Fulls de Ponent nº 10. Març 2020 CoronaVirus
LIMNIMARQUES a la Garona. (Esborrany)

Santa Tecla “Ora pro nobis”
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PRÒLEG / PROEMIUM
Un bon dia, en una botiga virtual d’Internet francesa, Delcampe, vaig veure a la venda una
Limnimarca molt maca i potent ....... vaig dubtar sobre si deixar-ho estar per no animar els
lladregots a arrencar les Limnimarques, o bè comprar-ho per intentar retornarla al seu lloc
d’origen .........

Finalment em vaig decidir per intentar retornar-la ........... i vaig remenar com un
desesperat per Internet, per averiguar de on la van robar, fins que l’àngel de la guarda em
va mostrar aquesta foto de Jean-Claude Alazard amb el corresponent text:

“Castelfranc-2 (46140) Sur le bord du Lot ,un mur de cloture porte une partie de l'historique des
crues du Lot. La crue de 1927 n'est pas indiquée, le mur n'était peut être pas assez haut”
Hi ha: 1912 mars 25, 2003 desembre 05, 1904 febrer 18 i 19 i, 1897 abril 5 i 6 i febrer 8 i 9.
Ara ja només cal anar un dia a Castelfranc i observar si hi ha els forats de la nostre placa per tornarla a fixar,
oi ?

I tot seguit us explico aquesta meravellosa història.....
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Cap 1r.
QUE ES UNA
LIMNIMARCA ?
Sempre, després de una inundació,
d’una riuada o d’una rovinada, sol
quedar una bona marca de l’aigua
fangosa a les pareds dels edificis.
Limni academicament vol dir “fang”.
D’aqui ve el nom de “Limnimarca”.
Als llocs civilitzats, sempre després
d’una bona riuada, solen posar una
marca de fins on ha arribat l’aigua.
Que si dibuixades, que si plaques
metàl.liques, que si gravades en
alguna pedra, etc. Ho solen posar en edificis “perennes”, com ara molins, esglèsies, ajuntaments, etc.
Goiteu diverses Limnimarques:
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COM GESTIONEN A FRANÇA LES
LIMNIMARQUES.

Plateforme nationale collaborative des sites et repères de crues

VDR-2 : echelle de crues des Bains Douches

VDR-2 : Echelles de crues des Bains Douches - Quai de l'Aveyron amont
Code : WEB_S_201808291600
Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Commune : VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Date de mise à jour : 28/09/2018
Auteur : SMBV2A
Commentaires : Site identifié dans le cadre de la campagne 2018 de pose de repères de
crues sur le territoire du Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont (SMBV2A).
Validation par le service prévention des risques de la DDT12 en 2017
GÉOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 2.0409340 / Y: 44.3502317
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 623551.46 / Y: 6361708.77
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0409340 / Y: 44.3502317
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Les repères de ce site
14 DÉCEMBRE 1906
3 MARS 1930
14 DÉCEMBRE 1981
+ 4 DECÈMBRE 2003
MARQUE
Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)
Visibilité : Oui
Texte : Plus Hautes Eaux Connues de l'Aveyron - crue du 14 décembre 1906
Date du repère : 14 Décembre 1906
Maximum de l'inondation : Oui

GÉNÉRAL
Code : WEB_R_201808292515
Site : VDR-2 : Echelles de crues des Bains Douches - Quai de l'Aveyron amont
Commune : VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Auteur : SMBV2A.
Date de mise à jour : 28/09/2018
Source de repérage : Contribution internet Commentaires : Repère identifié dans le cadre de la campagne 2018 de pose de repères de crues sur le territoire du
Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont (SMBV2A). Validation par le service prévention des risques de la
DDT12 en 2017

ÉVÉNEMENT
Nature de l'inondation :

Débordement de cours d'eau

NIVELLEMENTS
Nivellement par géomètre expert réalisé dans le cadre de la campagne 2018 - 13/07/2018
Méthode : Nivellement direct
Commentaires sur le nivellement : Nivellement réalisé par le cabinet Christophe BOIS GEOMETRE (RODEZ) pour
le compte du SMBV2A. Repère positionné à environ 245 cm au dessus du sol
Description référence du repère : en référence à l'ancienne échelle présente (mesure connue à l'échelle : 4.10 m)
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 254.550 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 254.55 m

Extrait de la loi n° 2003- 699 du 30 juillet 2003, dite loi « risques », article L563 - 3 :
« Dans les zones exposées au risque d'inondations, le maire, avec l'assistance des services
de l’État compétents, procède à l'inventaire des repères de crues existant sur le territoire
communal et établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues
exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune ou le groupement de

collectivités territoriales compétent matérialisent, entretiennent et protègent ces
repères. »
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Foto esquerra: Mur del pont del canal de Cesse (12 set 1875 i 18 set 1843) . A la dreta mur a
Couthures sur Garona (25 juny 1875, 2 març 1930, 1 febrer 1952 i 15 desembre 1981).
La loi du 22 juillet 1987 fait de l’information préventive un droit pour les citoyens. Renseigner la population sur les
dangers qu’elle encourt, les mesures préventives qu’elle peut prendre et les moyens de protection et de secours mis en
œuvre par les pouvoirs publics devient donc une obligation légale. C’est aux communes que revient la responsabilité de
la réalisation des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) et des Dossier d’Information Communaux sur les Risques
Majeurs (DICRIM).
La loi Risques de 2003 (inscrite depuis au Code de l’environnement) consolide ces mesures et apporte une réponse à
la disparition des repères de crue, en trois volets :
le recensement et la pose de repères de crue : « dans
les zones exposées au risque d’inondations, le mair e, avec
l’assistance des services de l’Etat compétents, procède à l’inventaire des repères de crues existant sur le territoire
communal et établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux
submersions marines. La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent matérialisent,
entretiennent et protègent ces repères. »
l’information de l’acquéreur ou
du locataire d’un bien immobilier concerné par un risque
les campagnes d’information régulière s sur les risques
Le décret du 14 mars 2005 codifie davantage l’établissement des repères de crues : l’implantation des repères
s’effectue prioritairement dans les espaces publics (ils doivent être visibles de la voie publique). Leur nombre est défini
en fonction de la « configuration des lieux, de la fréquence et de l’ampleur des inondations et de l’importance de la
population fréquentant la zone ». Les repères de crue doivent indiquer le niveau des PHEC (Plus Hautes Eaux
Connues). La liste des repères existants et l’indication de leur implantation doivent figurer dans le DICRIM (Dossier
d’Information Communaux sur les Risques Majeurs).
De plus, en vertu de la loi 43-374 du 6 juillet 1943, les repères de crue ont un statut particulier : nul ne peut s’opposer à
leur pose, les détériorer ou les déplacer.
Afin d’informer au mieux les citoyens, certains acteurs publics (Établissements Publics territoriaux de Bassin (EPTB),
Syndicats Mixte de rivières, etc.) recensent et inventorient les repères de crue. Ils mettent en ligne des cartographies
les répertoriant ou des bases de données présentant des fiches descriptives pour chacun d’entre eux. On peut trouver
ce genre de ressources virtuelles sur le site des institutions suivantes :
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Cap 2n.

VALL D’ARAN, bressol de la Garona.
Que si els geògrafs diuen que neix al port de Ratera, o els geòlegs diuen que ho fa la gelera del Aneto, o els literats al
pla de Beret, la qüestió es que aquí es congrien la majoria de les rovinades de la Garona riu avall.
Famoses son les de 1907, 1937 (26 i 27 octubre a Vielha i Artíes, i 400 m3/seg la Garona a Les), 1963 (3 agost a Artíes),
1982 (7 de novembre i 250 m3/seg a Pont de Rei) i la darrera de 2013 (18 juny i 430 m3/seg a Bossòst), però no hi ha
cap Limnimarca en tota la vall.
La morfologia dels rius d’Aran, amb molta pendent, fa que les riuades furguin el llit del rius i el rebaixi, més que
escampar l’aigua a l’entorn de la llera. Només hi ha petites esplanades als principals pobles de la vall, Artíes, Vielha,
Bossòst i Les. I els 3 primers pobles tenen com a denominador comú, assuts de l’empresa hidroelèctrica Endesa.
Aquestes rescloses, construïdes a la meitat del 1900, han tingut un protagonisme important en la riuada de 2013, ja
que no es van obrir les comportes de les recloses i l’aigua va desmuntar els terraplens que les protegien i que van
reomplir la llera del riu a Artíes i a Bossòst, mentrestant a Vielha el riu no va poder desaiguar i va inundar el polígon
industrial. La Garona a la vall d’Aran, en situacions de riuades, sol portar sempre una quantitat important de
sediments, fins i tot de grosses masses de pedra.
Tot i això, no hi ha pas cap Limnimarca a Aran. Només queden unes poques fotos i referencies.

La rambla de Vielha post riuada de 1937.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1982 Vielha (Foto Xavier Tous)
No hi ha pas cap Limnimarca a Aran, es veritat, però si que hi ha una edició especial del Musèu dera Val d’Aran,
“Cròniques Fenòmens Naturals a l’Aran”, editat el 29 de maig de 2015, on es recull tots el aiguats, allaus, terratrèmols,
gelades i nevades i altres disbarats naturals. Cal felicitar-los, sobretot a la Mònica Rodríguez, ideòloga i ànima
d’aquesta publicació. La propera edició, que sigui en color, oi ?
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Vielha, 18 juny 2013. (Foto Kike Vidal)
L’aigua sempre ha passat per sota els ponts construïts per “Obres Públiques”. Els enginyers ja saben que aquestes
riuades son normals i freqüents, mentrestant, l’urbanisme municipal aranès permet construir en zones inundables i
Endesa/Enel no obre pas les comportes quan cal.
Tampoc va passar tanta
aigua, una punta màxima
d’uns 230/240 m3/seg a
Vielha.
Les autoritats diuen que la
riuada va causar grans
danys, però el seu lema
post-riuades era de “tornar
el riu al seu lloc”.
Sembla que els desperfectes
han sigut causats per
l’avarícia urbanística
humana i hidroelèctrica.
Foto: edifici del restaurant
del camp de golf de Salardu,
construït al bell mig de la
llera del riu.
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Edificis a la sortida i a l’entrada de
Artíes.
18 juny 2013.
Artíes. A la foto falta un edifici,
endut per la riuada. A sota,
monument d’agraïment als
voluntaris per la seva ajuda.

13

El paper d’Endesa als aiguats del 18 juny de 2013 a la vall d’Aran.
El divendres anterior als aiguats, hi ha un avís previ del
Conselh Grenerau d’Aran, informant que encara queda
molta neu a muntanya, que els rius aranesos estan baixant al
màxim del seu cabal i que s’espera una borrasca molt activa
a principis de la setmana que ve. Recomana a tothom que
tingui propietats a la vora del riu, que prengui les màximes
precaucions ja que el risc de inundacions es real.
Sembla ser que tothom en va fer cas, excepte els gestors dels
assuts d’Endesa, ja que aquests van romandre amb les
comportes ben tancades, no fos cas que es perdés un litre
d’aigua per turbinar. Quan es van donar compte de la
magnitud de la riuada, ja no van pas poder obrir les
comportes, ja que estaven agarrotades per la força de l’aigua
i la quantitat molt gran de pedres, arbres i altres elements
sedimentaris dels arrossegalls.
Això va provocar que el riu rebentés els murs de suport dels
assuts alliberant grans quantitats de pedres i graves al llit del
riu i enlairant artificialment la llera, de manera que el riu va
sobreeixir a Artíes. A Benós va passar el mateix. Tant a Vielha
com a Bossòst, al no poder passar l’aigua, es va desbordar
per polígon industrial de Vielha i per dins el poble de
Bossòst.

L’assut de Artíes abans de rebentar el mur lateral del marge esquerra i després. Foto Anna Tur.
L’assut de Bossòst retenint les aigües de la Garona.
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Vielha, polígon industrial. A ma esquerra el santuari nou de la Mare de Deu de Mig Aran, just una mica més avall de les
comportes del assut de Vielha.
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Assut de Benós, amb les comportes tancant el pas de la Garona, que s’ha obert camí pel marge esquerra, enduent-se
tot el talús de tancament. Al cap de 3 setmanes, encara no havien pogut maniobrar-les.
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Cap 3r. Conca de la GARONA: Sant Beat.
La Garona, un riu amb què els aranesos hi estan en guerra constant, i que sempre el volen “tornar al seu lloc”, i ell,
tossut com una mula, va per on vol. Tot i això, en les inundacions del 2013, l’aigua sempre va passar per sota els ponts
de les carreteres. Si no fos per les comportes dels assuts d’Endesa, ni Artíes, ni Bossost ni el polígon industrial de
Vielha s’haurien pas inundat.
A Aran no hi ha pas cap Limnimarca, però al seu pas per Sant Beat, hi ha un arc, “Porta Roxanes”, que de la plaça dona
al riu i que està ple d’inscripcions de quasi totes les avingudes. Fins i tot hi ha un particular que també ho grava al
portal de casa seva. Genial !. Dominique Ridel assenyala on va arribar l’aigua el 18 juny de 2013. De dalt a baix hi ha
marcat: 1897, 2013, 1875, 1826, 1835 i 1982 (només queda el 8 en vermell) 1

1

Cotes del PPR Garonne Superieure, Risques Inondation, Comune St Beat, 2008, Prefecture Haute-Garonne.
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La de dalt es la casa particular del matrimoni Brabant, a la rue de Faubourg nº 79 de Saint Beat.
Al mateix carrer, una mica més riu avall a l’altre costat del carrer: (Troballa del Mestre Carles Balasch de UdLleida).

Em sembla ara ja no hi es pas, doncs he passat un munt de cops per aquí ...............
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A l’Avenue Gallieni, just en face de la Marie, hi ha una altre troballa del Mestre Carles Balasch de la UdLleida:

Situació: 42.914990 ; 0.692530
Mira que hi he passat i repassat per aquí davant, però al veure només “RUE du 23 juin 1875”, em pensava que era el
nom anterior del carrer dedicat a vés a saber quina república francesa o naixement d’un Mariscal del país ........
2

Abans hi havia 4 marques :

1897/07/03 a 500,80 msnm,
1875/06/23 a 500,51 msnm,
1937/10/27 a 500,12 msnm
1835, a 499,91 msnm

2

PPR Garonne Superieure, Risques Innondation, Comune Saint Beat, 2008.
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A la botiga de diaris, estanc i loteria del davant del “Clef de l’Arche du Pont” de Sant Beat, hi ha 2 Limnimarques, a
banda i banda de la porta i a les vidrieres. Cal remarcar la voluntat històrica de l’ estanquer, que preval per sobre els
interessos personals, ja que la riuada li va deixar la botiga feta un fangar i ho va perdre tot !
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Passant la Porta Roxanes a la llera del riu es troba una placa en un mur de la riba esquerra, darrera el famós portal. Pel
lloc on esta situat, no quadra amb la riuada de 1897. Podria ser que l’haguessin canviat de lloc al fer unes obres ?

A Saint Beat hi trobo a faltar qualsevol referència de 1907. Lopez Bustos (1972), estima a partir dels arxius de Fecsa,
que el 1907 la Garona per Les duia uns 600 m3/seg, el doble que el 1982 ........ es molta aigua !. La Limnimarca hauria
d’estar per sobre de la 1897. Potser Lopez Bustos s’ha confós amb el 1937, ja que Fecsa (en realitat PFM) va començar
a treballar a Cledes el 1921.
El 2013 jo vaig calcular uns 250 m3/seg a Vielha després del riu Nere, i sembla que Endesa va dir 237. Els de MeteoCat
de la GenCat diuen que a Bossòst un cabal màxim de 280 m3/seg (però inferior a 1937) i de 360 a Sant Beat.
Jan Hernandez (2016) diu que el 1937 la Garona a Pont de Rei duia 700 m3/seg (segons Claudi Aventin JR), i tampoc
ara hi ha cap Limnimarca a Sant Beat (N’hi havia una davant la Marie).
Veig una mica confuses les referencies araneses, i poc reflectides al “Clef de l’Arche du Pont” de Sant Beat. Només hi
manca 1907, 1937 i 2013 (2013 fa poc que ja li han posat !).
Pont de Rei, just a la frontera. Capolat per la riuada de 1897.
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A St. Beat, al pont vell hi ha una estació hidromètrica (un escala mètrica) amb dades des de 1875, que els permet
conèixer l’altura de les riuades. Escriuen que disposen de les següents dades:
23 juny 1875: 3,50 m
3 juliol 1897: 4,25 m
27 octubre 1937: 3,40 m, i
8 novembre 1982: 2,80 m.

Ens podem imaginar, amb totes les dades i limnimarques que disposem, les següents
riuades per ordre de cabal:
1897/07/03,
2013/06/18,
1875/06/23,
1826
1937/10/27
1835
1982/11/08
22

Amb les dades que disposem, la porta Roxanes pot quedar així ............. ja només falta aclarir la riuada de 1907 !!!
“En la sesión que ayer celebró la junta directiva de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, de esta
ciudad, á propuesta del presidente y por unanimidad, se acordó consignar el sentimiento vivísimo que en la corporación
ha producido la terrible catàstrofe ferroviaria ocurrida en el puente sobre la riera de Riudecañas.
La junta se enteró de una comunicación de varios ayuntamientos del Valle de Aran solicitando socorros con motivo de
3
las inundaciones, facultándose al presidente para aue pueda tenerlas en cuenta en el momento oportuno”
3

La Vanguardia de Barcelona, any XXVI, nº 12.553, divendres 29 novembre 1907.
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Cap 4rt. RIU SALAT: a Salau.
Salau, situat a la capçalera del riu Salat, va patir molt el 1937, i també el 1982.
Peró de 1907, no he trobat pas cap referència, tot i estar llavors el poble en plena
ebullició gràcies a la fàbrica de la Matussiere, aquella que recollia els arbres del
bosc de Bonabé gracies al telefèric del port de Salau i en feia pasta de paper.
Salau també es conegut pel tren Transpirinenc de Lleida a Saint Girons, ja que en
el seu terme hi hauria de haver la boca nord del túnel de Salau. Hi havia una
estela commemorativa del punt exacte on havia de començar el túnel, però uns
vàndals l’han destrossat. Maleïts siguin !

Postals editades amb les restes de la inundació del 4 d’octubre de 1937.
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Riu SALAT a Sant Girons

La capital del “Couserans autrefois”, tants cops que he anat a escoltar els mono cilíndrics de 2 temps i cap calent
(Vierzon, Lanz i Landini) i, de pas buscar Limniarques, i fins el confinament no ho havia vist pas ....23 juny 1875.
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Riu SALAT a Sant Llizier
Riu famós per haver esborrat del mapa el petit poble de Salau l’any 1937 ............ A Seix diuen que hi ha una
Limnimarca a l’església, però no l’he sabut pas veure ......... i que en va desaparèixer dues, del 1937 (a 1 m) i 1982 (a
0,70 m) a la Quai Agust Bordes Pagés. A Sant Girons també ho diuen, però res de res. I a Sant Llizier hi ha la revenja, en
un molí, ara central hidroelèctrica, una mica maltractada per una canonada i uns cables ronyosos, però hi son. Cal
passar un pont per entrar al poble, primer trencall a mà dreta, i a la dreta hi ha un canal: allí.
23 JUNY DE 1875 Y 25 D’OCTUBRE DE 1937.
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La de 1937 esta a 1,18 mts sobre el 1er esglaó del carrer i la de 1875 a 4,04 mts.
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Ara aquí cal vigilar, ja que durant el 2019, per millorar el rendiment de la central hidroelèctrica, han enrunat l’edifici i
en volen fer un de nou. Parlat amb el “maire” de Sant Llicier, diu que no cal patir, ja que els propietaris del edifici
reposaran les Limnimarques exactament al seu lloc i cota.
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Cap 5è.

TOLOSA de Llenguadoc.

Hi passa la Garona, i per tant, Limnimarques .............. de 1875. Molt ben documenta aquesta inundació, que va donar
molt joc a les revistes i llibrets de l’època, amb visita presidencial i tot !
Molt recomanable la lectura de “Les inondations du bassin de la Garonne”, d’Adolphe d’Assier, 1875 i remenar per
Internet.
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Maison de l’Eclusier de Tolosa d’Oc.

30
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23 i 24 juny de 1875. El port de la Daurada, just riu avall del Pont Neuf, a Tolosa de Llengua d’Oc. Una gènesis similar a
la riuada del 2013. Encara molta neu a muntanya i unes fortes pluges que la fonen.
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À toutes époques, les crues de la Garonne ont été fréquentes; on recense une cinquantaine d’inondations
dévastatrices entre 1220 et la fin du XIXe siècle. Celle du mois de juin 1875 est particulièrement meurtrière.
Depuis la mi-juin 1875, le vent d’Ouest apporte plusieurs jours de pluies torrentielles et provoque la fonte des neiges
sur les Pyrénées.
Le record de la montée des eaux datait de 1772 et atteignait 8 m 50.
Le 23 juin 1875, les eaux de la Garonne atteignent 9 m 47, la rive gauche de Toulouse est détruite.
Les eaux emportent le pont d’Empalot, puis le pont Saint-Pierre en début d’après-midi du 23 juin. Vers 18 heures, c’est
autour du pont Saint-Michel de céder. Seul le Pont Neuf de Bachelier résiste.
Malgré le dévouement des militaires, le nombre de victimes reste élevé. Il est fait état de 208 morts et de 1219
maisons détruites à Toulouse.
33
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Allò que en Garcia Faria escriu sobre la riuada de 1875 a Tolosa
de Llengua d’Oc. Rev “Obras Públicas”, 1908.

Aquesta Limnimarca ja no hi es pas, l’han tret !!!!!
35

Goiteu que en diuen de la riuada de 1772:
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Cap 6è.

A LA BUSCA DE LA PARED PERDUDA

CONCA DEL RIU OLT / LOT (1a part)

El Olt / Lot es el últim afluent important de la Garona, que li arriba per la riba dreta.
El Olt neix al sud del massís central (Midi) francès, a les Cévennes al peu del mont Lozèreà, a 1300 m. Travessa
els Grands Causses per gorges, després les Causses du Quercy per una vall estreta, on comencen els meandres.
Mesura 485 km, mentrestant a vol d’ocell, entre la font i la desembocadura, es de 300 km i en els últims 300 kms perd,
encara no, 1 m per km. Per això tot son meandres que faciliten les inundacions de les seves ribes durant les riuades.
Un molt interessant ! Desemboca a la Garona à Aiguillon / Agulhon a una altura de 23 m.
Escriuen les cròniques, que el riu Lot es una demostració molt interessant de rovinades, inundacions, avingudes,
riuades, rierades, “crues” i un llarg historial de malifetes.
Le bassin versant est des 11.254 km .2À peu de distance de son confluent avec la Garonne, à Villeneuve-sur-Lot, le
3
débit moyen mensuel est de 151 m /s.
El dia 22 d’octubre de 2018, aprofitant que el cap de setmana he anat a Caussade a escoltar tractors vells i buscar
reguladors de Watt (que no en trobo pas
cap, però l’any anterior n’hi vaig trobar 3
gràcies al Padre Pio) i maquetes de
màquines de vapor estàtiques (en trobo 2
de molt maques) vaig camí de Castelfranc
per buscar el mur de les plaques on,
teoricament, estava la meva placa.

38

CAHORS / CAORS
Arribo a Cahors, al peu del riu Lot (o Olt) on ensumo que pot ser interessant. Sota el pont de Louis Philippe trobo un
jubilat molt amable que m’ensenya diverses Limnimarques:
Primer, sota el pont, una de l’inundació del 5 desembre del 2003.
Després em porta cap a l’entrada del pont, per on ve la carretera de l’autopista. N’hi ha una del 9 de març de 1927.
Aquesta riuada es correspon a la meva placa.

El senyor em diu que en aquesta barana n’hi havia una
altra del 2003, però no la sabem pas trobar.
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Continuo rondant i una senyora em fa entrar en un petit carreró, la Rue de la Merci, on n’hi ha una del 2003.
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El Jubilat m’ha dit que riu amunt, a l’esclusa de Coty,
hi ha una torre antiga amb unes marques. Goiteu:
A dalt hi ha la del 9 de març de 1927 i a sota, la del
desembre de 2003.
Aquestes Limnimarques em serveixen per mesurar la
diferència d’altura que hi ha entre les dues riuades:
La de 2003 és a 1,82 m del terra, i la de 1927 a 1,98
m sobre la del 2003. Aquesta dada em pot servir per
intentar localitzar el lloc de la meva Limnimarca a
Castelfranc.
El terra ès a 116 m snm. Arreu es troben marques de
“Nivellement Generale” de IGN.
Aquest punt es molt interessant, ja que al ser una
esclusa amb un assut, crec que el professor Balasch
podria calcular bé el cabal aproximat.
El Lot es un riu molt planer, tot son meandres, i
sempre el riu t’agafa a contracorrent. T’hi has de
fixar bé si vols saber si ara va amunt o avall.
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Ara vaig directe a CASTELFRANC a buscar el mur on sospito que hi havia la meva
placa ......
Em planto davant un pont de ferro molt maco, on hi ha un restaurant que no té formatge (c’est trop cher !), i
m’adrecen a una noia (Helene Maynard) que està arreglant la seva casa, acompanyada d’un pintor jove. Els ensenyo la
foto del mur i em diuen que no existeix en aquest poble. I per demostrar-ho, em passegen per tot el poble ensenyantme totes les marques que hi ha, fins i tot unes de particulars (darrere la casa de la Sra. Sagne, exconsellera del poble).
N’hi ha a la vora del riu Lot, a la plaça de la Mairie, a l’església (per cert, amb un campanar molt curiós) i al darrere la
casa d’un particular. Goiteu ..........................

Pontet gran sota la via del ex-tren.
La del 5 de desembre de 2003 està en el estrep dret del pont mirant cap el riu.
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A l’altre estrep, l` esquerre, hi ha 4 marques.
Hi ha 3 plaques de 4 riuades:
8 i 9 febrer de 1897,
5 i 6 abril de 1897,
18 i 19 febrer de 1904,
15 desembre de 1906 (gravada a les rajoles) i
25 març de 1912.
Falta la de 1927 ....... ja que segurament va cobrir
tot el pontet.
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Seguim per un petit passeig entre el riu Lot i la via de l’antic tren, i m’ensenyen un petit pontet amb una sola marca:

Riuada del 5 de desembre del 2003.
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Travessem el petit poble i anem a parar a la plaça principal, on hi ha Limnimarques a l’esglèsia i a l’edifi municipal de la
sala de Festes, a la dreta.
A l’esglèsia de la Mare de Deu de l’Assumpció,
només hi ha la Limnimarca de la riuada del 9 de
març de 1927. Està 1,40 m del terra.
En aquest poble la Limnimarca més alta és la de
1927.
És una esglèsia gòtica del segle XII que ara li
reparen el campanar. L’empresa que ho fa
s’anomena “Izard”.
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A la sala de Festes municipal, al costat de llevant de la plaça, hi
ha més Limnimarques. Sota el cartell “Eau potable”.

La marca del 9 de març de 1927 està a 1,52 m del
terra i, la de la riuada del 25 de març de 1912 a 23
cm.
La marca del “Nivellement General” IGN marca 94
m snm.
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Després de la plaça, em porten a visitar la senyora Sagne, una espècie
d’historiadora del poble, qui molt amablement ens porta al final de la
rue Marguilliers i ens ensenya dues Limnimarques particulars que ha
marcat l’amo de l’hort.
La de 1996, on no trobem cap referència al riu Lot, és del rierol Vert,
el que es veu al fons.
La més baixa es de la riuada de 2003.

