria

Acte central:

Diumenge 6 de novembre, a les 11.00h
La Llotja

Acte de record de la riuada de 1982
Conferència de Carles Balasch

Itineraris:

Dissabte 12 de novembre, a les 11.00h

Les restes arqueològiques de la canalització
A càrrec de l’Arxiu Arqueològic

Dissabte 19 de novembre, a les 11.00h

El riu Segre avui: aspectes ambientals
A càrrec de l’àrea de d'Ecologia i Sostenibilitat

Dissabte 26 de novembre, a les 11.00h

Visita guiada a l’exposició i recorregut
pels espais de la riuada
A càrrec del Museu de l’Aigua

Més informació i inscripcions a www.paeria.cat

Activitats
del Festival
Intangible
relacionades
amb la riuada:

Dissabte 5 de novembre, a les 10.30h
Davant de l’Espai 1. INTANGIBLE. Seu principal (av. Blondel 40)

Lleida amb ulls d’ocell
A càrrec d’Olga Paz i Oscar Navasa. Drone: Bird eye works

Diumenge 6 de novembre, a les 11.30h
Passarel·la del Liceu Escolar sobre el riu Segre

Concert fluvial al riu Segre
A càrrec d’Agnès Pe

A les 20.00 h / 20.45 h / 21.15 h
Davant del Palau de la Paeria (v. Blondel)

Vídeo Mapping.
Commemoració dels 40 anys de la riuada
A càrrec del Col·lectiu Telenoika.
Precedit per vídeo mapping realitzat per alumnes d’EPS-UdL

Activitats
educatives

Curs escolar

Agenda 21 Escolar:
Microxarxa El Segre, molt més que un riu
Totes les activitats són gratuïtes.

Amb la col·laboració de:

