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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 . - ANTECEDENTS 

Des del mes de juliol de 1981, el Servei Geològic de -

la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb la Universitat 

de Barcelona, està realitzant diversos treballs (Cartografies -

del Quaternari a diverses valls pirinenques i l'estudi de la d~ 

nàmica fluvial de la conca de la Baells) geològics i geomorfol~ 

gics a les conques altes del Segre i el Llobregat . 

Per aquest motiu , quant el novembre de 1982 s ' esdevin

gueren els aiguats a les comarques del Nord de Catalunya i a An 

dorra, aquest Servei Geològic va poder remetre amb certa rapid~ 

sa, una serie d ' informes tècnics parcials sobre allò socce1t . 

Aquests informes, per ordre cronològic , són els següents : 

Desembre de 1982: 

Gener de 1983 : 

Gener de 1983: 

Març de 1983: 

Informe Geològic previ sobre les eslla-

vissades i les inundacions dels dies 7 i 

8 de novembre de 1982 . 

Fenòmens d'esllavissament esdevinguts du 

rant els aiguats del novembre de 1982 al 

Solsonès i Al t Berguedà: La Coma i Maça-

ners . 

Dinàmica de la conca del Llobregat durant 

la crescuda del novembre de 1982 . 

Avaluació dels efectes geomorfològics e~ 

tastròfics esdevinguts el mes de novem-

bre de 1982 al Pirineu: 

FASE I: Estudi de detall de les causes 

i efectes a la zona de Pont de 
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Bar. 

FASE II: Estudi de detall de les causes 

i efectes a la zona de Jou-la -

Guingueta. 

Reconeixement dels efectes geomorfolò--

gics de la riuada del 8 de novembre de -

1982 a la Vall del Segre, entre Sant Llo 

renç de Montgai i el riu Ebre . 

Reconeixement dels efectes geomorfolò- - 

gics de la riuada dels dies 7 i 8 de no

vembre de 1982 al sector del riu Segre -

comprès entre la Presa d ' Oliana i Alós -

de Balaguer . 

La present publicació és una síntesi d'aquests treballs 

amb la finalitat de conèixer els processos geodinàmics que tin

gueren lloc i establir les causes i els mecanismes dels fenòmens 

registrats, per tal de poder prendre les mesures adients que 

permetin de disminuir els riscs en el cas que els processos es -

repeteixin . 

No és competència d'aquest Servei planificar les obres 

adequades per evitar possibles catàstrofes . De tota manera, s ' 

exposen algunes mesures a prendre en aquest sentit, així com 

les directrius a prendre en certes actuacions . 

En tractar-se d'un compendi de diversos treballs rea- 

litzats per autors diferents, s'aprecien distints estils en el 

seu text i fins i tot diferents metodologies descriptives en e~ 

da cas . Malgrat que això constitueix un inconvenient per al le~ 

tor, hem considerat d'una gran importància respectar al màxim -

el text i les figures dels autors. 
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l. 2 .- RESUM DELS FETS 

Per tal d ' entendre els esdeveniments convé que es faci 

referència en primer lloc a l s condicionants ambientals dels dies 

7 i 8 de novembre . La situació atmosfèrica determinà una pluja 

excepcional a les regions p irinenques, amb punts de més de 300 

mm . al dia 8 ( en un sol dia e s va recollir una quarta part de 

la pluviometria mitjana anual ) . Tots els processos esdevinguts 

estan lligats a aquest aiguat d ' excepció . 

Com a conseqüència dels aiguats dels dies 7 i 8 de no

vembre del 1982 es van produir a les comarques del Nord de Cata 

lunya i a Andorra greus inundacions i moviments de masses roco

ses , amb resultats catastròfi cs per a les persones i l'economia 

del país, els quals s ' avaluar en per a Catalunya en 14 víctimes 

i quaranta-cinc mil milions de pessetes de pèrdues . 

Moltes carreteres van resultar tallades per l ' erosió 

fluvial , i alguns pobles van quedar incomunicats durant uns di

es . Els serveis d ' electricitat, aigua i telèfon es van tallar -

en alguns indrets pirinencs . Les inundacions van perjudicar l'~ 

gricultura i la industria pròxima a les ribes dels rius i van -

amenaçar alguns pobles, que van haver d ' ésser evacuats . 

Les esllavissades van amenaçar també algunes locali--

tats; en el cas de Pont de Bar el poble va haver d'ésser abando 

nat. 

La situació dels nuclis afectats s'ha representat a la 

Fig . 1.1. 

1 . 2 . 1 . - Les inundacions 

Com a conseqüencia dels aiguats, els rius pirinencs 

van començar a créixer i les conques més afectades per les inun 

dacions foren e l Llobregat i el Segre . 
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LA POBLA 

EL PRAT DE LLOBREGAT 

& NUCLIS INUNDATS 

e NUCLIS INCOMUNICATS 

• NUCLIS AFECTATS PER ESLLAVISSADES 

Fig.1.1. Nuclis de població afectats 
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A la Conca del Llobregat, el cabal màxim que arribà 

a l'embassament de la Baells fou de 1250 m
3
/s a les 

22 hores del dia 7; i des de les 17 hores d'aquest -

dia fins a la l de la matinada 

nir un cabal superior als 1000 

que sortí de l ' embassament fou 

de la matinada del dia 8 . 

del dia 8 es va mante 

m3 /s . El cabal màxim 
3 de 810 m /s a les 2 -

A Fagars, el pont de la carretera va constituir un 

barratge que va afavorir l ' erosió posterior dels ter

raplens i l ' acumulació de barres de grava i sorra s~ 

bre els camps. A Guardiola, el Bastareny va destruir 

algunes cases , situades a la riba còncava del meandre . 

A Gironella, un pont modern afavorí la pujada de ni -

vell de les aigües, les quals van inundar el barri 

del marge dret . A Sallent, les aigües van degradar 

les ribes i van produir danys al sector industrial i 

a les carreteres . 

Les crescudes més e spectaculars s'observaren a la 

Vall del Segre . 

L'alçada assolida per les aigües va arribar als 13,70 

metres a Organyà , i als 10,90 m. a Oliana (taula 2) . 

Entre Balaguer i Seròs va ésser d'uns 7 m. Els aflu-

ents pirenencs van créixer també de manera considera

ble: 2,10 m. el Querol i 6,10 m. el Valira. 

Pel que fa als cabals, la presa d'Oliana enregistrà 

una entrada mitjana per hora de 1886 m3/s. entre les 

22 i 23 hores del dia 7, i una sortida de 1700 m3 /s . 
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de mitjana entre les O i les 3 hores del dia 8 . 

Als ponts del FFCC a Balaguer i de les carreteres a 

Balaguer, Térmens i Vilanova de la Barca, les aigües 

es veieren obligades a passar per un " embut'' , on as

soliren velocitats molt elevades . A Balaguer les ai

gües van haver de circular per un tram condicionat -

amb ribes artificials. El condicionament resultà ela 

rament insuficient per evacuar les aigües i provocà 

la inundació de les parts baixes de Balaguer. 

A Escaló, el torrent es va desviar de~ seu curs, una 

vegada calmat de manera que l ' aigua, carregada de se 

diment (fragments de pissarres negres) baixava pel -

carrer Major del poble. La situació es va mantenir -

fins al dia 12, quan va minvar el cabal; van resul-

tar efectius els esforços de dragat del curs i la 

construcció d'un muret de protecció . L'aportació del 

torrent va ésser considerable i l'aigua portava gran 

quantitat de sediment que va diposità colmatant el -

llit del torrent. 

Els efectes de l'erosió i acumulació s'han produit 

sobre camps d'arbres fruiters, en gran part . No cal 

dir que en tots els casos han anat acompanyats , si -

no precedits, per l'eliminació o greu deteriorament 

dels arbres. En moltes àrees en què l ' acció erosiva 

o d'acumulació ha estat relativament poc important, 

la velocitat de les aigües ha estat suficient per 

tombar els arbres. En altres casos l'obstacle ofert 

per la soca ha provocat remolins que han desarrelat 

l'arbre. 

Els sectors d'horts de Balaguer i Vilanova de la Ba~ 

ca van sofrir la destrossa d'algunes de les petites 

construccions associades a aquesta modalitat de con

reu; a Balaguer van resultar afectades algunes torr e 
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tes. 

Cal considerar que, els camps en què l'acció erosiva 

ha estat més intensa, apareixen, a les fotografies -

aèrees de llit d ' inundació freqüent sense conreus . -

De llavors ençà foren progressivament condicionades 

per a l'agricultura però aquesta riuada les ha recu

perades novament per al riu . 

1.2 . 2 . - Les esllavissades 

Alguns nuclis habitats van ésser afectats per moviments 

de masses rocoses, en produir la pluja la saturació de les foma 

cions superficials dels vessants pirinencs, que en alguns punts 

es van posar en moviment . 

A la zona del Berguedà i del Cardener es van produir 

nombroses e~llavissades, sobretot petits moviments -

de massa del tipus " cop de cullera", que afectaren

marges de camps i zones de cobertora vegetal pobra i 

provocaren danys localitzats de caràcter lleu . La g~ 

neralització d ' aquest fenòmen en sectors determinats 

pot portat a una degradació considerable dels ves--

sants. 

Un esllavissament excepcional es va produir a la Co

ma, localitzat a la vessant dreta del Cardener, on -

ja s'havien produ1t fenòmens d'aquest tipus , segons 

que es pot desprendre de l'observació dels trets geQ 

morfològics. L'esllavissament es produí la nit i ma

tinada del dia 8 de novembre, quan una colada de 

fang, pedres i blocs calcaris es va posar en movi - -

ment, bo i circulant acanaladament pel fons del bar-

I 
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ranc i deixant un rastre d'uns 30 m. d ' ample . En nou 

hores va fer un recorregut horitzontal d'uns 500 m.

amb un desnivell de 250 m. En arribar al primer can

vi de pendent, vora les primeres cases contru1des en 

aquestes vessants, la colada s'expandí en forma de -

llengua i va quedar presa i aturada en perdre el seu 

caràcter de fluid dens . 

- fo~c~ del ~egr~ ·-

'El cas més conegut és el de Pont de Bar, que va des

truir del tot el poble . Aquest estava contru1t sobre 

un dipòsit superficial inestable que havia sofert ja 

certs moviments pendent avall. La riuada va destruir 

per socavació el pont i la primera fila de cases i -

afectà la formació superficial bo i produint eslla-

vissades de tipus rotacional que afectaren la carre

tera, els conreus i el canal de la central elèctrica . 

Es tracta d'un esllavissament de terreny d e grans 

proporcions però de petit recorregut, cons titu1t per 

fragments rocosos de mides diverses inclosos en una 

matriu argilosa i formant un conjunt que, per incor

poració d ' aigua , pot fàcilment adquiri r un comporta

ment plàstic i relliscar pendent avall en e l moment 

en què l'esforç de cisellament sobre el basament ro

cós (Devonià en aquest cas) superi el límit d'estabi 

li tat. 

Els pobles de Jou i de la Guingueta han resultat 

afectats per la sedimentació d'esllavissades fango-

ses. A Jou els sediments van soterrar el pont de la 

carretera que va a Estaís i van malmetre uns prats,

mentre que a la Guingueta, a més de colgar els camps 

que voregen el poble, v an afectar algunes cases i 

van colgar també la carretera d'Esterri . 
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Els sediments estan formats per fangs i grans blocs 

granítics de procedència morrènica. L'origen del ma

terial és el quaternari de Jou, format per dipòsits 

d'origen morrènic amb blocs i argiles, que actual - -

ment són erosionats pel torrent a causa de la seva -

situació enlairada . L'excavació del torrent fa que -

els sediments siguin ràpidament erosionats a causa -

de la seva escassa consolidació; els talussos que es 

formen són poc e~tables i colapsen en aportar masses 

de blocs i argila al fons del torrent, les quals en 

cas d'avinguda són arrossegades en f orma de colada i 

i van a parar al con de dejecció sobre el qual es 

troba la Guingueta. 

Testimonis precencials asseguren que la colada va 

baixar quatre vegades : el diumenge dia 7 a les 3,30 

de la tarda, i e l dilluns dia 8 a les 2,30 de la ma

tinada, a les 7,30 del matí i a les 1 2 del migdia; ~ 

la més important de totes va ésser la segona . Que es 

tracta d'una co lada de fang sembla fora de dubte, 

pel fet que baixava en massa i els elements grollers 

(blocs i grans roques i troncs) saltaven per sobre 

d'ella (segons expressió gràfica dels testimonis: 

"com si fossin pilotes de ping- pong i cigarretes"). 

Sempre segons els testimonis, el temps que va trigar 

una colada a recórrer el con de dejecció va ésser de 

1 2 segons; si tenim en compte que la distància és d ' 

uns 500 m., resulta que la velocitat era de 150 km/ 

hora. 

I 
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1. 3.- MÈTODE DE TREBALL 

S'ha realitzat un treball de recopilació d ' informació 

de dades meteorològiques, hidromètriques i sísmiques, i un tre 

ball de camp consistent en l'observació dels fenòmens esdevin-

guts sobre el terreny i la cartografia geomorfològica de diver

sos fons de vall. 

a) Meteorologia. 

Les dades han estat subministrades pel "Servicio M~ 

teorológico Nacional" i per les empreses hidroe lèc

triques "Fecsa" i "Enher" . 

b) Hidrometria. 

Dades de la "Confederación Hidrografica del P i rineo 

Oriental" sobre l'embassament de la Baells; aval ua

cions de cabals a diferents punts dels rius facili 

tades per les comissaries d'aigües del Pirineu 

Oriental i de l'Ebre, " Fuerzas Hidroeléctricas del 

Segre, S.A." i observacions pròpies dels nostres 

equips de treballs. 

e) Sísmica. 

Dades facilitades pels observatori de l ' Ebre i de 

Moulis (França). 

d ) Observacions generals. 

En primer lloc s'ha portat a terme un reconeixement 

general de les conques o, almenys, de les zones més 

representatives. Aquest reconeixement ha permès la 

detecció dels problemes puntuals més importants i -

ha donat nombrosos elements per a reconstruir la di 

nàmica general de la conca durant els aiguats . 

A la c onca del Llobregat, les dades d'abans de la-
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crescuda, obtigudes gràcies al treball de recerca 

i d ' inventari que s'havia portat a terme des de 

1980, han estat de molt d'interès, ja que han per-

mès de comparar els efectes d'aquestes pluges amb -

els d'altres períodes de pluja menys importants pe

rò que, localment, van ésser de major intensitat 

instantània . 

e) Cartografies geomorfològiques. 

La part principal del trebal l ha consistit en l'ai

xecament de cartografies detal lades d'alguns trams 

de llits de rius a les conques del Llobregat i el -

Segre a escala 1/1 500 i zones a escala 1/15000 . 

En el cas de trams curts de riu (Llobregat), cal re 

marcar que aquest no és el mètode de treball ade- -

quat, ja que no es pot comprendre la dinàmica d'un 

sector de llit f luvial a1llat, sinó que l ' estudi ha 

de comprendre un tram re l ativament l larg, ja que 

els fenòmens s ' e ncadenen els uns amb els altres. 

Cal, doncs un estudi complet de tota la xarxa, que 

és allò que actual ment s ' està r ealitzant a tota la 

conca de la Baells (Alt Llobregat) . 
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CAPÍTOL 2 

MARC ATMOSFÈRIC 

I 
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2 ~~RC ATMOSFÈRIC 

2.1.- LES PRECIPITACIONS 

La pluviometria mesurada els dies 6, 7 i 8 (dies plu-

viomètrics) a les estacions meteorològiques pirinenques es pre

senta al QUADRE 2.I. 

Les dades indiquen per elles mateixes la magnitud de -

les precipitacions. Durant el dia 6 i la matinada del 7 (dia 6 

pluviomètric), es van superar els 30 mm., que ês el llindar con 

siderat com a cota inferior de les prscipitacions diàries abun

doses, en bastants observatoris. Aquestes quantitats serien pr~ 

pies d'un temporal de pluja normal, si no haguessin anat segui

des per quantitats superiors als 100 m. corresponents al dia 7 

i matinada del 8 (dia 7 pluviomètric), i que arribaren als 200 

en algun punt, com a la Molina, on s'enregistraren 214,0 mm. el 

dia 6 l 341,8 mm. el dia 7, de manera que en 48 hores s'enregi~ 

traren 555,8 mm. La Pobla de Lillet i Cabdella van superar els 

300 mm. en el mateix període de 48 hores . 

Els dies 8 i 9 (dies pluviomètrics) solament es van re 

coll11 quantitats relativament poc importants o nu~les. 

2.1.1.- Distribució de la precipitació_del dia 7 

Les quantitats recollides s'han representat sobre la -

Fig. 2.1. Les isohietes s'han dibuixat aproximadament a partir 

de les dades disponibles, tot i que Ja xarxa d'observació ês 

massa ampla per a un estudi detallat. 

Les isohietes presenten uns màxims localitzats en alg~ 

nes valls i altituds determinades: al N de Berga a la vall del 

Llobregat; la vessant N del massís de la ~ossa, sobre la Molina; 

I 
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Conca Est.meteorol. dia 6 dia 7 dia 8 Total 

TER Campdevàno 1 36,5 196,0 1 ,o 233,5 

Camprodón 25,4 182,3 207,7 

La Farqa de Bebié 28,0 90,6 10,7 129,3 

Fresser Sup.(C.H.) 15,0 190,0 17,0 222,0 

Ribes de F.(S.E.) 31,0 201,0 26,0 258,0 

Ri po 11 ( Proqrés) 27,8 165,5 3,6 196,9 

Ripoll (Saphil) ? 176 ,0 2,5 ? 

LLOBREGAT Berga 31,9 153,9 184,8 

Borredà 46,5 150,0 196, 5 

Cercs 35,0 217,0 5,0 257 ,O 
L'Espunyola ? 200,8 ? 

Guilanyà-Busa 110 ,0 140,0 250,0 

La Pobla de Lillet 72,0 266,0 2,2 340,2 

Tentellatqe-Navès 31,0 91 ,5 122,5 

SEGRE Ad ra 11 38,0 92,5 3,6 134,1 

Engolasters 42,5 135,0 4,2 181 ,7 

Les Esca 1 des 33,0 140,0 4,5 177 ,5 

La Molina 214,0 341,8 555,8 

Oliana (Emb.) 31 ,o 90,0 121,0 

Organyà 80,0 153 ,o ip. 233,0 

Ransol 45,0 151 ,O 6,8 202 ,8 

La Seu d • Urqe 11 46,0 56,0 102,0 

NOGUERA PALL. Cabdella 62,0 252,0 9,0 323,0 

Escó s 19,5 48,6 68,1 

Estany r.ento 40,0 200 ,0 31,0 271 ,o 
Gavet de la Conca 55,0 100,0 1 ,5 156,5 

Llavorsí 31,0 98,0 129,0 

Mont-ros 40,0 100,0 3,0 143,0 

La Plana 44,0 153 ,O 197,0 

La Pobla de Segur 25,0 39,0 64,0 

Senterada 32,0 138,0 170,0 

Talarn 23,0 74 ,O 97 ,O 

Tavascàn 16,0 65,0 81,0 

Terradets 58,0 91,0 1 ,0 150,0 

Vil amitjana 39,3 67,4 0,8 107,5 

NOGUERA RIB. Boí (central) 50,0 135,0 7,0 192,0 

Caldes de Bo' (Centr.) 39,0 112 ,o 10,0 161 ,O 

Escales 47,0 75,0 1,0 123,0 

LJ e sp ( cen~ra 1 ) 43,C 14C,~ ~ -
I ,J 1:~,~ 

Llesp (Presa) 49,0 145,0 9,0 20J,O 

Pont de Suert 59,0 138,0 4,0 201,0 

Senet (Central) 117 ,o 125,0 25,0 267,0 

Vila 11 er (Central) 52,0 178,0 7,0 237,0 

GARONA Art i es 22,0 112,0 8,0 142,0 

Baquei ra (180()n. ) 30,0 135,0 5,0 170,0 

Benós 42,0 162,0 5,0 209,0 

Bossost 29,0 64,0 2,0 95,0 

Viella 34,0 169,5 6,0 209,5 

-----
Ouadre 2. I: Precioitaci6 en mm. Dades de ' .ns~i lut Nacional de l~eteoro 1 oç¡i a. 

FECSA I ENHER. 
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al Segre pre-pirinenc prop d'Organyà; a la capçalera del Flami

cell; a la Noguera Ribagorçana prop de Vilaller; a la vall d' -

Aran prop de Viella. També s'observa un màxim sobre el pre-pir! 

neu entre el Llobregat i el Cardener, prop de l'Espunyola . Sem

bla que hi ha un màxim també a la vall principal d ' Andorra; i -

també es possible que n'hi hagués un sobre el Freser. 

Tots els llocs esmentats es troben entre els 800 i els 

1800 m. d'alçària. Per sobre d'una deteminada cota, variable s~ 

gons les valls, però compresa dins la banda d'altituds esmenta 

da, sembla que les quantitats foren inferiors: a Baqueira, Es-

tany Gento ï Senet es van mesurar entre 35 i 80 mm . menys que a 

Viella, Cabdella i Vilaller, respectivament . 

Tanmateix, aquesta constatació s ' ha d ' avaluar com a 

provisional, atesa la insuficiència de la xarxa d ' observació . 

Per altra banda, no s'ha constatat una relació clara

entre l'orientació de les valls i la quantitat de precipitació. 

En principi s'havia suposat que les valls orientades cap el S o 

SW presentarien màxims, vist que la situació sinòptica que va -

produir el temporal va establir una circulació humida amb vents 

d'aquella procedència (ho veurem més endavant). L'excepció de

la Garona i les diferències notables entre valls properes d ' 

orientacions semblants són prou significatives, i dificulten l' 

establiment de la possible relació. 

2 . 1 . 2- Període de retorn de les quantitats del dia 7 

El càlcul del període de retorn de les quantitats del 

dia 7 és interessant perquè permet decidir sobre l'excepcional! 

tat de les pluges, i concretament sobre la recurrència. Es trac 

ta de determinar en cada punt cada quants anys es pot esperar -

una quantitat igual o superior a l'enregistrada. El càlcul es -
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realitza de manera senzilla mitjançant la distribució d'extrems 

de Gumbel, la qual gairebé sempre permet d'ajustar satisfactòri 

ament les qualitats màximes d'un any . 

Per comparació amb les dades de CASTILLO i RUIZ BEL- -

TRAN (1979) * , s'han obtingut els períodes de retorn del QUA-

DRE 2 .II. Destaquen els valors alts, superiors als 100 anys, d' 

alguns punts, períodes que permeten de qualificar els aiguats -

del dia 7 com a excepcionals. 

La distribució dels períodes de retorn superiors als 

100 anys coincideix amb la dels màxims, mentre que en els al - -

tres punts són inferiors, cosa que recalca la magninud i la lo

calització de les quantitats màximes, dins d'una aportació plu

viomètrica general i important per a tota l'àrea . 

* ELIAS CASTILLO, F. i RUIZ BELTRAN, L . 1979: "Precipitaciones 

maximas en España. Estimaciones basadas en métodos estadísti 

cos". Ins. Nac . Cons. Naturaleza, Min . Agric. Madrid. 
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Estac. Meteorol. 

Campdevànol 

Berga 
La Pobla de Li 11 et 

Tentellatge- Navès 
Adrall 

La Molina 

Oliana (Emb.) 
Organyà 

Cabdella 

Escó s 
Estany Gento 

Gavet de la Conca 

Mont-ros 

La Pobla de Segur 

Talarn 

Viella 
La Seu d' Urge 11 
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Període de retorn 
de la precipitació 
del dia 7 

100 

55 

100 

8 

13 

100 
29 

100 
100 

1-2 
100 

96 
24 

1 

10 
100 

3 

Període de Màxima precip.i data 
referència en el període de 

referència 

1945-70 112,6 setem.1965 
1956-70 135,0 agost 1958 
1942-66 168,0 setem 1965 
1942-70 122,0 febr.1944 
1941-70 118,0 agost 1970 
1955-70 162,0 setem.1965 

1950- 70 87,7 maig.1964 
1950-70 104,5 oct . 1960 

1941-70 148,0 nov. 1965 
1941-70 80,0 oct. 1966 

1941-70 170,0 març 1952 

1946-70 88,0 març 1969 

1947-70 110,0 agost 1963 

1951-66 84,0 maig 1964 

1951-70 100,0 maig 1970 

1948-70 80,0 maig 1956 

1945-59 90,0 juny 1953 

QUADRE 2.11. Períodes de retorn. 
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2 . 2 .- L'ORIGEN DELS AIGUATS 

La precipitació necessita l ' existència de moviments a~ 

censionals dins de la baixa atmosfera . L ' inici d'aquesta classe 

de moviments en latituds extratropicals és deguda essencialment 

a dos tipus de fenòmens que sovint actuen conjuntament, i que -

són sensibles a factors locals que és ara la presència d'una 

orografia més o menys accidentada . En primer lloc, a escala si

nòptica es desenvolupa sobre grans superfícies dins les depres

sions un descens general de les masses d'aire (normalment de 

menys d'un centímetre per segon), que és el màxim sobre els 

fronts de les borrasques . En segon lloc, sobre àrees redu{des,

preferentment sota condicions de depressió però també en nuclis 

anticiclònics, es pot observar la presència de moviments convec 

tius, que poden ocasionar aixecaments de l'ordre de cent vega-

des la intensitat d'aquells . Finalment, la interposició d'una -

barrera orogràfica en front dels desplegaments horitzontals, 

obliga les masses d'aire a adquirir una component vertical as-

cendent, o bé reforça la que tenen . 

Les muntanyes poden també subministrar calor per la ba 

se a les capes atmosfèriques en contacte en punts situats sensi 

blement per sobre del nivell de la mar, i per tant poden desenca 

denar o intensificar-ne la inestabilitat . 

Per altra banda, les masses d ' aire en moviment estan -

sotmeses a un fregadís que retarda el desplegament de les de- -

pressions i per tant incrementa el temps de permanència de l ' al 

re inestable sobre les regions de muntanya, de manera que té 

efectes positius sobre la quantitat de precipitació. 

A més el vent té tendència a reforçar-ne la desviació 

cap a centre de les depressions a mesura que el fregadís en dis 

minueix la nuvolositat. 

De tot això es deriva la intensificació dels moviments 
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ascendents de conseqüencies pluviomètriques; però no sòn només 

els sistemes orogràfics els que potencien l'elevació de l ' aire; 

també les valls afavoreixen els moviments convectius per l ' ano-

menat efecte d'embut. 

2.2.1.- La borrasca que afectà a la Península 

El fet més destacat de la situació atmosfèrica que do

minava la Península els dies 6 i 7 de novembre del 82 era la 

inestabili~at generalitzada . (Vegeu Figs . 2 . 2 . i 2 . 3 . ) 

Efectivament, després d'haver predominat els tres pri 

mers dies del mes una situació advectiva de llevant de pressió 

relativament alta, particularment a la meitat oriental de la 

Península, el dia 4 va entrar pel SW una dorsal anticiclònica -

que a les 12 hores (TMG)s'estenia en superfície fins el S de 

França, mentre que sobre la Mediterrània hi havia una depressió 

i a l'Atlàntic una borrasca potent s'acostava a la costa pel NW . 

La topografia d'alçada a la mateixa hora detectava 1 '

aprofundiment d'una vall d'eix meridià sobre l'Atlàntic entre -

les proximitats d'Islàndia i latituds semblants a les de la Pen 

ínsula. L'endemà l'extrem S de la vall s'havia aproximat al 

Golf de Cadis, mentre que l'extrem oposat no s'havia mogut: 1' 

eix de la vall va quedar NNW-SSE . Als Pirineus hi havia estabi

litat: només la meitat occidental de la Península rebia la in-

fluència inestabilitzadora d'un front fred lligat a una baixa -

secundària que depenia de la borrasca atlàntica i que tenia el 

centre principal sobre Islàndia i, el secundari , entre les cos

tes irlandeses i cantàbriques. 

L'esmentada vall va sofrir el dia 6 un apronfundiment 

important, amb un lleuger desplaçament cap a l'E. El nucli pri~ 

cipal de la borrasca se situava mestrestant a les 12 h (TMG) a 

menys de 1000 km de les costes gallegues (45Q N/15QW), tant en 
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Figura2.2.Situació atmosfèrica els dies 7 (dalt) 

10 de novembre (baix). 
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Dia 7 

Día 9 

Figura 2.3.Evolució de la situació atmosfèrica entre els dies 6 i 9, 

seqons les fotoorafies Meteosat i nfrarroges, preses a les 10,30 hores. 
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superfície, on estava delimitat per la corba de 972 mb, com a -

les topografies de 850, 700, 500 i 300. 

La circulació ciclònica del nucli era pràcticament ve~ 

tical i assolia si més no la base de la tropopausa com ho evi-

denciava el mapa de 300 mb; dades que, sumades al gradient fort 

definit a la superfície per la proximitat de les isobares, com

portaven l ' existència d ' un moviment ascensional de les masses -

d'aire sobre l'extensa superfície coberta per la pròpia depres

sió. La part meridional d ' aquesta ocupava tota la Península Ibè 

rica, la qual, a més, era escombrada primer d'W a E per un 

front càlid, i, després, pel front fred, tots dos vinculats a

la depressió a la qual donaven condició de borrasca . 

El segon dels fronts no acabaria de passar fins al dia 

7; a les 6 h (TMG) del dia següent encara es trobava sobre les 

Illes. 

La inestabilitat generada per les condicions sinòpti-

ques del dia 6 va ésser tan generalitzada que gairebé totes les 

estacions meteorològiques espanyoles, llevat de les Canàries, -

van registrar precipitacions : dels 81 observatoris amb pluviom~ 

tria publicada per l' "Ins tituto Nacional de Meteorología", no

més els de Castelló, Múrcia-Aeroport, Maó, Bilbao i St . Sebas-

tià-Aeroport no van enregistrar cap precipitació. Els baixos va 

lors anotats a la cornisa cantàbrica s ' expliquen perquè aquella 

quedà a sotavent dels vents dominants del SW, i fa pensar en un 

possible efecte folm, pel fet que el mateix dia 6 tant St. Se-

bastià com Santander van enregistrar les temperatures més altes 

de l'Espanya peninsular. 

2.2.2.- Origen sinòptic 

Les precipitacions del dia 7 van ésser superiors en 

quantitat a tota la pluviometria diària anterior e n els respec-

I 
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tius observaroris. 

Les condicions sinòptiques que van produir aquest fen~ 

men no eres gaire diferents de les del dia anterior; però tres 

fets van contribuir a reforçar la inestabilitat vertical de 1'

atmosfera. En primer lloc, la gran borrasca centrada a l'Atlàn

tic Nord va continuar acostant-se les costes peninsulars; en s~ 

gon lloc, el nucli de la borrasca es va aprofundir lleugerament 

i arribà a 964 mb en superfície (4 mb inferior a la del dia 

abans) . Finalment, l'eix d'ascendència ciclònica va reforçar la 

verticalitat prop del litoral peninsular, tal com es desprèn de 

la correspondència entre les isobares de superfície i les iso-

hipses de 500 i 300mb (Figs . 2.4, 2 .5 i 2.6). 

A les 12 h, el front fred vinculat a la borrasca, que 

es movia cap a l'E, es disposà en direcció meridional, sota el 

marge oriental de la vall descrita per la topografia d'alçària. 

L'angle que formaven el front i la vall, entre els golfs de Bi~ 

caia i Cadis, era molt petit; es tractava per tant d'un front -

molt actiu que a migdia migpartia la Península en dues parts d' 

extensió semblant (Fig . 2.6) . 

Durant la tarda i la nit següents va escombrar la mei

tat oriental de la Península, i va ésser tot just llavors quan 

les precipitacions sobre el Pirineu català van ésser més inten

ses. 

La representació del front fred en superfície era apr~ 

ximadament paral:l.ela a la branca ascendent del corrent "a raig" -

dibuixada al mapa de 300 mb, la qual precedia a una distància -

de 100 a 200 km. El corrent travessà el Pirineu a la nit, atès 

que a les 12 h del dia 8 es trobava sobre els caps de Gata i de 

Creus, en direcció gairebé meridiana i sentit S- N. Les baixes -

pressions que encara es mantenien a la segona meitat del dia so 

bre el Pirineu i la pràctica totalitat de la Península, no van 

poder desencadenar res més que precipitacions febles o, a tot -
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Fig. ' 4. Isoh;pses de 300mb. 
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Fig . 2. 5. Isohipses de 500mb i temperatura en QC. 
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\ 
A02LI yy¡b. 

Fig. 2.6 . Situació en superficie a les 12h. del dia 7 
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estirar, moderades. 

2 . 2.3 . - Paper de l'orografia 

La concurrència de condicions sinòptiques òptiques per 

al desenvolupament dels moviments ascensionals en el si de les 

masses d'aire és insuficient per a justificar lesprecipitacions 

excepcionals, i sobretot el fet que les pluges torrencials no- 

més afectessin un espai d'extensió relativament petit . Només 

una intensificació especial dels moviments ascen sionals , p r oba

blement sobre un rosari de potents cúmulo-nimbus podria expli-

car el gruí~ de les precipitacions . 

Sabem que la inestabilitat de les superfícies frontals 

no és homogènia, i que els núvols de desenvolupament vertical -

més gran surten a les fotografies de satèl·lit, o bé en nuclis -

aillats, o bé agrupades, bo i constituint en conjunt una forma

ció espiral convergent cap al -centre de les depresions . La man

ca d'homogeneitat en la distribució espacial de les grans form~ 

cions de núvols de desenvolupament vertical s'ha de reflectir 

en la de les precipitacions que desencadenen, que són les més -

abundoses. 

L'existència d'inestabilitat localitzada és sovint re

sultat de l'escalfament intens d'àrees d'extensió superficial

limitada, i que es pot transmetre a les masses d ' aire, les 

quals, en perdre densitat en relació amb les properes, poden co 

mençar moviments ascensionals, i arribar a un cert grau d'ines

tabilitat. Fenòmens d'aquest estil no són estranys a les regions 

muntanyenques sobretot durant els mesos d'estiu; però s'ha de -

destacar que actuessin els dies 6 i 7 de novembre sobre el Piri 

neu central i oriental atesa la feble o nul·la insolació que va 

rebre la zona. A més, processos d'aquesta classe només podien -

proporcionar precipitacions escasses o modestes. 
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Tanmateix, l'orografia va tenir un paper decisiu en el 

desenvolupament de la inestabilitat vertical que va originar 

les precipitacions que estudiem . Però justament l'amplada dels 

períodes de retorn permet negligir tota altra funció que no fos 

el simple reforçament dels factors primordials, que són òbvia-

ment els de naturalesa sinòptica . 

La disposició tant de les isòbares de superfície i iso 

hipses d ' altura, com del front fred i el corrent "a raig" res-

pecte del Pirineu va afavorir sens dubte l'ascensió de les mas

ses d ' aire pels vessants meridionals i va permetre la penetra-

ció per les valls transversals . Aquesta circulació va accele-

rar els corrents d'aire a mesura que les valls perdien amplada 

vers la capçalera, tot i afavorint l'inici de moviments convec

tius en alguns punts propers als eixos de les valls, segons la 

direcció dels vents determinada per aquests i per la forma dels 

interfluvis. Aquesta hipòtesi explicaria la intensificació de -

les precipitacions en sectors propers als cursos fluvials. 

No és possible de tenir en compte totes les alteracions 

provocades pel relleu sobre e l vent, però cal afegir, a les ja 

esmentades, la turbulència, tant a barlovent com a sotavent, 

sempre que hi hagi un obstacle orogràfic molt pronunciat; i su~ 

ratllar la importància de les modificacions de la pressió, les 

quals, al seu torn, afecten moviments de les masses d'aire. 

Així, a barlovent de les grans formacions muntanyoses, 

els corrents d'aire produeixen un increment de la pressió, i a 

sotavent una disminució. Aquest fenomen va facilitar probable-

ment a les valls no obertes a la direcció dels vents dominants 

(del SW i del S com ja hem dit) la inestabilitat vertical ori-

gen dels màxims pluviomètrics de la Molina, Andorra i la conca 

de la Garona. 

I 
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2.2.4.- Resum 

S'ha fet palès el caràcter excepcional de les precipi

tacions del dia 8 sobre un sector del Pirineu oriental i cen- -

tral . Els càlculs fets a partir de les dades disponibles perme

ten d'estimar la recurrència dels fenòmens semblants en perío-

des superiors als cent anys . 

Una depressió profunda d'eix de circulació ciclònica 

vertical va ésser la causa principal desencadenadora de les pr~ 

cipitacions. El pas d'un front molt actiu lligat a aquesta de-

pressió, seguit del d'una branca ascendent del corrent "a raig" 

en trànsit vers l' E sobre el Pirineu afavorí la inestabilitat . 

Finalment, l'orografia va jugar un paper decisiu en re 

forçar la intensificació de la inestabilitat, així com en la 

irregularitat de la distribució espacial de les quantitats plu

viomètriques. 
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CAPÍTOL 3 

HIDROMETRIA I FENÒMENS SÍSMICS 
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3 .1. - MESURES LIMNIMÈTRIQUES 

Es recullen en aquest apartat els limnigrames facili-

tats per la "Comisaría de Aguas del Ebro", de les estacions d' -

aforament del Segre. La seva situació s'ha representat a 1• es

quema de la Fig . 3 . 1 i els limnigrames s'inclouen a les Fig . -

3 . 2, 3 . 3, i 3 . 4 adjuntes . 

Algunes de aquestes estacions foren destru1des per 1'

aiguat, com és el cas de la nQ 22 (Valira a Seu d'Urgell), la 

nQlll (Segre a Organyà) , la nQ83 (Segre a Oliana), la nQ 96 

(Segre a Balaguer) i la nQ 25 (Segre a Serós), on s'ha pogut es 

timar l'alçaria màxima de les aigües pels senyals deixats i per 

l'hora en què va succeir . 

El QUADRE 3 . II indica els cabals d'entrada i sortida -

a l'embassament d'Oliana del 7 al 11 de novembre . 
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Fig. 3.1 . Estacions d 'aforament del Segre 
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E-20 QUEROL A PUIGCERDA 

E- 21 SEGRE A PUIG CERDÀ 

E-23 SEGRE A SEU D'URGELL 

MÀX. 5,10 • · 

6 h 12 h 18 h 24 h 6 h 12 h , . ... 24 h. 6 h. 12 h. 11 h. 24 h. 6 h. 1l h. 1& h. 14 h. 

Oia 6 Oia 7 Dia 8 Dia 9 Novemtre 1.982 

Fig. 3. 2. LIMNIGRAHES 
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E-96 SEGRE A BALAGUER 

"' J \ 
I \ 

I \ 
\ 

E-25 SEGRE A SEROS 

\ 

HÀX. 6,40 • · 

" I ' 
' ' ' ' ' ' ' ' ' 

61\ 1211 18h 1loh 6h 12h 1811 2411 &h 12h 1!h 241\ 6h 12h 18h 2411 6h 1211 18h lU 

Ota 6 Oia 7 Oia 8 Oia 9 Oia 10 

Fig. 3. 3. LIMNIGRAHES Novembre 1 982 



  

Efectes geomorfològics dels aiguats 
del novembre de 1982

Informe tècnic de l'Institut Geològic de Catalunya IGC.AI-016/83

I 
E -17 CINCA A FRAGA -37-

6 
MÀX. 5,50 m. 

s 

4 

3 

2 

7 

6 

s 

4 

3 

2 

6, 12, 18, 24, 6, 12, 18, 24, 6... 12, 18, 24, 6, 12, 18, 2.4 ... 

Oia 6 Ota 7 Ota 8 Oia 9 Novembre 1.982 



  

Efectes geomorfològics dels aiguats 
del novembre de 1982

Informe tècnic de l'Institut Geològic de Catalunya IGC.AI-016/83

QUADRE 3.1 

Alçades màximes observades 

Estació nQ Riu Bloc 

20 Ca rol Puigcerdà 

21 Segre Puigcerdà 

23 Segre La Seu 

22 Valira La Seu 

111 Segre Organyà 

83 Segre Oliana 

96 Segre Ba 1 aguer 

25 Segre Seròs 

17 Cinca Fraga 

Alçada màxima 
de l'a i gua 

2,10 

1,67 

5,10 

6,10 

13,70 

10,90 

7, 77 

6,40 

5,50 

Hora del dia 8 
de novembre 

1 

? 

1 

1,30 

3 

? 

11 

24(?) 

13 

I 
w 
co 
I 
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QUADRE 3.11. 

CABALS D'ENTRADA I SORT IDA A L'EMBASSN1ENT D'OLIANA DEL 7 A 1'11 DE NOVEHBRE DE 1982. 

m3/s . 

DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 

HORA ENTRADA SORTIDA ENT~A SORTIDA ENTRADA SORTIDA ENTRADA SORTIDA ENTRADA SORTI DA 

1 1 6 8 1 . 700 1.700 659 680 308 308 208 115 
2 16 8 1.700 l. 700 576 680 308 308 208 11 5 
3 16 8 1.ï00 1.700 555 680 308 308 17 7 1 15 
4 16 8 l. 600 l. 600 576 680 298 308 156 1 15 
5 4 8 8 .1. 600 l. 600 49 3 680 288 308 177 1 15 
6 48 8 1. 600 1.600 524 680 238 308 17 7 115 
7 64 8 l. 595 1.548 452 680 278 308 160 115 I 

úJ 
8 9 6 8 1. 510 l. 510 461 617 267 308 160 11 5 U) 

9 1 18 8 l. 510 l. 4 70 482 617 247 308 157 115 I 

10 310 8 1.290 1. 330 392 5 79 2 78 308 15 7 1 15 
11 365 8 l. 278 l. 330 339 308 247 308 157 1 15 
12 426 1 2 1. 154 1.230 391 308 247 308 122 60 
13 555 75 1.430 1. 2 30 391 308 247 308 1 22 60 
14 617 109 l. 260 l. 236 365 308 187 187 1 22 60 
15 76 3 14 6 l. 025 1.143 371 308 218 187 21 8 60 
16 R78 2 03 942 l. 14 3 354 308 218 187 196 60 
17 962 2 83 9 74 1.153 365 308 218 187 1 46 90 
18 1. 082 398 744 1. 062 35 4 308 218 187 1 4 6 90 
19 1.165 6 16 83 5 l. 062 32 0 308 173 111 1 4 6 90 
20 l. 375 658 744 l. 062 318 308 134 111 146 90 
21 1. 580 809 771 l. 062 329 308 134 111 1 46 9 0 
22 1. 516 l. 063 618 784 319 308 173 l11 135 90 
23 l. 886 1 . 300 6 80 784 319 308 236 111 1 35 9 0 
24 l. 746 1. 568 5 9 3 572 30 8 308 219 111 154 120 
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3.2. - EL TERRATRÈMOL DEL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 1982 

3 .2.1.- Introducció 

Cap a les 3 de la matinada del dia 8 de novembre els -

veins d'Oliana van sentir una sacsejada que identificaren com a 

un terratrèmol . Dues estacions sismogràfiques, la de l'Ebre a 

Tortosa ( Tarragona) i la de Moulis (Pirineu Francès)confirmen -

efectivament el registre d ' un terratrèmol . 

L''aigua caiguda durant els dies 7 i 8 de novembre va -

provocar l'ompliment ràpid de l 'embassament d'Oliana. Es un fet 

conegut i estudiat arreu del món que l'ompliment d'embassaments 

comporta en molts de casos, una sismicitat induïda a un canvi -

del règim sísmic en el cas que sigui una zona activa. Es, per -

tant, raonable de pensar que el terratrèmol del dia 8 pot asso

ciar- se amb la pujada ràpida de les aigües a l'embassament d' -

Oliana . En aquest treball volem presentar breument les dades 

que permetren d'esbrinar aquest fenomen. 

3.2 . 2.- Localització i magnitud del terratrèmol 

Disposem solament de dos registres corresponents a les 

estacions de l'Ebre i Moulis (Figs. 3.5 i 3 . 6) . 

Malauradament, el registre de l ' estació de l'Observato 

ri Fabran, de Barcelona, no és utilitzable degut al soroll sís

mic provocat per la forta tempesta que aleshores afectà Barcelo 

na. 

A partir de les diferències de temps d'arribada de les 

ones S i P, per a cada estació, podem calcular la distància en

tre l'epicentre i les estacions. Així hem determinat la zona-
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i 

f i 

i 
03 h 05 min ( Hora local l 

~------- 1m.----------~ 

Fi0 . 3. 5. Re~istres de 1 'Observatori de 1 'Ebre del terratrèmol 

del 8 de novemhre de 1 . 982 . 
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02 h. 56m (Hora local l 

~--------1m ----------~ 

fin. 3.6. Registre sísmoqràfic de 1 'Observatori de Moulis, corres
ponent al terratrèmol del dia 8 de novembre de 1.982 . 

a) un oossíble orecursor 

b) de petita mannítud 
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epicentral que es correspon amb la zona de l'embassament d'Oli~ 

na. Tot i que només disposem de dues estacions, la qual cosa 

molt imprecisa la localització de l'epicentre , el fet que el 

terratrèmol fos sentit al poble d'Oliana i enlloc més, sembla -

confirmar que l ' esdeveniment va succeir efectivament en aquella 

zona. 

Les informacions dels veïns d'Oliana indiquen que el 

terratrèmol produí vibració i moviment de llums. Per tant, es -

pot dir que la intensitat és de grau II - III a l'escala de Merca 

lli Modificada (MM) . Pel que fa a la magnitud, és de nou difí-

cil fer càlculs precisos només amb dos registres . De tota mane

ra, els càlculs fets seguint el criteri de la durada del regis

tre del terratrèmol dóna en ambdós casos una magnitud entre 2 . 5 

i 3 . 0 . 

3 . 2.3 . - Origen del fenomen 

Analitzem, per altra banda, les dades corresponents 

als cabals d'entrada i sortida a la presa de l'embassament d' -

Oliana. A la figura 3.7 s'han representat les diferències entre 

els cabals d ' entrada i sortida des de la 1 a . m. del dia 7 fins 

a les 9 a.m. del dia 8. Es pot observar que l'entrada va ser 

molt superior a la sortida fins cap a les 20 h del dia 7 per 

arribar a igualarse a la l del matí del dia 8 . Així mateix, a -

la figura 3 . 8 es representa la quantitat d'aigua acumulada du-

rant el mateix període de temps. Observem que l ' ompliment va 

completar-se cap a les 23 hores del dia 7 . Cal remarcar que el

terratrèmol es produí a la zona de l'embassament poques hores

després de l'ompliment sinò indica que el terratrèmol és molt -

probablement induït per la càrrega d'aigua . 

De fet, en 15 hores el volum d ' aigua acumulada, uns 30 Hm3 , 

respon a 1/3 de la capacitat de l'embassament. 

cor 
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TERRATRÈMOL 

l 
5 9 13 17 21 5 

Dia 7 Novembre Dia a Novembre 

Fi ~ . 3.7. Diferències entre els cabals d'entrada i sortida de 

l'embassament d'Oliana. 

9 (Hores ) 
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30 

1 
TERRATRÈMOL 

20 

10 

5 9 13 17 21 5 9 ( Hore· 

Oia 7 Novembre Dia 8 Novembre 

Fig. 3.8. Volum d'aigua acumulada a 1 'embassament d ' Oliana. 
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Es també interessant de remarcar l'aspecte anòmal del 

terratrèmol, quan es compara amb terratrèmol regionals típics,

que representen dos trens d'ones després de les ones P . Això ha 

estat estudiat en embassaments controlats amb estacions sí?mi-

ques permanents durant l'ompliment i època posterior . Com a re

sultat d'aquests estudis és evident que els terratrèmols induïts 

presentan caracterítiques diferents dels terratrèmols naturals . 

L'estació de Moulis va enregistrar un altre terratrè- 

mol uns 9 minuts abans (0,2 h 56 m a.m . )amb característiques

(forma i diferències S i P) molts semblants a les del registre 

del terratrèmol estudiat ací . Això pot ser interpretat com un -

precursor, però un sol registre no ens permet de concloure. 

En resum, pensem, doncs, que el terratrèmol del dia 8 

de novembre es correspon amb el fenomen de sismicitat induïda . 
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CAPÍTOL 4 

DINÀMICA A LA CONCA DE L'ALT LLOBREGAT 

(Des de la capçalera fins a Sallent) 
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DINÀMICA A LA CONCA DE L'ALT LLOBREGAT 

ELS VESSANTS I LES PETITES CONQUES 

2 
Entenem per petites conques aquelles de menys de lO Km 

de superfície. 

Durant els aiguats, el comportament dinàmic d'aquestes 

petites conques s'ha caracteritzat principalment per tres fenò

mens concrets: els moviments de massa, l'escolament d'aigua als 

vessants i la dinàmica dels llits. 

a) ~o~i~e~t~ ~e_m~ssa: 

La conseqüència més important en la dinàmica dels -

vessants ha estat l'aparició d'abundants petits es

llavisaments de tipus "cop de cullera". Aquest ti-

pus d'esllavissament es dóna generalment en zones -

on hi ha una formació superficial o .sòl amb matriu 

fina abundant però de plasticitat no molt elevada,

per sobre d'un substrat impermeable a poca fondària; 

també són requisits un pendent fort i una marca de 

vegetació arbòria o arbustiva. Aquestes condicions 

es donen molt freqüentment als marges de les terras 

ses de conreus i de prats. 

Una pluja intensa i continuada porta a la saturació 

de la formació superficial, molts cops ajudada per 

l'aflorament de les aigües hipodèrmiques procedents 

de la part superior; si aquesta saturació comporta 

la superació del límit de liquidesa, el pendent és 

suficient i no hi ha arrels prou resistents com per 

retenir la formació, es produeix un petit esllavis

sament de sectors relativament petits, de l'ordre -

dels 10 m
2

, i els materials flueixen en forma de la

va fangosa, encara que no acostumen a arribar molt 

lluny ja que la plasticitat relativament baixa fa -

que el material de seguida perdi aigua i que s'atu

ri el moviment. 
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Gràcies al seu volum limitat, l'arribada de laves -

fangoses procedents de "cops de cullera" no tenen -

efectes greus en general, encara que en alguns ca-

sos ha barrat el pas d'algunes carreteres . La cica

trius de procedència representen, però, una degrad~ 

ció important dels vessants, que, si no es regene-

ren, poden evolucionar cap a embarracaments i degr~ 

dar-se en àrees de "bad-lands" si el substrat és de 

tipus arcillós o margós. 

Convindria, doncs, una regeneració d'aquestes cica

trius sobretot en els sectors on són més abundants, 

com a St. Julià (Vallcebre ) , a la Pobla de Lillet i 

a Brocà. Els treballs de regeneració han d'assegu-

rar a curt termini una protecció eficaç contra l' -

aixaragallament, mitjançant la reconstrucció de la 

cobe r tora herbàcia; a llarg termini cal protegir 

les zones favorables a nous "cops de cullera" amb -

vegetació preferentment arbustiva. 

Altres tipus de moviment de massa són d'incidència 

més limitada. A l'apartat 4.4.- són explicats deta

lladament els fenòmens d'esllavissament a La Coma i 

Maçaners . 

De les observacions portades a terme es desprèn que 

la pluja no fou prou intensa com per a provocar un 

escolament superficial important als vessants . Con

cretament, a la zona de "bad-lands" del Pla de l a -

Barrumba (Vallcebre) on tenim insta~lats uns apa- -

rells per recollir els materials procedents del mi

crovessant i d'una petita conca d'uns 100 m2 s'han 

recollit quantitats de sediment similars a les reco 

llides repetides vegades l'estiu del 1982; al llit 
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principal el cabal màxim fou similar a l'observat

en pluges d'estiu molt breus i intenses, però l'es

curament dels materials detrítics indica que aquest 

cabal es mantingué durant nombroses hores. 

Aquesta poca importància de l'escolament directe és 

de caire general, de manera que fins i tot a llocs 

sensibles, com els camps de conreu, no s'han obser

vat noves incisions, si excloem casos molt limitats. 

Al contrari, els fenòmens d'escolament lligats ap~ 

tits aqüífers superficials semblen haver tingut una 

importància molt marcada. A Can Planeés (La Coma) -

una formació de vessant de graves amb poca matriu -

donà una sorgència de gran cabal i originà una in 

cisió en els camps de conreu. 

Igualment, una formació de graves recoberta de 

llims argilosos fou la causa que als voltants de 

Can Vilella s'originés una lava torrencial que re-

corregué una distància d'uns 800 m; la major part -

de l'aigua procedia de la formació de graves. 

Tots aquests fenòmens poden ésser interpretats com 

el resultat d'una pluja d'intensitat molt similar a 

la capacitat d'infiltració en la major part de les 

formacions superficials, però mantinguda moltes ho

res. 

e) Dinàmica dels llits de petita conca (menys de 10 -----------------------
gu!l~m~t~e~ gu~d~a!sl. 

En termes generals, als llits de les petites con- -

ques s'observa el pas d'una crescuda important, ge

neralment molt superior a les produïdes l'estiu del 

1981, encara que en alguns casos hi siguin compara-



  

Efectes geomorfològics dels aiguats 
del novembre de 1982

Informe tècnic de l'Institut Geològic de Catalunya IGC.AI-016/83

-51-

bles. La crecuda ha estat, però, d'aigua molt poc -

carregada de materials en transport . Aquest fet, 

juntament amb la llarga duració dels cabals forts, 

ha originat una evolució important de la geomorfol~ 

gia dels llits, en el sentit que els materials que 

hi havia retinguts han estat eliminats i els llits 

s'han encaixat. Fins i tot alguns trams de cursos -

molt torrencials que mostraven tendència a l ' acumu

lació han estat escurats i s'hi ha encaixat el llit. 

Els materials procedents d'aquests llits han estat 

aportats a la xarxa principal o han estat acumulats 

en petits cons de dejecció que ja existien, però f~ 

ra del llit menor, o modificant el curs d'aquest, -

com en el cas de la part baixa del riu Tort . 

Les àrees que mostraven un dèficit d'escolament a

causa de la infiltració en el substrat calcari han 

mantingut aquest dèficit; al contrari, les conques 

que havien registrat crescudes molt minses o inexis 

tents durant l ' any 1981 a causa d'una cobertura ve

getal important , han registrat crescudes que es po

drien considerar normals per a la seva àrea . 

De la mateixa manera, les conques que tenen una cap

çalera molt degradada i que havien registrat cresc~ 

des molt importants respecte a la seva superfície a 

l'estiu del 81, han registrat ara crescudes més en 

correspondència amb la seva superfície, i moltmenys 

carregades de detritus. 

Aquests fets són concordants amb les observacions -

realitzades sobre l'escolament als vessants, és a -

dir, l'aigua procedia d'un escolament directe poc -

violent o d'un escolament hipodèrmic , la qual cosa 

va esmorteir els contrastos entre les conques degr~ 

dades i les més estables. Contràriament, en aquesta 

crescuda recent sembla haver-hi contrastos impor--
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tants entre conques de caràcteristiques molt simi-

lars en funció de la seva orientació. 

Com a conseqüència d'aquestes observacions, les pe

tites conques van subministrar als eixos fluvials -

unes crescudes importants, mantingudes moltes hores, 

i relativament poc carregades de sediments, essent 

la major part d ' aquests propers a la competència de 

les aigües, ja que procedien dels llits i no dels -

vessants . Les degradacions més importants dels ves

sants, els "cops de cullera" , tenien, com ja hem 

analitzat, un paper feble en el subministrament de 

detritus a la xarxa . 

Creiem que aquest resultat de les observacions és -

de gran importància, ja que si el mateix volum d'ai 

gua hagués caigut en un temps més curt, o en algun 

moment s ' hagués donat una precipitació d'intensitat 

realment forta, les destrosses als vessants i a la 

xarxa fluvial haurien pogut ésser molt més impor- -

tants. 
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4.2.- ELS CURSOS PRINCIPALS 

Si excloem la riera de Saldes i el sector del Llobre-

gat des de la confluència amb aquesta fins a l'embassament de -

la Baells, la major part dels cursos principals de la conca del 

Llobregat presentaven llits bastants estables, amb les ribes 

del llit menor fixades per vegetació principalment arbòria, i -

amb pocs bancs d' al·luvions laterals o centrals. La riera de Sal 

des presentava en canvi un llit molt gran en relació als cabals 

més freqüents, com correspon a una conca molt més degradada, 

amb crescudes més freqüents i importants, i molt carregades d'

al·luvions . . 

Aquests llits eren poc alimentats en càrrega de fons -

pels seus afluents, les ribes i els vessants, com ho demostra -

la gran importància que tenien els materials procedents de les 

explotacions mineres en l'aspecte litològic dels seus al~uvions. 

En efecte, al llit del Llobregat, immediatament abans de l'arri 

bada a la cua de l'embassament de la Baells, abans de la crescu 

da, hi havia un 28 % d'elements detrítics procedents indubtabl~ 

ment de les explotacions de carbó, contra pràcticament cap ele

ment similar a les formacions holocenes . A més, la taula de con 

tingència de l'espectre dels elements de diferents mides mostra 

va una menor diferenciació del tipus de roca en funció de la mi 

da que no pas per a les formacions holocenes . 

Els a~luvions aportats per la crescuda de novembre en 

aquest mateix punt mostren en el seu especte litològic un impo~ 

tant canvi ja que, malgrat ésser encara diferents dels de les -

formacions holocenes, els elements indubtablement procedents de 

les explotacions mineres han disminuït dràsticament. 

Aquesta crescuda ha originat també canvis importants -

en la geomorfologia d'aquests llits abans estables, sobretot en 

alguns sectors on la vall era relativament ampla i hi ha dife-

rents nivells de terrasses a~luvials holocenes; per exemple, el 
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Llobregat en arribar a Guardiola ha sofert unes tals modifica-

cions que inicialment ens van fer pensar en un període de recur 

rència molt elevat per a la crescuda. Les observacions poste- -

riors ens han permès emetre una hipòtesi que explicaria aquests 

canvis amb una crescuda de major freqüència. 

A continuació intentarem explicar a grans trets els fe 

nòmens ocorreguts als llits principals durant la crescuda; 

aquesta explicació es basa principalment en els treballs de car 

tografia detallada; els fenòmens concrets seran explicats més -

detalladament a l ' apartat 4 .3 . 

a) Sortida de l ' aigua del ll i t menor : 

El primer resultat de l'arribada d'un gran cabal és la 

inundació del llit major. En molts sectors aquests llit major -

presenta dues parts: un veritable llit major, que s ' inunda amb 

una periodicitat de l'ordre dels 10 anys, i una terrassa inunda 

ble, que només és ocupada e n els grans aiguats, i que acostuma 

a suportar una ocupació humana més important . 

Els cabals que han circulat pel llit major i la terras 

sa inundable han estat en aquest cas en general molt més impor

tants que els que ocupaven el llit menor; a Sallent, per exem-

ple, la terrassa inundable, que té una amplada d'uns 150 m, ha 

estat ocupada per una làmina d'aigua d ' un gruix mitjà d ' 1 m i 

màxim de 2 m. Al Llobregat, des de la Pobla de Lillet fins a 

Guardiola, la inundació de la terrassa baixa ha estat un cons-

tant. De la importància del cabal que corre pel llit major es -

desprenen tres conseqüències d'interès pràctic . 

a.l) Quan el llit menor s'acosta al marge de la vall, 

fent desaparèixer el llit major o la terrassa 

inundable d'un costat es produeix una transferèn

cia d'aigua a través del llit menor d'un marge a 

l'atre; en general aquesta transferència és prou 
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violenta com per arrossegar graves i blocs a so-

bre del llit d'inundació, ocupat normalment per

sorres i llims. 

a.2) La rugositat de la zona inundada és de la màxima 

importància; quan aquesta està ocupada per prats 

o per horts sense tanques, i l'aigua és evacuada 

fàcilment, la velocitat és relativament alta però 

uniforme, i el llit menor evacua relativament po

ca aigua: d'aquesta manera, les ribes del llit me 

nor es mantenen bastant estables, i els danys 

principals es redueixen a l'acumulació de sorres 

i fins sobre els horts i apareixen problemes loc~ 

litzats, com les transferències esmentades al 

punt anterior. 

Al contrari , si la zona inundada és ocupada per 

arbrades denses o per edificacions, la manca d ' -

evacuació de l'aigua ve compensada per un augment 

de gruix de la làmina d'aigua, la qual cosa prov~ 

ca grans velocitats puntuals amb molt potencial -

erosiu; aquest fet ve agreujat perquè els arbres 

arrossegats per les aigües queden retinguts entre 

els que encara estan de peu i formen veritables -

barratges al pas de l'aigua: el resultat és que -

es tendeix a formar un llit únic que no ha neces

sàriament de coincidir amb el llit menor preexis

tent, sinó que és més rectilini. Al Llobregat, 

poc abans d'arribar a Guardiola , tenim un exemple 

d'aquest tipus de dinàmica: entre els dos ponts -

de la carretera de la Pobla, el llit menor tenia 

un coeficient de sinuositat (relació entre la lon 

gitud del llit menor i la de la vall) de 1.20, i 

la major part de la terrassa inundable era ocupa

da per arbredes de pins; durant la crescuda es va 

formar un llit nou que talla les terrasses inund~ 

bles molt més rectilíniament, amb un coeficient -
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de sinuositat només de 1.05. Aquest canvi de tra

çat i la gran quantitat d' al·luvions mobilitzada -

són la causa de la major part de les destrosses 

que el riu efectuà en els sectors immediatament 

més avall, fins al camp de fulbol de Guardiola, 

com veurem més endavant. 

L'ocupació del llit major estricte, és a dir, del 

llit que s'inunda amb una freqüència de l'ordre -

dels lO anys, per petites construccions o tanques, 

té uns efectes nocius, tot i que més localitzats 

que els anteriors. En efecte, aquestes petites 

construccions, a més d'haver resultat totalment -

destruïdes, han disminuït l'eficiència del canal 

principal bo i retenint els troncs arrossegats i 

afarorint la sortida de les aigües cap a la ter-

rassa baixa, que en algun cas, com en el camp de 

futbol de Guardiola, no hauria estat inundada o -

ho hauria estat amb menys virulència. 

a.3) En alguns punts s'han fet actuacions que, inten-

cionadament o no, obliguen les aigües de crescuda 

a circular només pel llit menor . Aquest és un cas 

freqüent a les zones urbanes, on generalment el -

llit de crescuda és molt estret i era antigament 

ocupat per horts. Si aquestes canalitzacions dei-

xen un llit massa estret, l ' aigua és obligada a

circular amb gran velocitat, la qual cosa origina 

la mobilització dels blocs que tapissen el fons -

del llit, de manera que, si hi ha un eixamplament 

posterior del llit, aquests blocs són abandonats 

al mateix eix del canal i originen una desviació 

del flux cap als marges, els quals sofreixen un -

gran esforç. Aquest és molt probablement el meca-

nisme que explica l'enderrocament d'una de les c a 

ses de Guardiola, situada aigües avall del primer 
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pont que travessa el Bastareny baixant de Bagà: a 

la riba esquerra passant el pont hi ha un dic la

teral d'uns 60 m de llargada, de formigó, i la ca 

sa estava situada pocs metres més avall del punt 

on s'acaba el dic, on encara es poden veure uns -

blocs que barren parcialment el Bastareny; el dic 

no tingué però prou alçada per evitar que la cre~ 

cuda el desbordés i inundés el barri construït so 

bre la terrassa inundable. 

El pont de la carretera de Falgars sobre el Llo-

bregat fou construït deixant llum solament al llit 

menor, i construint un terraplè sobre la terrassa 

inundable; afortunadament el pont resistí l'empe~ 

ta de l'aigua, però el terraplè actuà de presa i 

originà la deposició d'abundants graves a la part 

d'aigües amunt, i, quan cedí pel punt més baix, -

acumulà graves, blocs i sorres sobre els camps de 

la terrassa inundable. Aquesta terrassa, abans de 

la construcció del pont, havia sofert inundacions 

però que s'havien limitat a dipositar- hi sorres i 

fins. 

La gran velocitat de l'aigua que circulava pel 

pont originà una erosió de la riba esquerra que, 

afortunadament, no arribà a afectar el terraplè -

de la carretera . 

b) Els barratges: 

Un dels fenòmens més característics de les crescudes 

dels rius és la formació de barratges pels troncs arrossegats -

per les aigües. Aquests troncs tendeixen a fixar-se a qualsevol 

obstacle originant una represa de les aigües acompanyada molts 

cops de deposició dels materials d'arrossegament pel fons . Si -
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aquest obstacle cedeix , es produeix una ona brusca de crescuda 

que, a més, si arriba a fer cedir els barratges situats aigües 

avall, s'amplifica fins a arribar a proporcions veritablement -

catastròfiques. 

Ja hem comentat en el punt a.2 el paper dels barratges 

en augmentar la rugositat del llit d 'inundació. Un altre cas ca 

racterístic és la formació de barratges en els ponts de llum in 

suficient:Al pont de Collet, construït amb moltes arcades però 

de poca llum, es van acumular nombrosos troncs d'arbres que van 

produir un augment del nivell de l'aigua i van acabar per fer 

cedir dues de les arcades del pont. Afortunadament, la poca oc~ 

pació del fons de vall del Llobregat més avall del pont limità 

les destrosses al mateix pont i a danys en algunes edificacions 

situades prop de la riba dreta . 

A Gironella, el pont antic fou també parcialment bar-

rat per troncs d'arbres i malgrat que resistí, originà la inun~ 

dació de la barriada situada a la seva dreta, facilitad~ també 

per la posició obliqua del pont respecte al llit, i més avall, 

per l'efecte de barratges del pont nou que fou destruït per 1' 

empenta de l'aigua. 

e) Les substitucions de càrrega i la dinàmica encadena 

da del llit. 

Un altre dels fenòmens característics de la dinàmi ca -

de les crescude s en els rius de muntanya és el de les substitu

cions de càrrega. Segons aquest mecanisme, quan, per qualsevol 

raó, hi ha un augment de la càrrega de fons, aquesta tendeix a 

ésser depositada a la menor disminució de competència, bo i pr~ 

vocant una acumulació axial que dirigeix el flux cap a les ri -

bes, que són desbordades, si són baixes, o socavades si són al

tes i mal protegides (substitució de la càrrega axial per la de 

les ribes ) . 

I 
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Un petit exemple d'aquest fenomen ja l'hem comentat en 

el cas de la casa enfonsada a Guardiola, però la conseqüència -

més important d'aquest fenomen és que si en un punt del llit d' 

un riu es produeix una forta càrrega d'a~luvions, es poden suc

ceir una sèrie de substitucions encadenades molt més avall del 

punt on hi ha hagut la modificació de la dinàmica. 

El Llobregat, en arribar a Guardiola, ens forneix un -

notable exemple d ' aquest encadenament: com ja hem comentat al -

pun a . 2, l'existència d'arbredes a la terrassa inundable ha afa 

vorit la formació d'un canal nou que la talla . L ' elaboració d '

aquest canal nou ha originat la mobilització d 'una gran quanti

tat d'al·luvions, afavorida per l'augment local del pendent en 

tallar les sinuositats; aquests a~luvions han estat, però, dip~ 

sitats massivament més avall i han originat la socavació de les 

ribes, que han retrocedit fins 40 m. El problema no s'acaba 

aquí, sinó que l'aigua fortament carregada dels materials proc~ 

dents de les ribes fou obligada a circular per l'estrenyiment -

del pont de l'entrada a Guardiola, tot acumulant novament els 

materials abans d'arribar a la presa que porta l ' aigua a la pe

tita central elèctrica del Callet. L'acumulació de la càrrega -

entre el pont i la presa originà el desbordament de les aigües 

per davant del canal que procedeix del Bastareny primer i, des

prés, per sobre d'aquest, fins a destruir-lo i obrir un llit 

nou a la dreta de la prensa. L'obertura d'aquest canal lateral 

a la presa originà novament un augment de la velocitat i de la 

càrrega, que fou acumulada en el con que s ' observa exactament -

a la confluència amb el Bastareny, la qual cosa afavorí la soca 

vació i el retrocés de la riba dreta, fins a enderrocar parcia! 

ment la caseta dels vestuaris del camp de futbol . 

La càrrega dels a~luvions procedents d'aquesta riba , -

juntament amb la presència de petites construccions al llit ma

jor que degueren facilitar la formació de barratges de troncs -

d'arbres, originà la sortida massiva de l'aigua cap a la terras 

sa baixa, inundant el camp de futbol i dipositant-hi graves i -

sorres. 
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Aquest exemple ens mostra que no es pot estudiar punt~ 

alment la dinàmica de la crescuda, sinó que és del t o t ne c essà

ria l'anàlisi dels fenòmens ocorreguts tot al llarg de distànc i 

es considerables per a emetre hipòtesis vàlides sobre la dinàmi 

ca en un punt concret. 

També mostra que una crescuda de periodicitat relativ~ 

ment baixa pot tenir en alguns punts efectes que semblin corre~ 

pondre a una crescuda molt més important i infreqüent. Per úl-

tim, aquests exemples també mostren la invalidesa d'intervenci 

ons puntuals en el llit del rius, que poden resultar inefica-

ces i, fins i tot, perilloses. 

d) Les petites preses. 

Tot al llarg del Llobregat i dels seus afluents hi ha 

nombroses petites preses que alimenten canals d'ús industrial.

Algunes d'elles han tingut un paper important en 'la dinàmica de 

la crescuda. Ja hem comentat el paper de la presa del Llobregat 

just abans de la confluència amb el Bastareny. 

Un altre cas molt diferent és el de la presa de la rie 

ra de Saldes que alimenta el canal de la fàbrica de ciment del 

Collet: aquesta presa ha estat socavada a la seva base i s'ha

buidat la gran massa d'al·luvions que omplia el seu vas. Aquest s 

al·luvions molt probablement han estat la causa de la destrucc i ó 

de la carretera de Saldes al costat del pont, i, evidentment, -

han passat a disminuir la capacitat de l'embassament de la Ba-
ells. 

Les observacions que hem realitza t ens p o rte m a p ensa r 

que, en general, aquestes petites preses han o r igin at una degr~ 

dació important de les ribes situades a i gües a v al l , a cau sa de 

l'augment d'energia originat en el sal t . Aque s t sembla se r el -

cas de la presa del Bast areny a Gua rdio l a , i d ' a l gunes de les -
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del Llobregat a Sallent. Aquesta és una hipòtesi provisional, -

ja que caldria una anàlisi detallada d'un bon nombre de casos -

per a pronunciar-se definitivament sobre el tema. 



  

Efectes geomorfològics dels aiguats 
del novembre de 1982

Informe tècnic de l'Institut Geològic de Catalunya IGC.AI-016/83

4 . 3 .-

-62-

ESTUDIS DE DETALL DE LES ZONES MÉS AFECTADES A LA CON

CA DEL LLOBREGAT 

Els treballs han consistit fonamentalment en la reali t 

zació de cartografies geomorfològiques de les zones més afecta-

des. La situació geogràfica d'aquests estudis puntuals es repr~ 

senta a la Fig. 4.1 i les escales de les cartografies realitza

des són les següents: 

4.3.1 -

Fig . 4.2 - Pont a Falgars, escala original 1/1000. 

Fig. 4 . 3 - Confluència del Bastareny amb el Llobregat, 

escala original 1/3000. 

Fig. 4.4 - Girone lla, escala original 1/2500. 

Fig. 4 . 5 - Sallent , escala original 1/2000. 

Fig. 4.7 - La Coma , escala original 1/15000. 

Fig . 4 . 9 - Torrent del Clot d'Esquers, escala 1/15000 . 

La llegenda d'aquestes cartografies s'indica a la pàg . 64. 

Pont de Falgars 

El pas de la carretera a Falgars a través del riu Llo

bregat fou construït mitjançant un petit pont que salva el llit 

menor, i un terraplè amb doble corba que baixa des de la carre

tera de la Pobla fins a la terrassa baixa, i després s'aixeca

per atènyer el nivell del pont. 

Abans de la construcció de la carretera, aquesta ter

rassa baixa havia sofert diverses inundacions, que s'havien li

mitat a escampar- hi sorres i llims. 
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Guardiola 
de Berguedà 

Coma 

F1g. 4.1. S1tuac1Ó d~ les àrees cartografiades 
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LLEGENDA DE LES CARTOGRAFIES DE DINAMICA FLUVIAL 

FORMES I FORMACIONS FLUVIALS 

FORMES DEL LLITS FLUVIALS 

~ Traçat de l'antic llit menor 

~ Llit menor actual 

E:2 Llit menor abandonat 

1-....._ I Llit tnbutan 

I• • •I Llindar natural (ràpids ) 

I '•'•'•" I Embacles (barratge format durant la crescuda ) 

MATERIALS 

~ Blocs 

[3 Graves 

[3 Sorres 1 fins 

[:--,~~ Troncs 1 detritus vegetals arrossegats pel corrent 

MODELAT DE LES RIBES 

EJ Rtbes antigues amb vegetació. poc modificades 

MODELAT DE LES ZONES INUNDADES 

1....-· -·j Límit de la zona inundada 

@] Alçades màximes puntuats de t'aigua en metres 

I? I Direcció dels tluxes d'inundaciÓ 

1 ........ -~ Límit de barra 

~ Barra limitada per un tatús (mapa pont Falgars ) 

~ Zones deprimides reomplertes per material fi 

Zones de vegetaciÓ "pentinades" per l 1a1gua 

[]]] Sectors amb erosió d1fusa 

ITIIIIIJ] Sectors amb erosiÓ decapant 

• Aflorament del matenal del substrat 
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De les observacions del terreny, concretades en la ca~ 

tografia adjunta, es desprèn que el pont fou, durant la crescu

da, totalment insuficient per evacuar-la, ja que aquesta desbo~ 

dava el llit menor i ocupava la terrassa baixa. El terraplè ac

tuà, doncs, de presa i afavorí l ' acumulació de graves i sorres 

sobre la terrassa inundada aigües amunt del pont. 

Només la part baixa del terraplè permetia el desborda

ment de l'aigua, de manera que el nivell d'aquesta augmentà fins 

a desbordar per sobre del pont. L ' empenta de l'aigua contra el 

pont, que en alguns moments degué estar parcialment barrat per 

barratges de troncs, va ser suficient per a deformar-lo lleugera

ment, encara que sense perill per a la seva estabilitat . L'acu

mulació de troncs i restes vegetals a les baranes del terraplè 

augmentaven la seva eficàcia com a barratge . L ' aigua, que circ~ 

lava per la llum del pont, a causa de la gran alçada de la làmi 

na d'aigua, adquiria una elevada velocitat, per la qual cosa la 

riba esquerra a la sortida del pont sofrí una degradació impor

tant . 

Posteriorment, la part més baixa del terraplè fou en-

derrocada i es produí una massiva sortida de l'aigua cap a la

terrassa baixa tot acumulant barres de graves , blocs i sorres -

sobre els camps. Alguns dels fragments del mur que protegia el 

terraplè, de més d ' una Tn de pes . foren arrossegats una distàn

cia d'uns 30m per la gran força de l ' aigua alliberada (vegeu

fotografia 1). 

Aquesta cartografia ha estat realitzada a escala 1;1000; 

la qual va ésser escollida en funció del mètode emprat (planxeta), 

ja que la qualitat de les fotografies aèries no permitia unes -

ampliacions de prou qualitat . Aquesta escala ha resultat, però, 

massa detallada per a aquest tipus d'anàlisi (Fig. 4.2). 
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Foto nQ 1 . - Pont de Falgars . Detall de l s efectes de la riuada 
en el terraplè . En aquest punt hi havia un mur 
que protegia la carretera . 

Foto nQ 2 . - Bastareny a l'entrada de Guardiola . El gran bloc 
que hi ha a l ' entrada del meandre pogué afavorir 
la migració d'aquest. Els arbres de la dreta in
diquen l'antiga riba . 
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Es evident que no és recomanable el pas de rius amb 

ponts que ocupin solament el llit menor, i, molt menys, amb te~ 

raplens sobre les àrees inundables. Sortosament, el terraplè 

era molt baix i va poder ésser fàcilment desbordat i destruït 

per les aigües; un terraplè més alt hauria pogut originar des-

trosses més importans, com és ara danys a les cases o una impo~ 

tant ona de debacle en cedir . 

Una bona solució requeriria la remodelació del pont, -

donant-l i llum sobre la terrassa inundable, o almenys, una dis

minució de l'alçada del terraplè per a facilitar el pas de l ' ai 

gua pel seu. damunt. De totes maneres, si considerem el cost del 

mur de formigó que hauria de protegir el terraplè de la banda -

del riu per a evitar la seva destrucció per les crescudes ordi

nàries, potser millor la prolongació o remodelació del pont. 

4 . 3.2. - Confluència del Bastareny amb el Llobregat (Fig . 4 . 3) 

~l_B~s!a~e~y_d~s_d~ !a_p~e~a_d~ !e~r~d~l!e~ fi~s_al 

_!:l~b~ega!.:_ 

Seguint el curs del Bastareny, enarribaraGuardiola, el 

primer problema important que trobem és el de la destrucció de 

les primeres cases de Guardiola . En principi, aquestes cases 

estaven situades en una riba còncava de meandre, i , per tant, -

en un punt perillós en cas d'evolució del llit del riu. El fet 

que es tractés de les cases més antigues de Guardiola fa pensar, 

però, en la possibilitat de la coincidència de factors particu

lars que expliquin la seva destrucció sense necessitar una eres 

cuda realment extraordinària. 

Si comparem el traçat del llit deixat per la crescuda 

amb el llit preexistent, observem que hi ha hagut una tendència 
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a la pronunciació de la sinuositat, segons una corba més regu-

lar originada pel retrocés de la riba còncava i la formació d'

una barra a la riba convexa. Aquesta evolució ha estat acompa-

nyada per la migració aigües avall del principal punt d'impacte 

de les aigües del llit; aquesta migració, encara que és un fen~ 

men corrent en l'evolució dels meandres durant les crescudes, -

ha estat posmbilitada pel retrocés de la riba esquerra abans d' 

arribar a la corba, i, probablement, també per la caiguda al 

llit d'un gran bloc de calcària que hi havia a la riba dreta, -

just al punt de la inflexió antiga . Malauradament el tram de 

llit estudiat per damunt del meandre es insuficient per a una -

bona anàlisi dels factors que han pogut afavorir el retrocés de 

la riba esquerra i, per tant, la migració del punt d ' impacte de 

l ' aigua ; no es pot descartar, però, la possibilitat d'un paper 

important de l'existència, aigües amunt , de la presa, seguida 

per un tram molt calibrat entre una riba tallada de les margo-

calcàries, i una altra de molt estable i parcialment protegida 

amb murets (vegeu foto 2). 

Continuant riu aval l , un cop passat el primer pont el 

llit es torna a estrènyer entre una riba esquerra natural i es

table, i una riba dreta que ha estat protegida mitjançant un 

mur de formigó d ' uns 2m d'alçada i uns 60 de llargada . Aquest 

mur no ha estat suficient per a evitar la inundació de la barri 

ada de cases construïda sobre la terrassa baixa inundable . Com 

ja hem comentat a l ' apartat 4 . 2 .- , aquest mur va fer augmentar 

la velocitat de l ' aigua i va provocar un escurament del material 

groller del seu fons, el qual va ésser dipositat aigües avall i 

originà la socavació de les ribes i l'enderrocament parcial d'un 

edifici d'habitatges . 

A partir d'aquest punt en avall, fins al tercer pont,

alternen els trams de ribes vegetalitzades estables amb les ri

bes tallades en les argiles guixoses del substrat (Keuper), que 

en algun punt presenten petits esllavissaments. Alguns dels 

trams de ribes eren protegits per murs, els quals presenten no

tables degradacions i, fins i tot, destruccions parcials als 
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seus extrems aigües avall. 

Un cop passat el tercer i darrer pont hi ha la petita 

presa que transfereix les aigües del Bastareny a la presa del -

Llobregat just abans de la confluència. Aquesta presa és gaire

bé imperceptible a la fotografia aèria, ja que estava en gran -

part coberta d'al·luvions que suportaven vegetació arbòria i, 

fins i tot, alguns petits horts. Just per sota de la presa, la 

riba esquerra ha sofert un notable retrocés, que ha fet peri- -

llar la seguretat d'unes edificacions immediates . 

b) Recomanacions . -- --

Abans de les crescudes del passat novembre, el Basta-

reny tenia un llit realment molt estable. La seva conca és poc 

degradada en general, i la gran extensió de les formacions cal 

càries hi fan molt important l ' escolament freàtic càrstic . 

És molt probablement per aquesta raó que la terrassa -

baixa s'inunda molt ravament, i que ha estat ocupada per edifi 

cacions destinades a habitatges. El llit menor està, doncs, 

obligat a evacuar no solament els cabals ordinaris i de crescu

des ordinàries, sinó que també els de període de recurrència s! 

milar a la que ens ocupa. Els problemes comentats fan evident -

que no és aconsellable la realització d 1 actuacions puntuals in

connexes , sinó un tractament de conjunt del llit. A grans trets, 

convindria augmentar l'eficiència del llit de manera que pugui 

evacuar cabals importants, sense que això es tradueixi en aug-

ments perillosos de la velocitat de l'aigua. Les ribes haurien 

d'ésser protegides amb mitjans que no representin una disminu-

ció dràstica de la rugositat i que siguin de fonamentació fàcil 

(cal recordar que el substrat és d'argiles guixoses de Keuper) . 

En els punts on sigui imprescindible la construcció de murs de 

formigó caldria augmentar artificialment la rugositat del llit 

mitjançant llindars de blocs o similars. 
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Prencindint de si es vol reconstruir les edificacions 

enderrocades del meandre a l'entrada de Guardiola, caldrà remo

delar-lo per a evitar que una posterior evolució posi en perill 

les edificacions immediates o el mateix pont. Caldria donar al 

meandre un traçat menys sinuós que el resultant de la crescuda, 

però tampoc tan en angle recte com el preexistent; la riba còn

cava por ésser protegida amb rocam de blocs de grandària supe-

rior a la competència local . El gran bloc després, en cas de no 

ésser absorbit per la protecció de la riba, hauria d'ésser vo - 

lat per a evitar la formació de remolins en cas d'una nova eres 

cuda. 

Per sota de la presa que hi ha abans de la confluència, 

caldria protegir la riba esquerra i mantenir sense arbres les bar 

res que tendeixen a formar-se immediatament després del salt. 

~l_L!o~r~g~t_d~s_d~l_s~g~n_p~n! ~b~n~ ~·~r~i~a~ a Guar 

~i~l~ fi~s_l~ ~o~f!u~n~i~ ~~ ~l_B~s!a~e~y~ 

Des del pont de la carretera a Falgars fins a l'inici 

de la zona aquí descrita, el Llobregat ha inundat sistemàtica-

ment la terrassa baixa, sobre la qual ha dipositat sorres i gr~ 

ves, i en els punts de transferència d ' una banda a l'altra del 

llit menor, fins i tot blocs . Moltes de les terrasses inundables 

esmentades estan ocupades per plantacions denses de pins; on 

els pins encara joves, han estat ajaguts per la força de l'ai-

gua, però on aquests eren més grans, han facilitat la fixació -

dels nombrosos troncs i restes vegetals arrossegats per les ai 

gües, formant barratges i disminuint dràsticament l'eficiència 

hidràulica de la terrassa inundada, amb la qual cosa s'ha pro-

duït una elevació de la làmina d ' aigua i un increment de la ve

locitat de l ' aigua que circulava pel llit menor. Aquest mecanis 

me culminà amb l'abandonament del llit menor i la formació d'un 
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nou canal molt més rectilini que el llit menor antic. No tenim 

encara prou nombre d'observacions en aquest sector per a expli 

car detalladament els processos amb els quals s'efectuà aquest 

canvi , però molt probablement l'augment de velocitat de l'aigua 

en el llit menor originà la mobilització dels materials grollers 

que tapissaven el seu fons, i aquests materials, en estar al li 
mit de la competència, degueren bloquejar el llit menor al pri 

mer obstacle o eixamplament, de manera que tot el cabal acabà -

per circular per la terrassa inundada i s'obrí el camí més fà-

cil arrencant els arbres i erosionant els al·luvions de la ter--

rassa. 

La formació de llits nous tallant els antics meandres 

representà ·la mobilització de grans volums d' al·luvions que ten

diren a acumular-se a l'eix del canal; la desviació de l'aigua 

originada per les barres d 1 al·luvions juntament amb el canvi de 

traçat del riu foren la causa que la riba esquerra retrocedís -

uns 40 m, destruint camps de conreu i algunes edificacions (ve

geu foto 3) . La deposició de les barres d 1 a~luvions no serví 

doncs per estabilitzar la dinàmica ni per descarregar l'aigua 

de materials d'arrossegament, ja que els al·luvions de la riba -

retrocedida van prendre el lloc dels que havien estat abando- -

nats. 

Aquesta substitució de càrrega originà que l'aigua que 

travessava el segon pont, a l'entrada de Guardiola, arrossegués 

una gran quantitat d 1 al·luvions, que foren dipositats a causa de 

la disminució del pendent donada per la presa que hi ha un cen

tenar de metres més avall. L 1 anegament del llit pels al·luvions 

i la pèrdua de velocitat afavorí el desbordament de l'aigua per 

la riba dreta immediatament després del pont, parcialment can a 

litzada pel canal que procedeix del Bastareny; aquest desborda

ment causà la destrucció del canal en un tram d'uns 30m, l ' en

derrocament d'una torre metàl·lica de fluid elèctric i danys a -

algunes construccions. L'aigua també es desbordà a la dreta de 

la presa per sobre del canal, fins que aconseguí destruir-lo i 

obrir un llit nou que s'encaixà ràpidament en els al·luvions aca 
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Foto n~ 3 . - El Llobregat en arribar al pont de Guardiola. 

Foto n2 4 .- Pont de Collet. Les arcades, massa petites, van 
ser barrades per troncs durant la crescuda, la
qual cosa va provocar la destrucció del pont. La 
mida dels blocs del primer terme dóna una idea
de la velocitat de l'aigua en el moment de cedir 
el pont . 
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bats de dipositar; aquests a~luvions foren dipositats una mica 

més avall, formant un petit con a la confluència amb el riu Bas 

tareny. 

b) Recomanacions. - - ---

Aquest sector és un dels més espectaculars del Llobre

gat pel que respecta als canvis soferts pel llit durant els ai

guats. 

La interpretació que acabem d'exposar de la dinàmica

del riu permet d'explicar aquests importants canvis sense neces 

sitat de recórrer a una crescuda d'extrema raresa. 

Malgrat que en aquest sector la major part de les des

trosses no afecten vies de comunicació ni zones urbanes, la se

va restauració és important per a evitar una inestabilitat pro

longada que forneixi contínuament cabals sòlids a la xarxa i 

riscs de noves destrosses en cas de crescudes de menors dimen-

sions . No es tracta però de proposar actuacions en punts con- -

erets, sinó que caldria un estudi de tot el tram del Llobregat 

fins a Guardiola per a prendre decisions definitives . 

D'acord amb la interpretació dinàmica que hem proposat, 

la principal actuació a realitzar és modificar l ' ocupació de la 

terrassa inundable per a facilitar l'evacuació de les aigües de 

crescuda, evitant la formació de barratges i l'alimentació de -

les aigües amb troncs i restes vegetals que puguin afavorir 

aquells. 

El traçat del riu s'hauria de reconstruir per a evitar 

que di vagui entre els bancs d' al·luvions; en aquest moment s'es

tà treballant obrint-hi un canal que segueix un curs gairebé 

rectilini; aquest és un traçat que només és acceptable com a so 

lució d'urgència, ja que serà inestable. Efectivament, el llit 
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menor anterior a la crescuda, que, si prescindim de les inestabi 

litats puntuals que originava en socavar els marges de la vall 

tallats en el substrat d'argiles amb guixos, era bastant esta-

ble, presentava un coeficient de sinuositat de 1.20 (relació e~ 

tre la longitud del llit i la de la vall), mentre que el canal 

obert per la crescuda és molt menys sinuós, amb un coeficient 

d' 1.05. El canal que s'està obrint en aquests moments té una

sinuositat d'aquest mateix ordre, i, per tant un pendent sensi

blement superior al del primitiu llit menor . Caldria doncs cre

ar un nou llit menor, prou ample perquè pugui evacuar les peti

tes crescudes sense desbordaments, donant-li una sinuositat si

milar a la de l ' antic llit menor, i protegint les ribes cònca-

ves amb rocam de blocs o murets de gabions , encara que aquests 

darrers són menys durables . Les ribes que no requereixin una 

protecció especial hauran d'ésser estabilitzades mitjançant la 

plantació de vegetació de ribera, millor de tipus arbustiu que 

arbori , ja que els arbusts resisteixen millor el pas de l ' aigua 

i no subministren tants detritus en cas de crescuda . 

A part d'aquest tractament, comú a molts sectors del -

Llobregat aigües amunt, caldrà també realitzar algunes actua- -

cions puntuals, com és ara un aixecament de la riba dreta des-

prés del pont fins a la presa, per evitar nous desbordaments en 

aquest sector, i tornar a fe r passar l ' aigua per la presa, ja

que en cas contrari s'activaria la mobilització dels a~luvions. 

~l_L!o~r~g~t_d~s_d~ 1~ ~o~f!u~n~i~ amb ~l_B~s!a~e~y- -

fi~s_a_l~e~t~e! ~e! ~o!l~t~ 

Poc després de la confluència, la riba dreta ha sofert 

un retrocés de més de 15 m a causa de la formació del con d'a~

luvions procedents de l ' encaixament del llit a la dreta de la_ 

presa del Llobregat . Aquest retrocés ha enderrocat parcialment 
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la caseta dels vestuaris del camp de futbol . Immediatament més -

avall, la disposició d'una barra de graves i blocs a sobre la -

riba dreta indica la sortida massiva de l'aigua del llit princi

pal, inundant la terrassa baixa on hi ha el camp de futbol; 

aquest desbordament és dificil d'interpretar amb les dades ara 

observables sobre el terreny, però les fotografies aèries ante

riors a la crescuda mostren la presència de petites construc- -

cions entre el camp de futbol i el llit menor, en una zona que 

podem considerar com a llit major; molt probablement aquestes -

petites construccions van obstaculitzar el pas de troncs d'ar-

bres que formaren barratges i provocaren el desbordament de les 

aigües; i posteriorment l'empenta de l ' aigua va enrrocar aqu~ts 

obstacles . Uns 150m més avall, el canal principal, seguint 

aproximadament el traçat del llit menor antic, es dirigí cap a 

la riba dreta, protegida per un mur de terraplè de l'antic car

rilet que accelerà la velocitat de l'aigua . La riba esquerra d' 

aquest mateix sector va retrocedir uns 25- 30 m, gràcies al fet 

que el marge del riu estava ocupat per una ampla faixa d'arbres 

que resistiren el pas de l'aigua i foren tombats, afavorint el 

bloqueig parcial del llit menor i la circulació d 'un flux impo~ 

tant d 'aigua per la terrassa inundada ocupada per prats. 

Des d'aquest punt fins al pont del Collet les modifica 

cions del llit són menys importants, essent només d ' interès la 

destrucció d'un petit pont que travessava el llit menor i la 

inundació de tota la terrassa baixa dreta, sobre la qual es de

positaren barres de sorre i molts detritus vegetals retinguts -

pels arbres . 

El pont de Collet , format per diverses arcades de poca 

llum, fou barrat pels troncs i detritus vegetals arrossegats 

per les aigües . Aquest fet va originar una elevació del nivell 

de l'aigua a la part anterior, fins a arribar a desbordar-lo 

per sobre. Posteriorment va cedir la part dreta i va provocar -

una forta ona de debacle que erosionà activament la riba dreta 

i enrunà parcialment algunes edificacions auxiliars de les mines 

(vegeu foto 4) . 
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Aquesta canalització de flux principal al marge dret,

juntament amb el traçat de la vall, va ajudar a protegir el 

gran runam de restes d'explotació minera que hi ha al marge es

querre, de manera que aportà relativament pocs materials a la -

xarxa. Cal remarcar també que el runam antic mostra una cohesió 

bastant elevada gràcies a l'alteració de les margocalcàries amb 

restes de carbó; aquesta cohesió és suficient per a mantenir ta 

lussos verticals de 6 a 8 m d'alçària. 

b) Recomanacions. ---

La correcció d'aquest tram de riu ha de seguir les ma

teixes directrius esmentades per al tram anterior . Convé donar 

una bona eficiència hidràulica al llit menor i a les zones inun 

dables per a evitar la formació de barratges i les grans modif~ 

cacions del llit. S'ha d'evitar doncs la insta~lació d'arbrades 

amples i denses als marges del llit menor; i, sobretot, les ed! 

ficacions o tanques que puguin formar barratges. Convé també 

aquí canalitzar elllit menor, amb un traçat molt menys sinuós

que en el tram anterior, per a evitar les divagacions sobre els 

bancs d' al·luvions . 

El pont del Collet, en cas que sigui necessari recons

truir- lo, hauria d'ésser substituït per un pont amb més llum, -

que possibilités el pas de troncs grans sense formar barratges. 

El gran runam miner del marge esquerre no ha tingut un 

paper molt important en el subministrament de detritus a la xar 

xa, parcialment a causa de l'actuació del pont. En cas que es -

continuï utilitzant aquest runam, convindria no abocar materülis 

que estrenyin més el llit del riu 
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4.3.3- Gironella 

Afortunadament, en arribar a Gironella el Llobregat 

havia travessat ja l'embassament de la Baells . Aquest embassa-

ment, malgrat trobar-se gairebé ple, va atenuar la virulència -

de la crescuda en tres punts de gran importància: reduí de 1250 

a 810 el cabal màxim de la crescuda, eliminà els cops d'aigua

originats per la ruptura dels barratges i reduí dràsticament la 

quantitat de troncs i restes vegetals aportats per les aigües. 

A més, en retardar gairebé 7 hores els cabals realment impor- -

tants permeté l'evacuació de les zones més afectades. 

Al sector immediatament anterior al pont de la carret~ 

ra de Berga els efectes més importants de la riuada foren la 

inundació de l'exígua terrassa baixa, especialment al sector de 

la Font del Balç, on van acumular sorres i alguns detritus veg~ 

tals a causa de l'acció dels arbres. 

En el sector entre el pont de la carretera i el pont -

antic l'estretament de la terrassa inundable afavorí la circula 

ció d'aigua amb una velocitat suficient per a decapar les form~ 

cions superficials, però les destrosses encara foren reduïdes. 

Les arcades petites del pont antic foren barrades per 

troncs, de manera que l'aigua pujà de nivell i fou desviada cap 

a la riba dreta a causa de la posició obliqua del pont, afavo-

rint la inundació de la barriada situada en aquest sector, on -

l'aigua va atènyer els 3m d'alçària màxima . Afortunadament, la 

barana de l'arcada dreta d'aquest pont va cedir i va facilitar 

l'evacuació de l'aigua i la disminució del seu nivell . 

El sector aigües avall d'aquest pont antic és el que -

ha sofert efectes més destructors, ja que un pont modern però -
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que deixava poca alçada per al pas de l'aigua actuà de presa, 1 

l'aigua pujà de ni~ell t1ns a vessar-hi per sobre. Aquesta ele

vació del nivell de l'aigua afavorí encara més la inundac~ó del 

barri del marge dret. Finalment, el pont no pogué resist~r l'em 
penta de l'aigua 1 rou tombat dels seus suports. La ruptura de 
l'obstacle que retenia l'aigua no solament or1g1nà un !ort aug

ment del cabal instantani, sinó que les bigues aterrades desv1~ 
ren el flux cap a les ribes i provocaren la deposició d'una ba~ 
ra de blocs a la r!ba esquerra i la destrucció del edificis de 

la riba dreta. La disposició de les graves que formen la barra 

situada al ma~ge d~et, immediatament després del pont aterrat, 

indtca gue el flux que les diposità procedia de l'estret espai 
existent entre les restes del pont i de les edi~icacions (vegeu 
foto n .~ S). 

AigUes avall, l'ona de crescuda produ! una degra~c16 

important òe la Tiba dreta, aestrui en gran part el muT ~ue ta 

protegia i .inundà les instaHaci.ons industrials. 

A Gironella es evident que les destrosses prlnc~pals 

han estat originades per modificacions locals de la dinàmLca de 

la crescuda. 

Com ja hem vist. l 'embassament suavitzà apreciablement 

la crescuda, encara que un bon sistema de prevenció de crescu-

des hauria permès una encara millor atenuació de l'a1guat . 

Creiem obvi recomanar que el pont enderrocat sigui re~ 

constru~t amb una alçada suttclent. El tractament de~ pont an-
tic ês mé$ d!Cicil de reco~anar; la m111or solució per a conser 
v~r-lo an unes condicions minimes serln augmentar la fondàriA -
del lllt per sota de l'arcada principal, i millorar ~l pas de
l'aigua a través de la resta del pont mitjançant una barana que 
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Foto n2 5.- El LLobregat a Gironella. Les petites arcades del pont ant ic 
que es veu al fons foren barrades per detritus vegetals i pro 
vacaren la inundació del barri situat a l'esquerra de la imat 
ge. El pont de primer terme va ésser bolcat dels seus pilars
per l ' empenta de l'aigua que el desbordava. El cop d'aigua en 
cedir el pont i la desviació del flux per les seves restes 
provocaren l'enrunament de les edificacions que es veuen a l' 
esquerra (riba dreta). 

Foto n2 6.- El Llobregat a 
Sallent. Acumulació de sor 
res sobre la terrassa inun
dada. 
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cedeixi fàcilment en cas de crescuda, o, encara millor, modifi 

car tota la part dreta del pont, de menys interès arquitectònic . 

4.3.4.- Sallent 

A Sallent els danys més importants soferts foren els -

originats per la inundació de les insta~lacions industrials . 

Malgrat que aquests tipus de danys s'aparten de l ' objecte prin

cipal d'aquest informe, ham cregut important estudiar també amb 

detall aquest sector ja que la zona inundada va ésser molt ex-

tensa i convé per tant el seu estudi per a donar recomanacions 

d'ús futur. 

L'àrea cartografiada (Fig . 4.5) s'inicia a la presa 

que hi ha abans d'arribar al casc - de Sallent, i que està situa

da en una corba del riu cap a l'esquerra . Immediatament per so

ta de la presa es produí una massiva sortida d ' aigua del llit -

menor cap a la terrassa inundable de l'esquerra; la manca de d~ 

des del sector aigües amunt ens impedeix una interpretació vàl~ 

da de la raó d'aquest fenomen, però molt probablement era degu

da a una transferència com la que analitzarem més endavant . 

Aquest flux d'aigua originà la deposició d'una barra de graves 

i blocs a sobre de la riba esquerra i la destrucció d'unes pet~ 

tes edificacions que hi havia. Tota la terrassa de l'esquerra 

fou inundada, amb gruixos màxims d'aigua de l'ordre dels 2m; -

afo rtunadament aquesta terrassa estava ocupada per hortes i pe

tites construcc ions que no obstaculitzaren el pas de l'aigua, i 

aquesta es limiti a dipositar-hi sorres i llims . La important -

evacuació d'aigua per part d'aquesta terrassa baixa disminuí el 

cabal al llit menor, de manera que la major part de la riba es

querra s'ha c onse rvat s ense degradacions en la seva major part, 
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i la riba dreca ha sofert un retrocés relativament poc ~~t. 

La terrassa baixa dreta mostra en aquest sector el pas 

d'aigua amb deposició de sorres i amb energta suíictent per a
en dc r roca·r algunes pet 1 tes const11occ1ons. Una mica més avall 
aquesta terrassa sofreix un eixamplament brusc; en el punt on -

s'inicia a~uest ~i~amplament es depe&itaren barres òe sorres de 
fins a 1,3 m de gruix (Foto 6). 

A concinuació , el llit menor s'acosta al limit esquer
re de la vall i estreny la terrassa baixa d'aquest sector fins 

a fer-la desapar~ixer. A la riba oposada hi ha uns bancs de &r~ 

ves que s'enfilen per sobre de la tert:assa mostrant l'acc16 d'un 

important flux qu~ inundava aquesta terrassa procedent de La de 
1 1 esQuerra. 

Abans d'arribar al primer pont, el fet més interessant 

que queda pet:' comentar és la canaltt~actó d'un cabal impor~anc 

p~r la dreta de la presa, procedent de la terrassa i que ha de
gr.adat aquesta riba. 

Des d'aquest p~nt fins al final de la zona cartograf~~ 
da, el ret més important és la degradaci~ de les dues ribes més 

avall del segon pont: el mur que defensava la riba esquerra ha 

estat destruï~ en nombrosos punts, mentre que el terraplè de la 
carretera a la riba dreta ha estat soeavat intensament 1 ha pr~ 

duit la interrupció de la circulació. En aquest tram de llim 
apareixen alguns afloraments de gresos amb formes irregulars. 

Finalment, la presa situada al lim1t del tram cartogr~ 

fiat ha estat destru~da. Era, però, de construcció poc sòlida. 

Les fàbriques situades en aquest sector han sofert 

danys econòmics importants a causa de la 1nundac16. 
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Gràcies al tipus d'ocupació de les terrasses inundades 

situades a l'entrada de Sallent, els danys de la crescuda hi 

han estat relativament febles. És aconsellable, doncs, mante- -

nir-hi aquest tipus d'ocupació, evitant sobretot ocupacions que 

puguin rebre danys econòmics importants en cas d'inundació o 

que puguin dificultar greument el pas de les aigües. La part 

inicial de la terrassa de l'esquerra i la convexitat de la dre

ta són punts especialment delicats per on circulen cabals impo~ 

tants d'aigua en cas d'inundació: convé ocupar aquests punts el 

mínim possible i mantenir la possibilitat que l'aigua hi circu

li d'una manera difusa, sense provocar obstaculitzacions ni ca

nalitzacions que poden augmentar la degradació. 

La petita terrassa situada a la dreta de la segona pr~ 

sa, immediatament abans del pont, a no ser que es realitzi una 

canalització de les aigües d'inundació d'aquest punt cap a la

presa, ha d'estar adaptada a la circulació de cabals importants 

en cas de crescudes; cal doncs mantenir-hi una ocupació que no 

pugui ésser malmesa i protegir la riba de la degradació. 

El terraplè de la carretera que va resultar destruït -

durant la crescuda està essent protegir en aquests moments amb 

la construcció d'un mur de formigó. Aquest mur en construcció -

no empalma amb el que hi ha immediatament aigües amunt, sinó 

que hi ha una irregularitat entre ambdues construccions; aques

ta irregularitat hauria d'haver estat evitada, ja que pot provo 

car remolins i esforços innecessaris al mur d'aigües amunt. L'

eficiència hidràulica d'aquest tram del llit hauria d'ésser mi

llorada fent volar els afloraments de gresos; d'aquesta manera 

es podria aconseguir una alçada menor de les aigües en cas de -

crescuda i es dificultaria la inundació de les fàbriques, alho

ra que es disminuirien les turb~lències que afavoreixen la de-

gradació de les ribes. 



  

Efectes geomorfològics dels aiguats 
del novembre de 1982

Informe tècnic de l'Institut Geològic de Catalunya IGC.AI-016/83

-87-

4.3.5- La Coma (subconca del Cardener) 

L'esllavissament de la Coma ocupa una superfície lleu

gerament inferior a 7 Ha, i encara que la major part d'aquesta 

extensió de terreny és ocupada per àrees de boscos i prats, el 

seu principal interès rau en el fet que ha amenaçat tres habi-

tatges unifamiliars del municipi de la Coma i la Pedra, i ha 

destruït completament les obres de captació i els dipòsits d ' 

aigua dels habitatges situats al vessant dret del Cardener . Cal 

també remar.car que el front de l'esllavissament ocupa una àrea 

d'ús residencial. 

D'acord amb les observacions dels veïns, es van pro- -

duir dos tipus de fenòmens, diferenciats per la seva dinàmica i 

espaiats en el temps. Cap a la una de la matinada del dilluns -

dia 8, coincidint encara amb les pluges, es va produir el pri-

mer d'aquests moviments. Els veïns van sentir un gran soroll i 

es van trobar els jardins plens de terra i pedres. No van poder 

fugir de les cases perquè el Cardener estava desbordat . El se-

gon moviment, va ésser el dilluns al matí, quan començà a bai-

xar lentament una gran esllavissada. Els arbres del vessant fre 

naven lleugerament l'avanç del material. Després, però, es veia 

com els arbres anaven cedint al pes i eren bolcats o arrencats. 

Al cap d'unes nou hores l'esllavissament es va aturar a les im

mediacions de les cases . El moviment d'aquest segon esllavisa-

ment ens ha estat descrit com de "càmera lenta" . 

El conjunt de la zona esllavissada està format, com p~ 

dem veure a la foto nQ 7, i a l'esquema de la Fig. 4.7, per tres 

unitats clarament diferenciades. 

A la part alta hi ha una extenció de més de 4 Ha, de -

forma aproximadament triangular, limitada per cicatrius que pr~ 

senten salts entre 4 i 8 metres. Aquest sector (vegeu la foto -

nQ 8) està clarament deprimit respecte a la topografia preexis-
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Foto nQ 7. - Esllavissament principal de la Coma, on poden observar-se les 
tres grans un i tats que el constitueixen. El gran esfondrament 
de la formació superficial i les argiles ilerdianes a la part 
superior de la fotografia. La part central, formada per una -
estreta faixa de terreny per on han circulat els materials es. 
llavissats, que s 1 han arrn.mtegat formant un con darrera de les 
cases de la part baixa de la fotografia. 
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Foto n2 8.- Unitat superior de l ' esllavissament de la Coma, on podeu veure les cicatrius inicials 
del gran moviment de massa , tallades en la formació superticial de blocs i còdols en 
matriu argilosa . Al centre de la fotografia es veuen els fragments de l'antic vessant 
esfondrat . Alguns d ' aquests trossos de vessant encara tenen algun arbre dempeus. 
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Fig. 4.6. ESQUEMA og L'ESLLAVISSAMENT DE LA CCMA 

-

Cicatriu amb moviment inferior a 1 

Cicatriu amb moviment superior a 1 

Cicatriu amb moviment oblicuu 

EJ 
EJ 
B 
E1 
ESJ 

Cicatriu d'aixecament i esfonsament 

Dic lateral de colada 

~ Zona de moviment fluid 
~ 

l0fl Zona de moviment viscós 

~ Front de colada 

p t -~JI Zona ocupada per la lava torrencial 

m 

m 

posterior 

[j[J Cicatriu de cop de cullera, amb petita lava torrencial 

~ Edificacions 
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Fig. 4. 7 · ESQUEMA GEOMORFOLÒGIC DE LA COMA 
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~ ~ Ck:atrlu de despreniment 

VZ/ïJ Vessant estable en calcaries 
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l' ;'I,~ '.t I Talús d' eabaldregala ( tartera ) 

~ Formació de deaprrinent de blocs 

111111 t Vessant relativament eatable [E) Xarxa de drenatge 

¡·, • : • : : ~ Vessant e.rnb tendencla a la Inestabilitat I () I Depressió tancada 

I ~J C1catrlu d'esllavissament v1scós I Ç? I Depressió mundable ciHstica 

I "'Sd) Llengua d'esllavissament molt viscós I /) J Con de de¡ecció històr~c 

1"<2) Llengua d'esllavissament fluid N Carretera 

( ~ lava torrencial rentada I • I EdificaciÓ 

f:H¡¡¡H;:!HH Moviments de massa esdevmguts el 8/Xl/82 
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tent i és ocupat per trossos de l'antic vessant desplaçats i 

per àrees sense formació superficial on apareix el substrat cons 

ti tuït per gresos inclinats 27 !! paral·lelamental pendent del 

vessant. Per sobre d'aquests gresos hem pogut veure com s'esco

la l ' aigua que surt dels paquets de formació superficial eslla

vissada i dels recobriments quaternaris "in situ" de les cica-

trius. En aquest sector s'han pres les mostres C-1, de la matriu 

argilosa, que engloba els elements calcaris de la formació su-

perficial de la cicatriu superior, i C-4 de les argiles verdo-

ses ilerdianes, que es troben immediatament damunt de la capa -

de gresos. 

Per a la localització i els resultats obtinguts de to

tes les mostres vegeu l' esquema de la Fig. 4.6 i la taula n!! 1. 

La part central de l'esllavissament és constituïda per 

una faixa de terreny d'uns 40 m d'amplada, per on ha circulat -

el material esllavissat, amuntegat posteriorment a la part bai

xa. Aquest sector comença amb una cicatriu tallada en els mate

rials de la formació superficial superior, descrita anterior- -

ment . 

En aquesta cicatriu, on arriben a aparèixer les argi-

les verdoses del substrat, hem pogut observar com en un sector 

lateral, abans d'obrir-se, va haver-hi un aixecament del terreny, 

com ho palesen alguns fragments del vessant tombats contrapen-

dent per l'empenta lateral. 

Des d'aquest sector cap avall, els marges de l'eslla-

vissada deixen d'ésser constituïts per cicatrius, i ho són, a -

banda i banda, per uns amuntegaments fangosos de forma allarga

da . Aquests " levees", (fotografia n!! 9) estant formats per mat~ 

rials molt més argilosos que els de la resta de la massa eslla

vissada. Entre els dos dics laterals, hi ha una formació de gr~ 

ves i blocs de formes anguloses, amb trossos de sòl i alguns 

blocs d'argila verdosa arrencats del substrat . Tot i el fort 
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Foto nQ 9 . - Els límits laterals de l'esllavissament en aquest sector cen
tral són "levees" consti tuïts per materials mol t més argilo-
sos que la resta de la massa esllavissada. 

Foto nQ 10.- Aspecte general del vessant de Clot d'Esquers. 
Noteu la topografia caòtica que presenta el vessant. Al marge 
esquerre de la fotografia apareix el nínxol de despreniment -
tardiglacial , tallat en les calcàries garumnianes. Damunt, 
afloren els conglomerats discordants. 
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Taula nQ 1.- Resultats de les anàlisis de les mostres. 

Límits d'Atterberg. 

MOSTRA LOCALITZACIÓ DE LES MOSTRES WL PL I p Yl% Ic 

A L'ESQUEMA DE L'ESLLAVISSAMENT 

A LA FIG. 4.6. 

C-1 1- Formació superficial, on s'han pro 53.0 35.2 17.8 31.4 1.2 
duït la cicatriu superior 

C-2 2- Material esllavissat en el sector 31.1 18.1 13.0 23 . 2 0.6 
central del moviment 

C- 3 3- Material esllavissat en l'àrea 31.3 18.3 13.0 24 .6 0.5 
frontal del moviment 

C-4 4- Argiles verdes del substrat 36.3 21.1 15.2 34. 5 0 . 1 

C- 5 5- Material de la lava torrencial 47.5 25 .7 21.8 64.3 -0.7 
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pendent que presenta aquest sector (34Q), hi hem vist encara al 

guns arbres "in situ". 

La massa central d'aquesta àrea presenta uns amuntega

ments en forma de mitja lluna, amb les puntes dels extrems mi

rant amunt, que són allargassats a la part alta i més laxos a -

la zona més frontal. Aquestes formes reflecteixen l'existència 

d'un moviment d'alta viscositat, ja que apareixen un seguit de 

plans de cisellament que es manifesten per bombaments superfi 

cials. Una mostra d'argiles presa en aquest sector (C- 2) prese~ 

ta un estat netament plàstic. 

Aquesta zona central del moviment de massa acaba amb -

una aixamplament de la formació esllavissada en arribar a una -

àrea amb menys pendent, on desapareixen els dics argilosos lat~ 

rals i són substituïts per fronts de fins a 5 metres d'alçària 

amb pendents de 40Q. 

Els cordons superficials, en forma de mitja lluna, són, 

en aquest últim tram de l'esllavissament, molt menys definits -

que a la part central, com correspon a un moviment molt més fe 

ble. 

En un tall obert artificialment en un sector frontal -

del moviment de massa es pot veure com la part superficial de 

la formació esllavissada és formada per graves i blocs sense 

gens de matriu i, per tant, amb permeabilitat elevada, mentre -

que la part interior té una matriu d'argila verdosa (mostra 

C-3), amb plasticitat mitjana i un contingut d'aigua del 24 , 6 %, 

que li dóna un comportament clarament plàstic. Per la zona de -

contacte entre els dos trams de la formació esllavissada s'esco 

la aigua pràcticament neta. 

Per davant del front esmentat hi ha encara una exten- 

sió ocupada per graves, argila i blocs, amb un gruix inferior -

al metre . Es tracta de la zona afectada pel primer fenomen ob- -
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servat pels veïns, que no ha estat escombrada per l'esllavissa

ment posterior. 

Totes les observacions que hem pogut fer ens indiquen, 

que es tracta d'escolament de fang líquid (lava torrencial), -

prou viscós com per seguir un camí independent de les irregula

ritats del terreny, però prou líquid com per respectar els ar-

bres amb soques de més de 10 cm de diàmetre i les tanques d' 

obra. Els esquitxos de fang de les parets de les edificacions -

mostren també la fluïdesa de l'escolament . 

En el moment de màxima alçària, el gruix de la massa 

fluida arriba a quasi tres metres, però la seva fluïdesa va 

fer que els danys es limitessin a petits desperfectes de les fa 

çanes de les edificacions, i a la pròpia presència de fang i p~ 

dres als camins i jardins. 

El material que donava viscositat a la massa era una -

argila de color verdós que, segons la mostra C- 5 recollida dins 

d'una habitació de la casa més afectada de l'àrea, presentava

una plasticitat de mitjana a elevada i un contingut d'aigua su

ficient per tenir un comportament netament líquid. 

De l'anàlisi de les imatges de fotografia aèria i de -

les observacions de terrenys es desprèn que aquesta zona ja ha 

sofert antigament altres tipus d'esllavissaments. L'evolució 

geomorfològica d'aquest vessant durant el tardiglacial i l'hol~ 

cèn han estat els successius moviments de massa i despreniments 

que l'han anat modelant fins a conferir-li la topografia actual 

En primer lloc, tot el vessant des del Cardener fins -

al cingle de calcàries, que limita amb la zona ocupada per les 

urbanitzacions de Port de Compte, deu la seva forma a un despr~ 

niment antic de grans proporcions. Aquest despreniment, que de-



  

Efectes geomorfològics dels aiguats 
del novembre de 1982

Informe tècnic de l'Institut Geològic de Catalunya IGC.AI-016/83

-97-

gué tenir lloc probablement a finals de la darrera glaciació, -

aproximadament fa uns 15000 anys, originà el cingle de calcàri

es i la zona de relleu suau que hi ha al seu peu, ocupada per -

blocs i graves de calcàries de formes anguloses, procedents de 

la mateixa cicatriu (àrea de punts grossos a la Fig 4.7) . 

Posteriorment, i amb un període de retorn que no podem 

precisar, s'han anat produint esllavissaments rotacionals de p~ 

quets de dimensions similars al recent, però les masses eslla-

vissades semblen haver-se comportat molt més rígidament, sense 

fluir i desplaçant-se distàncies inferior als 200 m. Només a la 

part alta del vessant (zona de punts grossos a la Fig. 4.7) i a 

l'altre marge del Cardener hi ha hagut moviments de massa, aco~ 

panyats de fluxió dels materials amb recorreguts de diversos 

centenars de metres. 

La causa principal d'aquests esllavissaments és la pr~ 

cència en el substrat de l'àrea d'una formació argilosa eocèni

ca de plasticitat elevada. En el cas del moviemnt de massa de -

l'altre marge del Cardener, es tracta d'uns materials de subs-

trat amb característiques diferents. 

A part d'aquests esllavissaments de proporcions consi

derables, també s'observen algunes acumulacions de graves i 

blocs en forma de cordons . Es tracta, sens dubte, de restes de 

laves torrencials o petites colades de fang que han fluït pel -

vessant i han ocupat zones de fins a 25 m d ' amplada per 200 de 

llargada. 

Un altre fenomen d'aquest tipus, del qual els veïns de 

la Coma tenen record directe o transmès oralment, és la forma-

ció d'un con de dejecció a la sortida del torrent d'Odriguers,

com a conseqüència dels forts aiguats de 1907 . Els actuals ai-

guats no han modificat, en absolut, la forma d'aquest con, per 

la qual cosa pensem que el seu origen degué estar relacionat 

amb algun despreniment rocós de la gorja del torrent , i que les 
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a1gues transportaren aquests materials despresos fins a la sor

tida de la gorja, gràcies al fort pendent. 

Des del punt de vista geològic, el moviment de massa -

està emplaçat en una àrea constituïda per argiles de tons verdo 

sos amb petites capes de gres intercalades, dominada per relleus 

abruRtes (cartografiats amb un ratllat inclinat a la Fig. 4.7)

i formats per calcàries massives. Tant les calcàries com les ar 

giles pertanyen a una sèrie autòctona plegada de l ' Ilerdià. 

A la part alta del vessant, sota el cingle calcari, hi 

ha una formació superficial, de més de 8 metres de gruix, que -

recobreix el substrat argilós, constituïda per blocs i graves -

de naturalesa calcària englobats en una matriu argilosa poc 

abundant (punts negres grossos a la Fig. 4.7). La resta de ves 

sant està ocupada per formacions superficials de gruix i compo

sició variable (punts petits negres) . 

Les fortes pluges dels dies 6 i 7 de novembre motiva

ren un lleuger moviment de la formacjó superficial de graves i 

blocs que estava situada a la zona de partida del gran movi- -

ment de massa. Aquest moviment degué estar originat per la so

brecàrrega de l'aigua a la formació, a més de la crescuda de 

l'aqüífer instal·lat en el contacte entre la formació permeable 

i el substrat impermeable. 

Aquest primer moviment era de lliscament de la forma-

ció superficial de graves i blocs en matriu argilosa ( C-1) sobre 

el substrat d'argiles verdoses amb plasticitat mitjana- elevada, 

i estava afavorit pel cabussament d'aquest substrat inclinat 27Q 

paral·lelament al vessant. 

Les conseqüències del moviment degueren ésser l'apari

ció d ' esquerdes superficials i algunes modificacions en l'esco-
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lament de les aigües subterrànies. 

Cal considerar el fet que aquest primer moviment no 

hauria necessitat una modificiació del contingut d'aigua de 1'

argila sotsjacent, ja que, a causa de l'esmentat aqüífer, l'ar

gila devia estar ja propera a la saturació . 

Fins aquí l'esllavissada no hauria passat de ésser un 

lleuger lliscament de la formació superficial paral·lelament al 

vessant, però la intensitat i la duració de les pluges degué a~ 

celerar el procés, amb l'agreujant de l ' augment de la permeabi 

litat dels·materials de la formació superficial, degut a l'obe~ 

tura d~ les esquerdes superficials i al fet que els moviments -

d'aigua subterrània eren dificultats a causa del primer moviment . 

El sumatori de totes aquestes circumstàncies originà l'acceler~ 

ció del moviment, amb la "pastada", en la zona de lliscament, -

de l'argila amb l'aigua de l'aqüífer cosa que, produí una dism! 

nució de la resistència al tall que culminà amb el lliscament -

del paquet rotat i la sortida de les aigües amb l'argila pasta

da (vegeu Fig. 4.8). 

La sortida d'aquest fang liquat constituí la lava tor

rencial de la matinada del 8 i degué comportar dues conseqüènc! 

es, fins a cert punt contraposades: d'una banda, la desaparició 

de gran part del materials lubricants degué frenal el moviment, 

però per l'altra banda les restes de la lava escampades per la 

torrentera deixaren el camí lubricat per al moviment posterior . 

Tornant al moviment principal superior, en el moment -

de la sortida de la lava, degué consistir en un lliscament pla

rotacional, amb l'aparició a la part alta de les cicatrius que 

ara s'hi veuen, i a la part frontal (aproximadament on hi ha l a 

cicatriu mitjana central), es degué produir un aixecament del

terreny, la única prova del qual és el doble joc observat en la 

cicatriu mitjana central. L'augment progressiu del pendent en -

aquesta àrea frontal de la unitat superior possibilita la conti 
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:-;g. 4.8. ESQUEMA DE L'EVOLUCIO OS L'ESLLAVISSAMENT OS LA COMA 

.· .. 
:...· ~ ·~ :~:-.... '• 

4 

_ .. -· . ..._ 

1: Estadi inicial 

2: Inici de l'esllavissament i sortida de la lava torrencial 

3: Inici de l'esllavissament de la part frontal 

4: Estadi final 
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nuació del moviment (moviment molt més lent que l'anterior), 

fins que la part frontal del paquet s'esllavissà a causa del 

pendent i comença a lliscar per la torrenta lubricada . 

La descàrrega del front del paquet rotacional afavorí 

la continuació del moviment, fins que s ' arribà a un cert equil! 

bri a causa de la manca de pes a la part alta per poder conti-

nuar el moviment de rotació . 

Aquesta reconstrucció dels fets satisfà el problema 

plantejat per la insuficient matriu que presenten en superfície 

els materials esllavissats de l'àrea distal i explica, també, -

la ~recència dels dics laterals de natura molt més argilosa que 

la resta de materials esllavissats, ja que les restes de les la 

ves torrencials foren escopides cap als marges pel pes de la 

massa esllavissada, alhora que actuaven com a capa lubricant 

per a la continuació del moviment . 

A més d'aquest gran esllavissament exposat hem pogut -

observar altres moviments del terreny associats al principal, -

com són; lliscaments de paquets, paral·lelament al vessant, loca

litzats en el marge de la zona d ' inflexió de l'esllavissament

principal i l'aparició de nombroses esquerdes amb obertures pr~ 

ximes al metre, que ocupen un sector esllavissat recentment 

(Fig . 4.7) . 

D'allò que hem exposat fins ara es desprenen una sèrie 

de conclusions sobre la repetició en el temps d'esl lavissaments 

com el que ens ocupa . 

És evident que aquest moviment de massa s ' ha produït -

en un àrea que presenta una inestabilitat de tipus endèmic cre~ 

da per unes característiques litològiques, de relleu i d'evolu

ció geomorfològica, determinades. Aquestes inestabilitats, però, 
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no semblen repetir-se a escala humana. 

També es desprèn, de l'anàlisi dels fets, que aquest -

esllavissament no ha estat produït per raons purament meteorolò 

giques, sinó que la presència de l'aqüífer superficial hi ha j~ 

gat un paper primordial, i, en conseqüència, el període de re-

torn és, amb tota seguretat, superior al dels esdeveniments me

teorològics. 

Existeixen molt poques probabilitats que es reproduei

xi el mateix tipus de moviment de massa en el mateix punt, a 

causa de les profundes modificacions sofertes. El fet que en 

aquesta àrea el substrat gresós substitueix, actualment, el for 

mat per argiles, també fa improbable la repetició del fenomen . 

El seguiment periòdic dels fets que es vagin produint 

en el gran esllavissament és molt recomanable . Almenys durant -

un període de temps suficient, per assegurar una evolució favo 

rable de l'àrea. 

Les reforestacions no són una mesura recomanable per a 

aquests tipus d'esllavissaments, ja que les seves dimensions 

fan ineficaç el paper fixador de les arrels, alhora que l'aug-

ment de la infiltració que provoquen afavoreix les inestabili-

tats d'aquesta mena. En canvi, per prevenir els " cops de culle

ra", sí que són recomenables aquestes intervencions, sobretot -

aquelles realitzades a l s marges dels camps . 

Cal també remarcar que l'arribada d ' una lava torrenci

al por tésser un avís que s'està produint un gran esllavissament 

a la part superior del vessant, tal i com ens han demostrat les 

observacions de terreny. 

Quant a recomanacions concretes que podem donar per 

evitar els esllavissaments en aquesta zona, la més eficaç seri 

a millorar el drenatge de l'aqüífer superficial superior. 
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També fóra convenient obrir de nou el llit del torrent, 

actualment tapat pels materials esllavissats . 

Una millora en el drenatge superficial de tot el ves-

sant és recomanable de fer, encara que la relació entre el cost 

i l'eficàcia sigui menys favorable que en les propostes d'ende

gament exposades anteriorment. 

És evident que la zona de cicatrius, a la part alta de 

l'esllavissament, presenta una marcada inestabilitat a causa 

dels talussos verticals de notable alçada que hi ha. Sens dubte, 

es produiran una sèrie de despreniments en paquets, de poca im

portància, que tendiran a suavitzar les cicatrius . Degut a aque~ 

ta inevitable evolució de les cicatrius superiors, caldrà modi 

ficar el traçat de la pista forestal que passa per aquell indret. 

En conclusió, tot aquest vessant ha d'ésser considerat 

com una zona relativament inestable, amb vocació per a una ocu

pació fonamentalment agrícola . 

Els habitatges de la part baixa d'aquest sector, tenen 

un marge de seguretat suficient, però no és aconsellable l ' ex-

pansió en aquest sentit. 

Cal, per últim, fer un toc d'atenció sobre la inestabi 

litat que també presenta l'àrea cartografiada com a moviment de 

massa fluid del vessant esquerre del Cardener. 

4.3.6 .- Zona Maçaners - Saldes - Gósol 

Durant els aiguats del novembre de 1982 s'han produït 

nombrosos esllavissaments a l'àrea de Maçaners, Saldes i Gósol, 

·els més extensos del quals són els del vessant de Clot d 'Esquers, 

situat al SE del poble de Maçaners, el de Torrentsenta al SW de 

Gósol i el de Can Xisquet al SW de Saldes. 
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Els moviments de massa del vessant de Clot d'Esquers,

ocupat per prats ·i alguna àrea de bosc, han produït greus danys 

a la carretera de Guardiola a Saldes, en un tram de gairebé un 

centenar de metres. 

Des del punt de vista geològic, l'àrea de Clot d'Es- -

quers és constituïda per argiles margoses amb petites intercala 

cions gresoses. A la part alta del vessant trobem una barra de 

calcàries lacustres massives, d'uns 100 metres de gruix, inter

calada dins les formacions argiloses. Tots aquests materials ne 

fàcies garumniana reposen damunt les margocalcàries del Cretà

cic superior ( Fr. Perles ) . Per damunt d'aquesta sèrie al·lòctona, 

que pertany a la unitat "mantell del Pedraforca", afloren dis-

cordantment, al Tossal Caubell i al Tossal de Maçaners, els con 

glomerats poligènics atribuïts a l'oligocèn (Foto nQ 10). 

Les formacions superficials que recobreixen aquest mills 

trat garumnià són caracteritzades per una gran heterometria dels 

elements i per una textura completament amorfa. La matriu, sup~ 

rior al 25 %, és argilosa, de tons rogencs, i engloba des de e~ 

dols centimètrics fins a grans blocs. Aquests elements són en -

general calcaris, encara que també s'hi troben elements rodats 

procedents dels conglomerats . Les argiles que constitueixen la 

matriu són materials represos del substrat argilo-margós garum

nià . Els gruixos de les formacions superficials d'aquest vessant 

són variables i van des d'un metre fins tres metres com a mínim. 

Les dades pluviomètriques de què es disposa més pròxi

mes al vessant de Clot d'Esquers són les del poble de Vallcebre, 

situat a 3 km al SE de la part alta del vessant que ens ocupa.

El total de pluja recollida els dies 6 i 7 de novembre és de 

340 l/m2 , o lleugerament superior, ja que l'aigua havia sobreei 

xit del pluviòmetre, en fer la mesura del diumenge 7. 
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A conseqüència d' aquestes pluges, el torrent de Clot 

d'Esquers ha tingut una crescuda del mateix ordre que les que -

corresponen als xàfecs d'estiu, amb la diferència que, ara, el 

cabal s'ha mantingut molt més temps, fet que ha permès la nete 

ja de gran part dels al·luvions del llit i fins i tot l ' encaixa

ment puntual. 

Gràcies a les mesures de la dinàmica que estem portant 

a terme des de l'abril passat a les àrees de "bad- lands " hem p~ 

gut comprovar que les mobilitzacions de material originades per 

aquestes pluges han estat menys importants que les produïdes 

pels xàfecs d'estiu. En canvi, s'hi han produït esllavissaments 

de nous paquets. 

Les pluges del novembre han repercutit en aquest ves-

sant i han originat nombrosos esllavissaments . S'observen, so- 

bretot, molt "cops de cullera" en aquelles àrees de més pendent 

i en els marges dels prats. Els grans moviments de massa del 

vessant de Clot d'Esquers,els hem cartografiat amb taques gris

ses a la Fig. 4 . 9. 

Partint de mig vessant del Tossal de Maçaners, s'ha 

produït l'escolament d'una lava torrencial que ha arribat fins 

a les proximitats de la casa de Clot d ' Esquers . El recorregut -

dels materials esllavissats és d ' uns 500 metres i l ' amplada de 

l'àrea afectada és d'uns dotze metres com a mitjana , encara que 

cal dir que en el sector més distal les laves es bifurquen . 

Les característiques d'aquest moviment de massa són si 

milars a les de l'esllavissament de Can Xisquet , tot i que ocu

pen una extensió de terreny important. L ' àrea afectada és ocup~ 

da únicament per bosc i prats . 

La humitat d'una mostra dels materials esllavissats 

presa en l'àrea distal, uns quinze dies després dels aiguats, -

era encara d'un 34 %, suficient per superar el límit líquid, ja 

que es tracta d'una argila poc plàstica . 
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ig . 4.9. ESQUEMA GEOMORFOLÒGIC DEL TORRENT DE CLOT D'ESQUERS 
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Ip W% Ic 

27 . 6 17 . 4 10 . 2 34 -0.6 

Aquest moviment de massa presenta uns caràcters inter

medis entre una lava procedent d'un " cop de cullera" i la proc~ 

dent d'un esllavissament rotacional . La zona de procedència co~ 

sisteix en un esllavissament molt petit en relació amb el volum 

de material mobilitzat en la l ava . Molt probablement el fort 

pendent del sector d'origen, juntame nt amb el límit líquid del 

material, més baix que en els casos anteriors , han afavorit una 

resposta molt més líquida dels materials . 

El fenomen de més envergadura d ' aquest vessant ha con

sistit en una deformació, acompanyada de l'obertuda de nombro-

ses esquerdes, d ' una superfície d'uns 11 Ha,que ha afectat la -

carretera de Guardiola a Saldes . 

La zona que ha sofert aquesta deformació és limitada -

per una cicatriu, que coincideix amb una antiga cicatriu de mo

viment de massa i que té un salt d'uns 4 metres . 

Les deformacions que s'observen a l ' interior de la mas 

sa moguda són: basculament dels arbres, desorganització de l ' es 

colament superficial, amb aparició d'entollaments d'aigua, i 

formació d'esquerdes, en general obertes alguns decímetres . 

Es tracta d'un moviment generalitzat que, malgrat que 

els desplaçaments ~àxims ?iguin d'uns pocs metres, ha comportat 

una modificació important de les formes de detall, amb la des-

trucció d'un bon tram de carretera. El pont sobre el torrent de 

Clot d'Esquers ha sofert, amb tot, molts pocs danys. 

Comparant la zona afectada per aquest moviment amb les 

cartografies realitzades anteriorment en aquest mateix sector,

i analitzant les fotografies aèries de l'àrea, hem pogut compr~ 

var que la quasi totalitat d'aquesta zona coincideix amb una de 
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les llengües dels moviments de massa subactuals. Aquest fet 

planteja el problema de les causes d'aquest moviment actual, ja 

que, en general, les masses que han sofert un desplaçament im-

portant solen quedar en una posició més estable que no pas les 

àrees contigües no mogudes o, sobretot, que les cicatrius, tot 

i tenint en compte que els materials que han estat mobilitzats 

per un moviment de tipus viscós tenen una permeabilitat més ele 

vada que les formacions originals •• in si tu 11
• Cal afegir també -

que, aquesta repetició d'esllavissaments de materials mobilit-

zats per moviments de massa anteriors, ja s'havia observat en -

aquesta àrea. 

Si tenim en compte que la zona afectada pel moviment -

actual no té una unitat, sinó que està dividida pel torrent, 

que la poca importància del moviment no justïfica una extensió 

tan gran afectada, que el moviment de massa no ha estat de con

junt en la mateixa direcció, sinó que sembla tenir una direcció 

convergent cap al llit del torrent, i que en àrees ve ïnes hi ha 

antigues llengües que només han sofert fenòmens d'inestabilitat 

molt puntuals, podem arribar a la conclusió que es tracta d'un 

moviment de reajustament d ' una massa esllavissada amb anteriori 

tat, a causa de la inestabilitat creada per la tendència a la -

incisió del torrent de Clot d'Esquers. 

- Torrentsenta. 

L'esllavissament de Torrensenta ha afectat una superfi 

cie superior a 5 Ha, ocupada per bosc de pi roig i àrees de 

prats. 

El substrat d'aquest sector és també constituït pels -

materials argilomargosos del garumnià, i els recobriments qua-

ternaris són formats per elements calcaris de mida grava, engl~ 

bats en una matriu argilosa molt abundant. Per damunt, trobem -

un nivell de còdols, de mida propera als 20 cm, llitats. En con 

junt, aquesta formació té un gruix superior al metre i mig. 
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Aquest moviment de massa en el municipi de Gósol té 

unes característiques molt similars a les de l'esllavissada pr~ 

cipal de la Coma. Aquest, però, afecta una superfície més redui 

da i està emplaçat en un vessant d ' argiles garumnianes (Foto ng 

11). 

Les causes i l'evolució del moviment, i , per tant , les 

observacions que posem fer en vistes a un endegament, coincidei 

xen amb les exposades anteriorment en parlar del cas de la Coma . 

L'esllavissament està situat a pocs metres de la cruï

lla de la carretera de Saldes amb la de Gósol que passa pel ve~ 

sant d'Ensija, enfront mateix de Can Xisquet. Es tracta d ' un mo 

viment de massa rotacional, que ocupa una extensió reduïda, de 

l'ordre del miler de metres quadrats, i que ha afectat només la 

formació superficial de graves i blocs amb matriu argilosa. 

Com en el cas de la Coma, el lliscament del paquet ha 

estat acompanyat per l'emisió d'una lava torrencial . Aquesta és, 

però, menys líquida que la de l'esllavissament de la Coma i de 

dimensions molt inferiors. 

Una mostra presa de la lava torrencial, un mes després 

de produir-se el fenomen, ha donat els següents resultats : 

Ip W% Ic 

39.3 20.2 19.1 41 - 0.08 

Com es pot veure, la humitat de la mostra era encara

suficient per conferir una consistència líquida a la massa . 

Malgrat que aquest petit moviment de massa només ha 

afectat una àrea ocupada per bosc i prat, i que, per tant, els 
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Foto n2 11. - Esllavissament de Torrentsenta, emplaçat sobre un substrat d' 
argiles garurmianes, en el terme municipal de Gósol. A la 
part superior de l'esllavissada es pot veure la cicatriu ini
cial del moviment. 

Foto n2 12. 
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danys econòmics ocasionats són reduïts, ha estat fonamental per 

comprendre la dinàmica d'aquests t ipus d'esllavissaments, ja 

que s ' hi pot observar sense cap mena de dubte que la lava to~n 

cial ha sorgit de la cicatriu principal del moviment i no d'una 

zona superficial. 

b) Fenòmens d'esllavissament subactual. --- -------------

Totes les àrees muntanyoses del Pre-pirineu, ocupades 

per les argiles de fàcies garumniana, tenen una estabilitat de 

tipus endèmic que crea problemes crònics a la xarxa viària, i -

que ha o riginat algun esllavissament històric conegut, com el -

de Puigcercós, a la Conca de Tremp. El vessant del torrent de -

Clot d'Esquers no s'escapa d'aquesta generalització i es pot 

considerar com la zona més conflictiva de tot l ' alt Berguedà, 

des del punt de vista dels esllavissaments de terreny. 

Moviments de massa generalitzats han afectat aquests -

materials de recobriment durant l'holocèn i s 'han produït 

grans bombaments, que apareixen irregularment repartits a la su 

perfície del vessant, bo i conferint-li una topografia d'aspec

te caòtic. 

L'anàlis i de les imatges de fotografia aèria i les re

cerques geomorfol ògiques realitzades per un de nosaltres en aq..1e~ 

ta mateixa àrea, ens mostren que el modelat d ' aquest vessant es 

deu a tota una sèrie de moviments de massa juxtaposats, que s'

han anat produint discontínuament en el temps i han anat donant 

una acció contínua a l'espai. 

Aquests moviments de massa que, d'una manera genera li! 

zada, modelen el vessant de Clot d 'Esquers, afecten,només, les 

fonnacions superficials quaternàries i es tradueixen en el relleu 

tot donant cicatrius de centenars de metres de recorregut , que 

dominen zones de relleu bombat de forma de llengua. És freqüe n t, 
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també, la presència de petites depressions tancades, sense dre

natge superficial, on és habitual de trobar entollaments d'ai-

gua i/o mulleres (vegeu la representació d'aquestes formes a l' 

àrea puntejada amb negre de l'esquema geomorfològic) . (Fig. 4.9). 

Al SW de la zona cartografiada, sota el tossal de Maça 

ners, hi ha un nínxol de despreniment, tallat en les calcàries 

massives garumnianes, que domina una extensa acumulació de grans 

blocs. Aquest despreniment es produí durant el tardiglacial, i 

a la cicatriu deixada trobem dos cons d'esbaldregalls coales- -

cents en activitat. 

Més cap a l'E, prop de la casa de Clot d'Esquers, hi -

ha un dels moviments de massa més recents del vessant . Es va 

produir entre 1957 i 1968 i es tracta d'una colada fangosa que 

s'inicia sota els conglomerats del tossal Caubell, on encara s' 

observa la cicatriu de desenganxament rotacional. La llengua de 

fang està emplaçada al tàlveg principal d'una zona de "bad-lands" 

i presenta una llargària d'uns 250m per uns 25 d'ample. Per tal 

d'impedir l'avançament d ' aquesta colada fangosa, ICONA va cons

truir, al front de la llengua, una presa de formigó i petites -

preses de gabions emplaçats en els barrancs que tallen la llen

gua de fang. 

A més de tots aquests moviments de massa més o menys -

recents, cal remarcar la presència de zones altament degradades 

(quadriculat a la Fig 4.9), en el vessant de Clot d'Esquers. 

Aquestes àrees, sense sòl ni cobertora vegetal, solcades per 

una densa xarxa de drenatge, acostumen a estar associades a es

llavissaments puntuals facilitats pels forts pendents creats 

per la incisió dels tàlvegs. 

Els esllavissaments que s'han produït en el vessant de 

Clot d'Esquers, encara que sempre van lligats a fortes pluges, 
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danys econòmics ocasionat s són reduïts, ha estat fonamental per 

comprendre la dinàmica d'aquests t ipus d'esllavissaments, ja 

que s'hi pot observar sense cap mena de dubte que la lava to~n 

cial ha sorgit de la cicatriu principal del moviment i no d'una 

zona superficial. 

b) Fenòmens d'esllavissament subactual. --------------- - - -

Totes les àrees muntanyoses del Pre-pirineu, ocupades 

per les argiles de fàcies garumniana, tenen una estabilitat de 

tipus endèmic que crea problemes crònics a la xarxa viària, i -

que ha originat algun esllavissament històric conegut, com el -.. 
de Puigcercós, a la Conca de Tremp. El vessant del torrent de -

Clot d'Esquers no s'escapa d'aquesta generalització i es pot 

considerar com la zona més conflictiva de tot l'alt Berguedà, -

des del punt de vista dels esllavissaments de terreny. 

Moviments de massa generalitzats han afectat aquests -

materials de recobriment durant l'holocèn i s'han produït 

grans bombaments, que apareixen irregularment repartits a la su 

perfície del vessant, bo i conferint-li una topogra~ia d'aspec 

te caòtic. 

L' anàlisi de les imatges de fotografia aèria i les re

cerques geomorfol ògiques realitzades per un de nosaltres en aq.1e~ 

ta mateixa àrea, ens mostren que el modelat d'aquest vessant es 

deu a tota una sèrie de moviments de massa juxtaposats, que s'

han anat produint discontínuament en el temps i han anat donant 

una acció contínua a l'espai. 

Aquests moviments de massa que, d ' una manera generali! 

zada, modelen el vessant de Clot d'Esquers, afecten,només, les 

formacions superficials quaternàries i es tradueixen en el relleu 

tot donant cicatrius de centenars de metres de recorregut , que 

dominen zones de relleu bombat de forma de llengua . És freqüent, 
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també, la presència de petites depressions tancades, sense dre

natge superficial, on és habitual de trobar entollaments d'ai-

gua i/o mulleres (vegeu la representació d'aquestes formes a l' 

àrea puntejada amb negre de l'esquema geomorfològic). (Fig. 4.9). 

Al SW de la zona cartografiada, sota el tossal de Maça 

ners, hi ha un nínxol de despreniment, tallat en les calcàries 

massives garumnianes , que domina una extensa acumulació de grans 

blocs . Aquest despreniment es produí durant el tardiglacial, i 

a la cicatriu deixada trobem dos cons d'esbaldregalls coales- -

cents en activitat . 

Més cap a l'E, prop de la casa de Clot d'Esquers, hi -

ha un dels moviments de massa més recents del vessant. Es va 

produir entre 1957 i 1968 i es tracta d'una colada fangosa que 

s'inicia sota els conglomerats del tossal Caubell, on encara s' 

observa la cicatriu de desenganxament rotacional. La llengua de 

fang està emplaçada al tàlveg principal d'una zona de "bad- lands" 

i presenta una llargària d'uns 250m per uns 25 d'ample. Per tal 

d'impedir l'avançament d'aquesta colada fangosa, ICONA va cons

truir, al front de la llengua, una presa de formigó i petites -

preses de gabions emplaçats en els barrancs que tallen la llen

gua de fang. 

A més de tots aquests moviments de massa més o menys -

recents, cal remarcar la presència de zones altament degradades 

(quadriculat a la Fig 4.9), en el vessant de Clot d'Esquers. 

Aquestes àrees, sense sòl ni cobertora vegetal, solcades per 

una densa xarxa de drenatge, acostumen a estar associades a es

llavissaments puntuals facilitats pels forts pendents creats 

per la incisió dels tàlvegs. 

Els esllavissaments que s'han produït en el vessant de 

Clot d ' Esquers, encara que sempre van lligats a fortes pluges, 
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no necessiten esdeveniments meteorològics importants, sinó que 

es donen d'una manera discontínua en l'espai i en el temps de

la qual cosa resulta una inestabilitat generalitzada i crònica 

de tot el vessant. 

Caldria pensar en un millorament del drenatge superfi 

cial de tot el vessant. Per a això no calen grans obres: són su

ficientment eficaços els recs construïts pels propis pagesos en 

àrees pròximes amb problemàtica similar. En aquest millorament 

del drenatge superficial caldria posar especial atenció en aqu~ 

lles zones que presenten estollaments d'aigua i/o mulleres. Les 

mesures co'ncretes a prendre en el cas del moviment generalitzat 

que ha afectat la carretera, haurien d'anar encaminades a la 

rectificació de la dinàmica del torrent de Clot d'Esquers, ja -

que té una forta tendència a l'encaixament, sobretot a les parts 

baixes del vessant. 

Es recomanable la instal·lació de grans blocs en el llit 

del torrent, amb l'eix major orientat paral·lelament al flux. 

Així s'evitaria l 'encaixament del llit i es facilitaria, per 

contra, la deposició. L'enrocament de les ribes socavades també 

seria convenient, ja que aquests sectors són els que subminis-

tren més quantitat de material de fons al llit. A la part alta 

de la conca del torrent només caldria construir-hi gabions trans 

versals, donat que en aquest sector domina el transport de fins. 

Al tram de torrent situat sota mateix de la carretera caldria -

efectuar-hi una neteja del llit. 

Per finalitzar cal dir, respecte a les laves torren- -

cials i a les colades fangoses de la part alta del vessant, que 

els murs impermeables que ICONA construeix per a frenar-los l' 

avanç, és, a més d'ineficaç, contraproduent, ja que augmenta 

considerablementel grau d'humitat dels materials retinguts. 

D'una manera general, cal recomanar, encara més insis

tentment que en el cas de la Coma, que aquest vessant inestable 

sigui dedicat a usos de tipus forestal i agrícola . 
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CAPÍTOL 5 

DINÀMICA A LA CONCA ALTA DEL SEGRE 

(Des de la capçalera fins a Oliana) 
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5 DINÀMICA A LA CONCA ALTA DEL SEGRE 

5.1.- GENERALITATS 

La Noguera Pallaresa registrà una notable prec ipitació 

a la seva àrea de capçalera, però sembla que l'existència de 

tres importants embassaments en el seu curs atenuà bastant la -

crescuda . 

La Noguera Ribagorçana no experimentà cap crescuda im

portant, i les aigües ni tan sols sortiren del llit menor. 

Al Pirineu aragonès les pluges foren també molt impor

tants, i es produïren crescudes fortes als rius, entre les quals 

cal comptar la del Cinca, que conflueix amb el Segre a la Gran

ja d'Escarp. 

Segons les dades limnimètriques i pluviomètriques que 

hem pogut consultar, així com el registre de cabals d'entrada i 

sortida al pantà d'Oliana, sembla que la riuada es pot conside

rar com a autòctona fins a Olina, i ja com a clarament al~òc to

na a partir d ' Artesa de Segre. Fins i tot cal destacar que al -

sector de Lleida les precipitacions foren de les més petites re 

collides durant aquells dies a Catalunya . 

De fet, aigües avall d'Oliana les característiques fo

namentals de la riuada depengueren de la regulació que s'exercí 

a l'embassament d'Oliana . 

Els fenòmens més importants en aquesta conca o , almenys 

els que van afectar més directament la p oblació, f o ren a la zo

na de Jou - La Guingueta, al Noguera Pallaresa, i a Pont de Ba r , 

al Segre. En ambdós casos es van realitzar es tudis p untual s d e 

detall. 
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5.2.- JOU - LA GUINGUETA 

5.2.1.- Descripció 

El poble de la Guingueta està situat al marge dret de 

la vall de la Noguera Pallaresa, al peu d'un torrent tributari 

d'aquesta, l'anomenat barranc de Jou, en la vall del qual hi ha 

situat el poble de Jou. Durant els dies 7 i 8 del proppassat 

mes de novembre de 1982, el poble de la Guingueta i els terrenys 

que el voltaven van ésser soterrats per un seguit de colades de 

fang, arrossegant blocs i arbres, provinents del barranc de Jou . 

Segons el~ testimonis recollits al poble de la Guingueta van 

produir-se un total de tres colades: La primera, a primera hora 

de la tarda (16h) del diumenge dia 7; la segona, la més impor-

tant, a la matinada (4h) del dilluns dia 8 ; i, la tercera i úl 

tima, a primeres hores del matí (7 - 8h) del mateix dilluns. 

Sembla que existeixen informacions de l'existència d' 

una quarta colada esdevinguda a les 12 del migdia del dilluns -

dia 8. Això no obstant, els veïns dels dos pobles no ens n'han 

donat cap notícia. 

El conjunt de les colades tot escampant- se soterrà els 

prats, penetrà als baixos de les cases, arribà fins a barrar el 

pas per la carretera d'Esterri i produí modificacions successi

ves de la posició del curs del torrent . 

L'indret del poble de Jou, del canal del Torrent, es -

va veure afectat per un seguit de colades amb les mateixes ca-

racterístiques de les quals tenim notícia pel testimoni dels 

veïns. Es van produir un total de quatre avingudes : la inicial, 

a primera hora de la tarda (16h) del diumenge dia 7; la segona , 

poques hores més tard (18-19h ) ; la tercera, a l'inici de la ma

tinada (2h) del dilluns dia 8, i, la quarta i última, a primera 

hora del matí (8h) del mateix dilluns. 

Els efectes d'aquestes colades van ésser la destrucció, 

per inundació o soscavació, d'alguns prats situats a les vores 
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del canal i la ruptura, a l'indret del pont que va ser soterrat, 

de la carretera que condueix al poble veí d'Estaís, la qual es 

produí, segons els testimonis, pels efectes de la segona aving~ 

da. 

5.2.2.- Visió del conjunt de la conca 

Cal entendre el conjunt del barranc de Jou-la Guingue

ta com una mateixa unitat geomorfològica, constituïda per una -

conca torrencial en la qual el poble de Jou està situat al ves

sant esquerre del canal, mentre que el de la Guingueta s'enfila 

pel con de dejecció des de la part proximal. Es tracta d'una p~ 

tita conca de 4,969 km2 modelada en les pissarres cambro-ordov~ 
cianes, amb forts pendents en la seva major part i recobertes -

per acumulacions de formació superficial que seran descrites 

més endavant. 

La morfologia de la vall correspon al seu origen flu

vial, si bé l'existència de restes d'acumulacions morrèniques -

indica que durant el quaternari va allotjar una petita llengua 

divergent de la glacera de la Pallaresa. 

Com és freqüent a les petites conques tributàries de -
les grans valls glacials quaternàries, la conca del barranc de 

Jou queda "penjada" respecte al nivell del fons de la vall pr in 

cipal, de manera que la connexió entre el canal del torrent i 

el seu con de dejecció es fa mitjançant una cascada de 80 m de 

salt. 

b) El substrat. 

-

El substrat de conca és format per una sèrie monòtona 

de pissarres cambra-ordovicianes de color gris amb disposició -
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estructural cabussant cap al N-NE, generalment fresques i poc 

fissurades. 

Com ja hem dit, pràcticament tota la vall de Jou és 

recoberta de formació superficial (vegeu Fig . 5.1). Únicament 

trobem aflorament de les pissarres paleozoiques a tot el vessant 

esquerre, situat a sobre del poble de Jou, i també a l'àrea de 

la capçalera del barranc, constituïts per crestons i espadats -

rocosos difícils de localitzar a causa de la densitat del bosc . 

En relació a les formacions superficials,podem considerar dues 

àrees en les quals les característiques dels materials són dife 

rents. 

La primera d'aquestes dues àrees és la constituïda pels 

dos vessants del barranc de Jou, des de la cascada fins a sobre 

el límit inferior del bosc (aproximadament a la cota 1600). La 

formació superficial que recobreix aquesta zona és constituïda 

per dues unitats de característiques diferents: una unitat gri

sa inferior i una unitat marró superior (Fig. 5.2) . 