Entre tots tres, em diuen que el
mur que busco no es a
Castelfranc, que millor que pugi
riu amunt i miri en els dos
primers pobles, ja que allí saben
que hi ha força Limnimarques.
Merci beaucoup !
Be, de fet, vaig errat, ja que la
placa diu dia 10 i les que aquí hi
ha son del dia 9 ........ per lo tan,
hauria d’anar riu avall. Però
estava tan “compulsiu”, que jo
riu amunt !
Agafo el cotxe i marxo a
cuitacorrents cap allí.
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Vaig a Luzech-Lusèg a
buscar el mur on m’han dit
que potser hi havia la meva
placa ......
D’entrada, espetego al Cementiri, al
final de l’avenue Henri Pélissie, on
trobo una meravella de pòrtic
d’entrada:
4 Limnimarques:
1783 març, a 2,14 m sobre el terra,
1927 març 9, a 1’76,
2003 desembre, a 0,54 i
1912 març, a 0,30 m sobre el terra.
Aqui veig, que conjuntament amb les
típiques i clàssiques Limniarques de
ferro fos, els sindicats EPTB hi ha
col.locat les seves marques
modernes, després del 2013.

La marca de l’IGN està dins del cementiri,
just al peu de la portalada d’entrada a
l’esglèsia. 100,73 m snm.
Allí trobo una espècie de sagristà que em
diu que cal anar a la Perruqueria, al
començament d’aquest carrer.
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Vaig a la Perruqueria “Création Coiffure”, hi trobo la mestressa que s’emociona en veure un estranger que parla
“patois” que s’interessa per les riuades. Primer m’ensenya les Limnimarques que hi ha a prop de casa seva i, després,
treu un àlbum amb tot de fotografies de la riuada del 2003, “c’est pour l’assurance” diu ..... Merci beaucoup !
Just a la cantonada del primer edifici de la avgda Pélissier hi ha una marca i mitja: la de 1927 a dalt (a 3 metres), i falta
la de 2003 (a 1,30 metres), que segons els veïns, un bon dia va
caure .... i ara ningú sap pas on para. Les Limnimarques són de
l’EPTB LOT francés, posades després de 2013.

De la Limnimarca de 2003 només en queda el bulot.
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A la Gîte d’ètape Comunal l’Oppidum, hi ha dues marques: la de
2003 es veu bè a 71 cm del terra i la de 1927 queda amagada
darrere les heures (a 2,38 metres).
A sota, la gentil perruquera de Lusèg ens mostra on va arribar la
riuada el 2013. A la mà porta l’àlbum de fotos que va fer per
ensenyar-ho als de les assegurances. Un molt bon informe.
Merci beaucoup !
Em diu que cal anar a St Vincent rive d’Olt, que està a un
parell de quilòmetres .............. per si allí hi ha el mur de
l’Alazard ..............
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Vaig corrents a St Vincent rive d’Olt abans no es faci fosc a buscar el mur, on
m’han dit que potser hi havia la meva placa ..........
Paro en una plaça just passar l’esglèsia i la Mairie. Només sortir del cotxe, m’enlluerno amb tantes Limnimarques
............. sembla que es facin la competència, com si juguessin a veure qui en te més ..........
Comencem per la Mairie ..............

Com sempre, la de 1927 està per damunt de la del 2003.
Cal tornar per mesurar bé les alçades de les plaques.
Ara vaig cap on he aparcat el cotxe, que em sembla que hi ha
una guerra de Limnimarques ........
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St Vincent rive d’Olt, casa rue la Fontaine just davant el parking: Cotes IGN: 44.465069 - 1.300205.
St Vincent rive d’Olt, casa davant del aparcament. Cotes IGN:
44.465290 - 1.299860.

1927 03 09
2003 12 05, a les
4 del matí.
“1912 03 25” i
“1981 12 22”.
Cal donar un
premi a aquest
senyor !!!!
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St Vincent rive d’Olt casa rue la
Fontaine.
Cotes IGN: 44.464495 - 1.300904
“1927 03 09” i “2003 12 05”.
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St Vincent rive d’Olt. Casa cantonera a l’entrada de
l’aparcament amb la rue Le Bourg.
Hi ha 2 marques, la de dalt, del 1927 i la de baix, del 2003, molt maltractada per la canonada, de no sé pas quina cosa
elèctrica, que la tapa.
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Casa Bessières davant de l’aparcament de St Vincent rive d’Olt. A més a més, hi ha una placa de pedra recordant a
Guillaume de Bessières, qui, fait presoner pels “chouans” (roialistes contra-revolucionaris) l’any 1793, es va negar a
cridar a favor del rei de França, i va dir “Merde pour le Roi, vive la Republique”: el van torturar fins a la mort.
Això em sona .................. avui encara estem igual, oi ? Total, portem més de 200 anys de retard, oi ?
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St Vincent rive d‘Olt. Cafe Radio Tilleul.
“1927 03 09” i “2003 12 05”.
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Aquesta es una
Limnimarca que
està a la
carretera abans
d’arribar al poble
de St Vincent
rive d’Olt, que
vaig veure però
el mòbil ja
s’havia mort.

Fotos tretes
d’una meravella
de web:
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/route-de-saint-vincent-rive-dolt

Coordonnées WGS84 : X: 1.2950892 / Y: 44.4741977
Coordonnées Lambert 93 : X: 564403.62 / Y: 6376479.65 (calcul automatique)

Total, moltes Limnimarques de tota mena, però cap mur
com el de la foto del senyor Jean-Claude Alazard ..... i totes
del dia 9 de mars de 1927, i cap del dia 10 !!!!!!!!!!!!!!!

Cal buscar riu avall !!!!!!!!!!!
Recomano la lectura de: “La crue de la
Garonne en mars 1927” de Maurice Pardé.
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De retorn a Lleida, escric al Sr Alazard que em respon escrivin que el mur no es pas a Castelfranc, que és a Grezels, una
mica més avall de Castelfranc a 3 curves dels meandres del Lot / Olt. Uns 6 o 7 qms riu avall en linea recta.

De moment, mur trobat. I un cop vist, es impossible que placa del 10 mars 1927 fòs d’aquí. Li manca alçada al mur, i
essent tan prop de Castelfranc, encara marcaria el dia 9, no pas el 10. Així doncs, cal remuntar el Lot desde la seva
confluència amb la Garona.
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2019. Tornem a la busqueda de la pared
perduda ...... al riu Lot / Olt.

(2a part).

Despres d’assistir a la fira de Caussade, la TractorMania d’octubre, varem fer cap a la ribera del Olt/Lot, per buscar on
estava la Limnimarca de ferro del dia 10 març de 1927.
Previament vam dormir al Molí d’Albiàs, entre Montolban i Cauçada, a la vora del riu Aveyron. Goiteu quina grata
sorpresa ens va deparar:
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Parem un parell de dies a la fira de Cauçada, on badem i ens deixem prendre aquesta meravella de tractor:

Tractor ALLGAIER Werkzeugbau de 1951 fabricat a Uhingen (Württ), Alemanya. Pes 1840 kgs amb un motor
monocilindric de 1840 cm3 i 22 HP. Motor de “cap calent”, que cal engegar escalfant-lo amb un fogonet i un cop
calent, se li posar un petit petard al morro que impulsa el cilindre per fer-lo funcionar.
Impecable, matriculat a França amb Carte Grisa
(equivalent al nostre Permís de Circulació amb ITV al
dia), s’engega manualment molt be seguint els
protocols adients, pintat perfecte, pneumatics nous,
sona musica celestial i amb un preu raonable.
... Que si el vol el de Penelles, que si vol que li rebaixi
una mica bastant, que si després cal anar a buscar-lo
als collons d’Andares, que si no m’hi cab al garatge de
ca la filla, que si la dona em dirà de tot, que si millor
esperar al final de la fira i així ens el rebaixa més, i
mentrestant, venen uns holandesos i en 5 minuts el
compren i s’el enduen ! Merda de dubtes !!!!!
Ja s’el han endut “ipso-facto” !!!!!!!
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Un cop refets de la depressió per la perdua del tractor, anem a Cahors, a buscar el “siege” oficial
que diuen que se’n cuiden de les Limnimarques.

Bassin du Lot - Syndicat mixte
Un cop allí, rue St Gery, ens diuen que s’han traslladat un carrer enllà.
Un cop trobada l’oficina actual, 233 rue President Wilson, ens trobem amb un oficinista que
esta sol, ens diu a cuita corrents, que ell no sap pas res de res de les “repères des crues”, que
l’unic que ho sap ara no hi es pas, que es un personatge molt important i dificil de veure. Que ell l’unic que fa son
factures pels clients, i que li sona que quan els ajuntaments volen posar Limnimarques, els avisen i es cuidan de fer-les
posar al lloc adient amb les plaques oficials i normalitzades, però que donen la feina a gabinets especialitzats i ens
tanca la porta tot dient que molta feina.
http://observatoiredescrues.valleedulot.com/
I no es diu pas que al
pont de Valentré, un
magnific pont medieval
de Cahors, esta ple de
Limnimarques .......
De dalt a baix: (la vella)
9 març 1927 (metall),
26 juliol 1866 (gravat),
18 octubre 1868 (gravat),
Desembre 2003 (metall),
i 8 febrer tapat (gravat).
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Ja soms al Lot/Olt, i baixem per la riba esquerra post Cahors, guaitant els pobles i llocs susceptibles de trobar la paret
adient.
A l’arribar a Dourelle, ep !, hi ha un pont que te bona pinta, el pont de la D-12 que travessa l’Olt. Goiteu: A dalt hi
ha la Limnimarca de 1927 i a mitja alçada la del 5 de desembre del 2003. Al mig esquerra es la marca de l’altura snm
oficial.

A l’altre costat
del pilar, hi ha
la marca
original de
1927, 9 de
març.

Però la que
busquem es del
dia 10, per lo
tant, anem riu
avall ...
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Passem per Castelfranc per entregar un esborrany del Full de Ponent nº 10, i continuem cap a Puy l’Èveque.
Al arrivar-hi, baixem cap el riu, per
la rue de la Cale i arrivem al Pot, on
trobem 3 limnimarques antigues i
maques.
La rue de la Cale envolta
circularment dues cantonades, on
hi havia l’antic port que feien servir
per portar el seu vi cap a la Garona i
Burdeus.
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Hi trobem les de 1897 (8 de febrer i 6 abril), la del 9 març de 1927 i la del desembre de 2003.
Per més informació: https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/au-port-de-puy-leveque

Ens cal anar més avall, ja que de moment la de 1923 encara es el
dia 9 de març, i nantros busquem el dia 10.
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Continuem riu avall decidits a anar cap Vilanova d’Olt per trobar el dia 10. Al passar per Vire-sur-Lot, el nas ens diu
que millor parar i guardar a veure que hi ha ........ 5 Limnimarques ! Però encara som al dia 9 març 1927.
Totes estan situades a l’entorn de: 44°29'37.3"N 1°04'57.2"E (44.493690, 1.082557), prop el pont de la D58, marge
esquerra, en un camí que baixa fins el riu Olt.
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Sortim de Vire-sur-Lot, direcció Vilanova d’Olt i parem a Condat, on sembla que hi
pot haver limnimarques, però, res de res, només un bon home que marca amb la
ma el nivell assolit per Olt
el 2003, a una altura
exacta de 66,70 msnm.
Ens diu que a la porta de
l’església n’hi ha 2, però
ho regirem i remirem tot i
no som capaços de veure
pas res de res.
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Vilanova d’Olt / Villeneuve-sur-Lot.
Poble curiós i maco, travessat pel riu Lot, on evidentment, esperem fer una bona collita de Limnimarques.
Parem en el Parking de La Poste o de Gaston Bourgeois (44°24'18.2"N 0°42'26.1"E ; 44.405050, 0.707245), just al
costat del riu, veiem que hi ha un baixador i que les parets son antigues i cap allí ens hi adrecem, ........... una Antigua
font monumental i, ai las, Limnimarques !
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3 Limnimarques modernes
(EPTB LOT) i 3 rastres originals
de les mateixes antigues:
Gener 1912, Desembre 1906 i
1897.
Anem al Arxiu Municipal, que
està allí mateix, on ens reben
sorpresos i molt amablement.
Nantros volem aclarir quin dia
hi va passar la riuada de març
de 1927.
Ens ensenyen la poca
documentació que diuen tenir
i, ens informen que també cal
anar al Pont Vell o dels
Cieutats.

Vista del Pont Vell o dels Cieutats riu avall. Les Limnimarques son al estrep esquerra riu avall. El peu del estrep
esquerra es a 42,48 msnm.
Pour le Lot, la crue de référence retenue (Plus Hautes Eaux Connue-PHEC) est la crue des 9 et 10 mars 1927 de
fréquence centennale et pour les affluents hors de l’influence du Lot, les crues du 6 juillet 1993 pour les affluents de la
rive droite et du 9 juillet 1977 pour les affluents de la rive gauche, (6/7/1993 pour la Masse), correspondant aux PHEC.
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Estrep marge esquerra del Pont dels Cieutats o
Pont Vell, mirant riu amunt (44°24'21.7"N
0°42'11.7"E // 44.406036, 0.703261).
Hi veiem:
1897,
1906/12/15,
1912/03/25 i
1783/03/07.
Aquestes Limnimarques costen molt de veureles be, ja que estan molt altes. Nantros vam
haver de comprar uns binocles per identificarles.
També hi ha una marca no identificada, que
segons el Sr Klaus Maronna es d’una riuada.
Mirant la bibliografia aportada per l’arxivera
municipal, trobem moltes dades inconnexes
que resumim:
1599, el riu s’emporta 2 arcs del pont. El 1615 i
1636 el riu torna a abatre el pont.
1783/03/07 fins 14,62 m.,
1927/03/09 i 10 fins 13,27 m.,
1906/12/15 fins 7,50 m.
També hi ha haver inundacions el:
1930, 1934/5/6.
Tips de mirar pel entorn dels pilars del pont,
anem a la rue de la Cale, on al nº 8, maison
Georges Leygues, n’hi trobem una de autentica i
maca del 15 desembre 1906, (WGS84 : X:
0.7028340 / Y: 44.4085000).

Uns metres riu amunt, al peu de una glorieta amb una graderia
cap el riu, diuen que també n’hi ha una, però nantros no vàrem
saber pas veure res de res. Llàstima ....... es fa fosc i anem a
dormir al Moulin de Madame. Habitacions tipus Lluis XVI i un
sopar molt bo. El restaurant en diuen la Ecluse. Visitem el vell
molí, museïtzat, molt be. I no vam saber veure cap Limnimarca.
69

70

Marxem decebuts de Vilanova d’Olt sense trobar la pared que busquem. Però ja estem dins del 10 de març ........
Tirem riu avall, i parem a Cassenueil
sur Lot, anem a la vora del riu, la D133
i a la confluencia amb el riu Lède, a la rue
des Gabarres, hi ha un mur/corner amb 4
Limnimarques oficials (EPTB LOT):
1927/03/10 a 46,90 msnm,
1912 desembre a 45,10 msnm,
1897 a 44,14 msnm i
1886 febrer a 43,48 msnm.
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Donem la volta a l’edifici, que es un Institut Mèdic. A la
primera girada tot pujant, trobem Limnimarques
antigues mig amagades per una canonada, que sense cap
contemplació, les ha mig tapades:
1912/01/8 metal.lica i a sota gravada a la pedra 1897.

Trobem un carrer molt guarnit de flors i molt
ben cuidat, la rue de Saint Martin.

Continuem voltant, baixem per la rue du Port, i
en un revolt obligat, ai las, més Limnimarques.
Diriem que 4: una metal.lica, dos gravades
matusserament i una arrencada.
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Com es pot veure, aquesta cantonada ha
sofert una petita escapsada i l’edifici ha estat
pintat sense cap respecte per les marques.
Les dues sobre ciment, ves a saber que
signifiquen. I l’arrencada, segur que era una
Limnimarca metal.lica.
Abans de marxar, explorem la muralla que
dona al riu Olt / Lot. Es la Quai aux Vins, segurament en record de la mercaderia que embarcavem en
aquest port. I el Padre Pio ens acompanya, ja que descobrim una altre Limnimarca gravada a la pedra de la
pared: 3 febrer 1886.
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Sainte Livrada sur Lot / Olt.
Continuem riu avall buscant la pared de la nostra Limnimarca, i parem a Ste Livrade, on veiem les restes d’un estrep
d’un antic pont, al marge esquerra (44.401995 ; 0.5887554) al costat del pont nou de la ctra. D667.

Les Limnimarques totes son
modernes, EPTB LOT,
busquem i no sabem pas
trobar-ne cap d’original.
Veiem que ja hi ha
qualsevol bretol que
embruta les Limnimarques.
Les escales porten a un
petit port embarcador pels
vaixells turistics.
A lo millor la nostra placa
era aquí, ves a saber !
Continuem riu avall, i em
sembla que badem al no
aturan-se a Castelmoron sur
Lot.
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CLARIAC (sur Lot/Olt), riva dreta orogràfica.
Situat al marge dret. On hi ha una font molt maca a mitja pujada cap a la “Mairie”, a la rue Gambetta.
Rastregem el Quai de la Republica, a la vora del riu, i a la cantonada amb el petit Passage Clark, en un edifici molt
tronat, Limnimarca del “10 març 1927”, metal.lica i petita com totes les altres que hem vist. La nostra es més gran.
Situació Limnimarca: 44.359233 ; 0.384145.
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Després anem per un camí asfaltat per la vora del riu on hi ha horts i uns habitatges i torres, a veura que trobem.
Preguntem, i un senyor ens presenta a un propietari / paleta que esta arreglant una caseta molt tronada i que diu que
sempre ha estat seva i que ara, al jubilarse, la vol arreglar i pintar. I que efectivament, ha patit dues riuades del seu
record. I ens ensenya fins on havia arrivat l’aigua. Que maco i simpatic !

Situació de la caseta: 44.358211 ; 0.386443. Fotos de l’interior de la casa. Sota a l’esquerra el senyor senyala el nivell
assolit per la riuada de 1982 i, a la dreta per la 2003.

El camí es troba a
la cota 33,75
msnm.

I com que
sembla que a
l’altra vora del
riu hi ha un molí i
una esclusa,
doncs cap allí
anem.
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Una troballa del “Confinament CollonaVirus”, a través de
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/node/452477
Coordonnées WGS84 : X: 0.4379780 / Y: 44.3737000
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CLARIAC (sur Lot/Olt), riva esquerra orogràfica.
El camí que voreja el riu Lot / Olt es la Quai Gambetta (aquí tot es Gambeta), on trobem desseguida la Central
Hidroelectrica (Moulin de Longueville) i assud i esclusa de Clariac. Hi veiem 2 Limnimarques, la de 10 mars 1927
metàl.lica i una gravada a la pedra de la cantonada riu amunt, 8bre 1868, on potser hi manca un 1 devant el 8 del dia. I
just a sota, sembla que hi havia una placa metàl.lica .......
Situació: 44.355969 ; 0.378080 (sempre segons el Google Maps).

Just al devant, hi ha una finca arrunada, un petit edifici tipus caseta d’un transformador i un edifici gran i noble.
A la part baixa de la casa gran, hi ha una Limnimarca de “7bre 1866”. Ara hi caic, els nºs amb “bre” al darrera, només
indican el mes: 7bre = Setembre, 8bre = Octubre, 9bre= Novembre i 10bre = Desembre !!!!
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De moment, molt passejar i molt trobar Limnimarques, però de la pared que busquem, res de res.
Continuem riu Lot / Olt avall, es fosc i ens enredem dins del poble de Agulhon: restaurants tancats, no hi ha hotels i
plou. Tornem enrera i trobem un hotel, Avenir. No es volen donar sopar, i au, cap a un Kebar d’Agulhon a menjar.
L’endemà matí ens lleven i veiem, oh gran sorpresa miraculosa del Padre Pio, just a l’altre costat de la carretera D666
hi ha un molí antic i el riu Lot. 44°18'18.6"N 0°20'44.9"E // 44.305178, 0.345796
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AGULHON / AIGUILLON (sur OLT / LOT), rive gauche.
Anem al molí / assud /central hidroelectrica, que hi fan obres i no ens hi deixen pas apropar, mirem i remirem per fora
i no s’insinua pas res.
Allí mateix hi ha el Camping Municipal de Agulhon, i al costat de la porta de la recepció hi ha dues Limnimarques, la del
10 mars 1927 i la de Setembre 1866.

A l’altre riba, simetricament, hi ha una altre molí amb assud. Si un dia
rondem per aquests andurrials, cal anar-hi a guaitar.
Aqui s’ens acaba el riu Olt / Lot, i de la pared, ni rastre ..... tot i que cal ser
optimista, ja que vist la afició a posar Limnimarques i el treball oficial de
EPTB LOT, es més que possible, que avui dia, al seu lloc n’hi hagi una de
oficial. Així doncs, aquesta Limnimarca cap l’Arxiu Izard-Llonch i
Forrellad de Lleida !!!!!!!
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Això es lo que hi ha al molí de la riba dreta, el Molí de Pélagat:
10 març 1927, 26 7bre 1866 i 20 8bre 1868.
Els dos molins finals del riu Olt / Lot, que amb el mateix assud derivan l’aigua cap a les 21 moles. Eren fariners. Avui
estan reconvertits en centrals hidroelèctriques. Eren coneguts com els “Moulins del Duc d’Aiguillon”, que
sortosament, va fotre el camp escuat el 1792. Els francesos si que en saben de tractar a les monarquies .......
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TONNEINS (sur Garona).
Amb la feina feta i relaxats, abans de tornar cap a casa,
volem passar per un poble de la Garona, Tonneins, tot
seguint la D813.
Esta situat en una terrassa fluvial, en un segon nivell,
de manera que les riuades de la Garona inunden les
planes del devant. Tot i això, hi ha edificacions que
vessen sobre el riu i que donen a un llarg i ample
passeig de la vora del riu, anomenat Quai de molts
noms. Tot i ser susceptible de trobar-hi Limnimarques,
no en varem veure cap. Només prop del pont de la
D120.
Sembla que n’havia dues, ara només queda la de Mars 1930, a 220 cms en el Limnigraf i manca una situada a 140 cms.
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Aprofitant el “Confinament
Collonaviric”, busco dades de
l’esclusa de Castets ..... i trovo
aquesta Limnimarca de Tonneins
...........
24 juny 1875.
Situació: 44°22'38.5"N ;
0°19'26.4"E // 44.377360 ;
0.323995, un quilòmetre abans
d’arribar a Tonneins riu avall, al
marge dret.
Es un descobriment del Klaus
Maronna, sembla que integrat a
SPC GTL …. Qui
son aquests ?

JUIN 1875.

Aïguat de la Saint-Jean, crue de la Garonne
"Que d'eau, que d'eau!", ce sont les mots prononcés par le Maréchal Mac-Mahon à son arrivée à Toulouse le 26 juin
1875 devant l'étendue du désastre causé par la crue de la Garonne.
En juin 1875, de fortes pluies coïncidant avec la fonte des neiges entraînèrent une crue historique de la Garonne des
Pyrénées à la mer.
Le fleuve dévasta le faubourg Saint-Cyprien de Toulouse, et nombre de localités en aval : environ 1400 maisons
détruites à Toulouse, Agen disparaît presque entièrement, des dizaines de villages et de villes furent noyés et plus
de 500 personnes succombèrent (Pardé M.)
Déjà, samedi 5 juin 1875, la première crue est annoncée avec une cote de 4,30 mètres au-dessus de l'étiage.
Et la pluie ne cesse de tomber... Alors qu'il pleut depuis plus d'un mois, la fonte des neiges vient accroître une
anormale crue de la Garonne.
Dimanche 20 juin, le fleuve entre avec force en amont de Toulouse où il retrouve toutes les rivières de la plaine déjà
en crue.
Lundi 21, la Garonne charrie de nombreux troncs d'arbres déracinés.
Dans la nuit du 22 au 23, la crue prend des proportions effrayantes.
En début d'après-midi du 23, la Garonne est alors à 6,20 mètres au-dessus de l'étiage. A 12 h 30, une pile du pont
suspendu Saint-Pierre cède entraînant dans sa course le tablier, le tout s'engloutit sous les eaux tumultueuses. Celui-ci
s'y était déjà abîmé dans la nuit du 5 au 6 juin 1855. C'est à 18 h 30 que le pont Saint-Michel fut lui aussi emporté par
les eaux. La Garonne est en crue jusqu'à 22 h 30 ; elle atteint officiellement la côte de 8,32 m à l'échelle du pont Neuf à
22 h 45.
Au petit matin les eaux commencent à baisser. Une vision apocalyptique s'offre aux rescapés et aux sauveteurs.
On dénombre plus de 1000 maisons détruites et plus de 200 personnes ont trouvé la mort.
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Cap 7è. CANAL DE LA GARONA:

Cal anar un dia a revisar bé les encluses del

canal de la Garona, costat atlàntic: ple de Limnimarques !!!! He trobat un llistat que no quadra amb les fotos

Podium: 1ra, 6 març 1930 amb 12,88 m, 2n 26 juny 1875 amb 12,55 m i 3ra 6 febrer 1952 amb 12,37 m.

Les caprices de Dame Garonne
Pour tout promeneur estival à Castets en Dorthe, il est difficile d'imaginer que "Dame Garonne" puisse être
aussi capricieuse.
En effet, si vous naviguez sur la Garonne et que vous souhaitez emprunter le canal, il vous faudra patienter et
attendre le "plein mer" ou marée haute pour que l'éclusier de service vous ouvre les portes de l'écluse 53. Le niveau
de la Garonne, suivant le débit, varie de façon impressionnante. Ce débit est soumis aux précipitations sur la vallée, le
Massif Central et aussi les Pyrénées, il dépend aussi de la fonte des neiges, du rythme des marées...
En un mot, Dame Garonne est très capricieuse. La preuve en est l'échelle des crues sur la maison éclusière 53.
Même si elle est en piteux état et nécessiterait une remise à jour, elle nous montre à quel point l'étiage de la Garonne
peut varier.
De tout temps, les riverains ont tenté de se protéger des caprices du fleuve. A Castets notamment, une digue
allant à Barie et se terminant à Bassanne, protège des inondations dont la côte est inférieure à 9 m. Hélas, Dame
Garonne ne connaît pas forcément cette limite comme le montrent les quelques chiffres qui suivent et qui donnent la
côte des principales inondations de ces derniers siècles (côte prise à La Réole). Michel Garras.

Avril 1770 :
12,75 m
26 Juin 1875 :
11,88 m
17 Décembre ????: 11,55 m
Juin 1855 :
11,34 m
6 Mars 1930 * :
11,26 m
6 Février 1952 :
10,81 m
Décembre 1981: 10,58 m
Mars 1935 :
10,43 m
10 Mars 1927 :
10,28 m
Janvier 1955 :
10,05 m
Décembre 1937: 9,99 m
20 Mars 1950 :
9,15 m
27 Décembre 1983 (o 93) : 9,10 m
13 Juin 1992 :
8,55 m
Janvier 2009 :
8,80 m
* Mars 1930 crue centennale prise en
référence pour toute nouvelle
construction ou réhabilitation.

Informació trobada a https://www.castetsendorthe.fr/z/site.php?act=6_4 feta per
Michel Garras de Castets en Dorthe.

Això es com l’esglèsia de Xerta:
la catedral francesa de les Limnimarques !
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Cap 8è. MISCELÀNIA (Per poder dividir per 4)
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A Corsica, St Florent, riuada d’un
barranc de Poggio, del 24 9bre 2016.
Molt be !!!!!

Doncs aquesta, de St Jean de
Gressoney, Comunitat Muntanyenca
Walser Alta Vall del Lys, a la vall
d’Aosta, encara es millor !!!!!!!!
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Ai Senyor, molta roba i poc sabó… i tan neta que la volen!
Lleida, 22 març 2020, confinats i sotmesos sota un 155 sanitari colonial!.
I els nostres polítics, encara a la presó, mentrestant, Madrid continua
escampant la merda i el CoronaVirus per les colònies.
(Extret de www.izard.cat)
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