-~n~t~t_g~i~a_i~f~r~o~: Es tracta d'un sediment d ' ori 

gen glacial, amb les característiques típiques d ' un -

till basal amb possibles incorporacions puntuals de -

material lacustre que constituiria un "waterlain till'.' 

Les descripcions posteriors són fetes a partir del 

tall del torrent de Jou just a sota del poble . Es trac 

ta de graves, còdols i blocs de granit i d ' esquist in 

closos en una matriu lutítica de color gris, força i 

bastant compacta. La base d'aquesta unitat no és visi 

ble, per la qual cosa és difícil de calcular la seva 

potència; a més, aquesta també depèn de les importants 

irregularitats del subtrat pissarrenc; de totes mane

res, a l'aflorament on hem descrit el material esti-

men una gruixària d'uns 10 m. 
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TALL DE LA FORMACIÓ SUPERFICIAL AL TORRENT DE J Oli_. JUST A SOT A DEL POBLE 

15 m. 

u. s. 

1 O m. 

U. I . 

Torrent 

O m. 

U. S. Unitat marró superior - i-'l:l"lglacial 

U.I. Unitat grisa inferior - glacial 

s. Substrat pissarrenc 

Fig. 5.2. Tall de la formació superficial. 
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-~n~t~t_m~r~ó_s~p~r~o~: Es tracta d ' un dipòsit de ves

sant d'origen periglacial format fonamentalment per -

graves i gravetes anguloses de pissarra local i ocasi 

onalment per còdols i blocs d'origen morrènic que fo

ren incorporats al dipòsit a resultes de la degrada-

ció d'una antiga morrena. Els c lasts es troben en una 

matriu lutita- sorrenca de col or marró-rogenc . La Uni 

tat s'apuntala sobre la unitat grisa inferior i en al 

guns casos, en absència d'aquesta , es disposa directa 

ment damunt del substrat rocós. A l'indret de l'aflo

rament on ha estat descrita la seva potència és d ' uns 

.5 m. Aquesta unitat és sobre la qual trobem les fei -

xes de prats i cultius de les rodalies de Jou . 

La segona àrea s'inicia aproximadament a partir de la 

cota 1600 i inclou tota la zona de bosc que es troba coberta 

per formació superficial de característiques diferents de les -

anteriorment citades . Es tracta d'una formació d ' alteració del 

substrat pissarrenc (segurament per gelivació), constituïda per 

clasts pissarrencs heteromètrics i angulosos , amb matriu llimo

sorrenca de color marró . Aquesta formació, que té una extensió 

important, té,això no obstant , una mitjana de gruixària estima

da en 1 m, la qual en alguns indrets s ' aprima fins a 30 cm i en 

d'altres augmenta la seva potència fins a més de 5 m, en funció 

de les irregularitats del substrat rocós que recobreix. 

5 . 2 . 3.- Inventari dels efectes geomorfo l ògics registra~~ a la 

conca. 

El reconeixement exhaustiu de la conca posa de manifest 

l'existència dels següents fenòmens: 

- A la capçalera s'observen colades de fang que afecten 

la formació superficial d'origen periglacial, associades a sur

gències. 



  

Efectes geomorfològics dels aiguats 
del novembre de 1982

Informe tècnic de l'Institut Geològic de Catalunya IGC.AI-016/83

-123-

- Als vessants del curs mitjà, localitzades en els ta

lussos de la pista i en el front de les terrasses de conreu, 

apareixen, en la formació superficial, petites esllavissades 

puntuals del tipus anomenat "cop de cullera'' que en cap cas no 

han aportat material sòlid al curs del torrent. 

- A les ribes del canal s'han produït despreniments en 

massa de paquets de material morrènic amb invasió del canal. 

- Al peu de la cascada, i a la riba dreta del torrent, 

trobem un.esllavissament que afecta les pissarres meteoritzades 

del substrat que presenta un disposició estructural favorable. 

nòmens: 

- En el con de dejecció s'han produït els següents fe-

• Acumulació del material aportat per les successives co 

lades que van canalitzar-se per l'antic canal de des- 

güas del con. Així, la primera va desbordar-se per la 

part dreta, mentre que les posteriors ho feren per la 

part esquerra . 

El material dipositat en el con és constituït per sor

res, graves i còdols, predominantment pissarrencs, i -

blocs granítics fins a quatre metres de diàmetre i al

hora per troncs i arrels d 1 arbres. Tal com s 1 il·lustra 

en l'esquema geomorfològic, aquests materials presen

ten una distribució granulomètrica decreixent des de -

l'àpex cap a les zones més distals del con (indret de 

la carretera d'Esterri) així com un repartiment espac~ 

al que van fent - se més homogeni en el mateix sentit. 

És impossible de calcular el volum de material que va 

ésser aportat pel conjunt de les tres colades, car els 

materials fins, que probablement representaren la més 

important de les aportacions, fou dipositat en l'embas 

sament de la Noguera Pallaresa (La Torrassa). Malgrat 

tot, sí que és possible fer una estimació del material 
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dipositat en el con, que resulta ésser de 0,7 Hm
3

. 

• Incisió posterior d'un màxim de 3-4 m, que afecta tant 

els materials dipositats per les colades com els que -

constitueixen l'antic con. 

5.2.4.- Interpretació dels fets. 

Considerada la conca com una unitat funcional, cal te

nir en compte un seguit de factors o variables, la interrelació 

dels qual.s configura el funcionament de tot el sistema. D'entre 

aquests factors, en distingirem uns que podem qualificar "d'au

tòctons", relativament fixos, i un altre" d'al·lòcton" amb una 

variabilitat molt més alta. 

Els dos factors "autòctons" fonamentals són el topogr~ 

fic i el litològic. El topogràfic consisteix en la presència d' 

uns forts pendents, mentre que els factors litològics determi-

nants són l 'existència d'un important volum de materials incohe 

rents i el fet que aquests siguin més permeables que el substrat 

sobre el qual es recolzen. 

La baixa permeabilitat de la roca condiciona l'apari-

ció d 'un aqüífer subsuperficial constituït per l'aigua acumula

da en la formació superficial. 

El factor a~lòcton al qual ens referíem, i que ha es- 

tat el desencadenant dels diversos fenòmens registrats, és l'in 

crement dels aports hídrics. 

Podem explicar els fenòmens observat~ a la conca en re 

lació a l'increment dels aports hídrics, a partir de tres efec

tes: 

l'assoliment del límit líquid dels materials incoherents, 

la saturació de l'aqüífer subsuperficial i 

la superació de la capacitat d ' evacuació del cana~. 



  

Efectes geomorfològics dels aiguats 
del novembre de 1982

Informe tècnic de l'Institut Geològic de Catalunya IGC.AI-016/83

Fig. 5.3. 

-125-

d'un Il. lustració t . us . t de massa lp mov1men 

f' ial Formació super l C 

'ssarrenc Substrat pl 

d d'aigua 1 satura a '6 superficia Formacl 

Surgència 

11 de Cullera · "Cap 



  

Efectes geomorfològics dels aiguats 
del novembre de 1982

Informe tècnic de l'Institut Geològic de Catalunya IGC.AI-016/83

-126-

Analitzem, tot seguit, cadascun d ' e ll s : 

a) La superació puntual, localitzada, fun c i ó de l a in

filtració, del límit líquid dels materia l s incoherents , es manl 

festa en moviments de massa produïts e n e l s ve s sants qu e prese~ 

ten una cicatriu de desenganxament d ' un paquet de formac i ó s u - 

perficial que ha fluït escampant- se pe l vessant en forma d e co

lada de fang. El mecanisme acceptat p e r a l ' explicació de l a g~ 

nesi d'aquests moviments es basa en la concentració d e l ' a i gua 

infiltrada, en la formació superficial, e n l es despression s del 

substrat impermeable . En aquests punts l' acumulació de l ' aigua 

fa que es. superi el límit líquid del s materials de la formació 

superficial que, situada en llocs amb un pendent suficient , s '

evacua sobtosament en estat fluid. Normalment l ' aigua contingu

da en la petita colada s'infiltra ràpidament, mentre que la c à r 

rega sòlida resta, formant acumulacions poc potents de forma lo

bulada, al peu de la cicatriu de desenganxament . 

S'han calculat en el laboratori els límits d ' Atterberg 

d'unes mostres recollides de la formació superficial per tal de 

determinar les seves característiques mecàniques i, com a conse 

qüència, la seva incidència en els processos descrits . 

A la Taula S.I adjunta, les mostres M. l i M. 2 correspo

nen a la "unitat grisa inferior" , constituïda per material mor

rènic, mentre que la M. 3 forma part de la "unitat marró superi

or" , d'origen periglacial, que recobreix la primera . Ambdues 

unitats han estat descrites a l'apartat dedicat a les formacions 

superficials. 

Situades les tres mostres al Diagrama de Plasticitat -

de Casagrande (Fig. 5 .4) veiem que es tracta, en tots els casos, 

de materials de baixa plasticitat, dels quals, els de la M.3, -

aquells en què es desenvolupen preferentment els "cops de culle 

ra", són els que presenten un índex de plasticitat més alt . 



  

Efectes geomorfològics dels aiguats 
del novembre de 1982

Informe tècnic de l'Institut Geològic de Catalunya IGC.AI-016/83

-127-

Taula nQ 5.1 .- Límits d ' Atterberg. 

MOSTRA N2: M .1 M.2 M. 3 

Límit líquid 26,8 25,6 32,1 

Límit plàstic 23,4 22,3 23,5 

Ind . de plastic .: 3,4 3,3 8,6 
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Fig. 5.4. Dia~rama de Plasticitat 
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Situació de les mostres analitzades: 

• Mostra 1: material morrènic pertanyent a la part baixa de la 
unitat nrisa inferior. 

• Mostra 2: material morrènic pertan~ent a la part alta de la 
unitat grisa infer ior. 

• r1ostra 3: m~terial periCJlacial oertanyent a la unitat marró 
superior. 
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El fet de tenir un baix índex de plasticitat significa 

que els materials mostrejats presenten una alta porositat, una 

baixa cohesió i alta permeabilitat. Tots tres aspectes, units a 

la impermeabilitat del substrat de pissarres cambro-ordovicia-

nes, configuren unes condicions òptimes per a la generació dels 

moviments de massa descrits. 

b) La superació de la capacitat d'emmagatzematge de l' 

aqüífer suposà l ' increment del cabal de les fonts existents, 

així com l ' aparició de surgències en els punts on les irregula

ritats del substrat afavoreixen la concentració de l'aigua in-

filtrada. En assolit el límit líquid la formació superficial es 

liquà i es generen, alhora que les fonts, un seguit de colades 

fangoses que es canalitzaren pel fons de les barrancades fins a 

concentrar-se en el curs del torrent principal, i generen un 

corrent de densitat d'alta energia que es desplaçà arrossegant 

blocs i arbres. 

La importància de la infiltració i el paper decisiu 

de la saturació de l'aqüífer en la generació de les colades 

fangoses, així com el funcionament i les característiques part~ 

culars d ' aquest aqüífer, van ésser deduïts a partir de les se-

güents característiques dels fenòmens produïts: 

- Pel fet que les colades fangoses, perfectament dese~ 

volupades, es generaven des de la mateixa capçalera, 

on la concentració de les aigües d'escorriment no 

pot donar cabals importants, car l'àrea drenada és -

molt petita . 

Pel fet que la primera colada es produís més de 24 -

hores després que s ' iniciessin les pluges, sense que 

durant aquestes hores prèvies es produís un augment 

notable del cabal del torrent, la qual cosa indica -

que gairebé tota l'aigua precipitada s'infiltrava i 

era retinguda en l'aqüífer. 

- El fet que es produissin diverses colades separades 
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en el temps i que durant aquests interludis el tor-

rent presentés un cabal que, tot i essent superior -

al normal, podia ésser contingut pel canal, ens mos

tra que la saturació s'assolí en moments diferents i 

en diversos punts de l'aqüífer, la qual cosa, donada 

l'homogeneïtat textural de la formació superficial ,

fa pensar en un aqüífer format per "bossades" de fo~ 

mació superficial, separades per llindars on aquesta 

és molt menys potent. I, finalment, cal considerar -

que, malgrat el desgüàs de les zones saturades en 

forma de colades de fang, l'aqüífer va continuar 

acumulant i retenint la major part de l'aigua preci 

pitada tot al llarg del període de pluges considerat . 

Acabem d'exposar els aspectes que ens han permès d'es

tablir les relacions qualitatives, de causa-efecte, entre les -

característiques peculiars de la conca i l'augment de les apor

tacions hídriques derivades de les pluges. Intentarem ara d'es

tablir la relació quantitativa entre les diverses variables a -

partir del càlcul del volum de l'aqüífer i del de la quantitat 

d'aigua necessària per assolir- ne la saturació, per veure final 

ment si aquella va poder ésser subministrada exclusivament per 

les pluges caigudes durant els dies 6 i 7 . Fet que, de confir-

mar-se, ens forniria alguns arguments per a la predicció del fe 

nomen . 

Partim de les següents consideracións: 

• Donat que la font més baixa està situada a la cota -

1570, considerem que l'aqüífer és constituït pel vo

lum de formació superficial situat per sobre d'aque~ 

ta cota . 

• A partir d'observacions puntuals, hem fet una estima 

ció de la potència mitjana de la formació superficial 

en 1 m. 

• Malgrat no disposar de mostra d'aquesta formació su

perficial, pel fet que les seves característiques 
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textuals són pràcticament idèntiques a les de la M.3, 

considerem que han de presentar una porositat molt -

similar, la qual, a partir de la textura, estimen en 

un 45 %. 

Efectuats els càlculs, resulta que per a assolir la 

saturació de l'aqüífer es necessita una precipitació de 450 Vm2
. 

Com ja diguérem, no existeix registre de la quantitat 

d ' aigua precipitada sobre la conca del torrent de Jou. Les esta 

cions meteorològiques més properes són les d'Esterri d'Àneu i -

Espot, on s ' enregistraren, durant els dies 6 i 7, 189 l/m
2

, i-

402 l/m2 , respectivament . 

No sols en aquest cas sinó alllarg de . tot el Pirineu 

s 'ha observat una gran irregularitat de la distribució espacial 

de les pluges, probablement relacionada amb el relleu, de la 

qual no es poden esbrinar les causes. Aquest fet posa en qües- 

tió la validesa de qualsevol extrapolació de les dades de dife 

rents indrets, i per això utilitzem les dades de referència so

lament com uns ordres de magnitud per avaluar la versemblança -

del nostre resultat. 

Veiem que el nostre valor teòric de 450 l/m2 és lleug~ 
rament superior al valor real límit, corresponent a Espot, de -

402 1/m2 recollits en 48 hores . No ens sembla que la diferència 

sigui significativa i creiem, per tant, que podem acceptar que 

sobre la conca del torrent de Jou la precipitació dels dos dies 

7 i 8 va assolir valors entorn als 450 l/m2 i que van ésser ella 

l'única responsable de la saturació de l'aqüífer. 

e) L'últim aspecte considerat respecte a les conseqüè~ 

cies de l'increment de les aportaciones hídriques en la conca

fa referència als efectes produïts en el canal pel pas de les -

colades fangoses. La invasió d'un canal modelat per les aigües, 
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per un seguit de les colades amb uns cabals molt superiors a la 

capacitat del canal, sense que pogués produir-se desbordament, 

per causa del traçat encaixat del torrent, va provocar l'erosió 

dels materials incoherents de les ribes i de la part baixa dels 

vessants, constituïts per material morrènic . Sota els efectes d' 

empenta i garfullament de les colades, aquests materials van 

alliberar paquets que passaven a formar part de la càrrega d ' -

aquelles que obturaren totalment o parcialment el curs i consti 

tuïren barratges que, en cedir, augmentaren encara més la magn~ 

tud i la potència erosiva de les colades, aigües avall. 

Aquest efecte de barratge pot explicar el fet que a 

Jou es registrés el pas de 4 colades mentre que a la Guingueta 

n'arribaren només tres. Així, la que passà per Jou entre les 17 

i 18 h del diumenge dia 7 probablement va quedar retinguda al -

torrent fins a l'arribada de la següent avinguda, que es produí 

a la matinada del dilluns i s'afegí al volum d'ambdues. Aquesta 

hipòtesi es reforça amb els testimonis de la Guingueta que l' -

avinguda de la matinada del dilluns (la segona per a ells i la 

tercera per als veïns de Jou) va ésser la més important. El des 

fasament de dues hores des que aquesta avinguda passà per Jou -

(2 h) fins que arribà a la Guingueta (4 h), que no es dóna en

les altres, pot recolzar també l'argument de la retenció, cons~ 

derant que, en trobar-se amb l'arterior, aquesta tercera colada 

va restar un temps retinguda, fins que la pressió d'ambdues tren 

cà el barratge. 

5 . 2 . 5.- Consideracions a l'entorn de les causes i de la predic

ció dels fenòmens 

Tot al llarg del text s'ha intentat d'anar configurant 

la idea de la multiplicitat de causes que concorren en cada fe

nomen, així com la del diferent status d ' aquestes. Hem volgut

fer-ho així no sols de cara a una correcta comprensió dels fets 
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i dels processos pels quals s'ha arribat a l'explicació sinó 

també per plantejar la qüestió de la predicció en un context re 

al necessàriament complex i fitat d'incògnites. 

S'ha mostrat que els fets analitzats no han estat el -

resultat de combinacions irrepetibles de causes excepcionals, -

únic cas en el qual en Geomorfologia es pot parlar de succés ca 

tastròfic, com a sinònim d'ir~epetible; es tracta, doncs, de 

fets que es poden tornar a produir (cas dels successos crònics). 

Davant d'aquesta possibilitat, i vist que els factors 

que anomenem "autòctons" són fixos enfront de les pluges, que -

són un factor variable i a més desencadenant dels fenòmens res

senyats, podria deduir-se que cada cop que plogui en quantitats 

properes al valor teòric dels 450 l/m2 que s'han calculat, 

aquells tornaran a produir-se. 

Cal matisar aquesta afirmació, i la reflexió sobre aquest 

punt, que es planteja de cara a la previsió, ens permetrà de 

completar la visió de les causes. 

Els efectes d'una pluja no són únicament el resultat -

de la magnitud d'aquesta sinó que són inseparables de la forma 

en què s'ha produït, d'allò que s'anomena el règim. Una mateixa 

precipitació sobre un mateix sòl en forma de pluja sobtada, cuE 

ta i intensa, por tenir efectes totalment diferents que si cau 

de forma regular, poc intensa i durant un lapse de temps més 

llarg. D'una forma general i sempre que el sòl ho permeti, en _ 

el primer cas s'afavoreix l 'escolament superficial per causa de 

la ràpida impermeabilització del sòl, mentre que en el segon 1'

aigua té temps d'infiltrar-se. 

Des d'aquest punt de vista, és clar que els fets esde

vingueren no sols per causa de la quantitat de pluja sinó també 

per la forma en què aquella es produí. 

Considerant el paper decisiu de la saturació de l~aqüí 
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fer, podem afirmar que aquesta forma degué ésser tal que la in

tensitat de la precipitació sobrepassà la velocitat de desagüàs 

de l'aqüífer; altrament no s'haguera assolit la saturació . 

Recapitulant, a tall de conclusió, podem dir que : 

Els fets esdevinguts a la conca de Jou - la Guingueta 

durant els dies 7 i 8 de novembre de 1982 foren el resultat de 

la combinació dels següents factors: 

a) Factors litològics : 

- L'existència d'un important volum de formació super

ficial altament porosa i poc cohesiva . 

- La superposició d'aquesta formació a un substrat pi~ 

sarrenc impermeable que donà lloc a la formació d'un -

aqüífer subsuperficial. 

b) Factors topogràfics: 

- L'existència de forts pendents que condicionen una -

situació d'inestabilitat en els vessants recoberts per 

la formació superficial . 

- Les irregularitats del substrat que, essent recober

tes de formació superficial, configuren unes especials 

característiques en el drenatge natural de l ' aqüífer 

subsuperficial. 

e) Factors meteorològics: 

- La producció d'una precipitació de magnitud superior 

a la capacitat d' emmagatzematge de l'aqüífer. 

- Un règim de precipitació que va permetre la infiltr~ 

ció amb una velocitat superior a la del drenatge de l' 
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aqüífer. 

Pel que fa a l'avalució del risc, la valoració dels 

factors esmentats ens permet d'afirmar que la possibilitat que 

es repeteixin els fets dependrà no sols de la magnitud de la 

pluja, que considerem que hauria d'ésser a l'entorn dels 450 Vm2 

sinó també de la forma en què aquesta es produeixi, posada en -

relació amb les característiques particulars de la conca. Una -

pluja prolongada, contínua, d'una intensitat mitjana, sembla d' 

antuvi la més efectiva per a la saturació de la formació super

ficial, i per aquesta causa es pot considerar com la més peri-

llosa. 

Quant a freqüència, cal relacionar- la amb la de les 

pluges de magnituds properes als 4501/m2 . Ara bé, si considerem 

els registres històrics, el 1907 i el 1937 es produïren a l'Al

ta Vall de la Pallaresa pluges de magnitud equiparable a les 

del proppassat novembre, i en cap d'aquest dos casos no es re-

gistraren efectes com els que s'analitzen en el present ·informe, 

a la conca de Jou - la Guingueta. 

D'això cal deduir que el '' període de retorn" dels fenò 

mens estudiats cal considerar- lo major que el que pugui establir 

per a les pluges de la magnitud esmentada. 

5.2.6.- Mesures de protecció 

Els punts de naixement dels torrents són molts difícils 

de controlar pel fet de no ésser surgències d'ubicació permanent 

les quals, per les seves característiques peculiars, no es pot 

garantir que tornin a funcionar després de cada gran pluja. A _ 

més, cal remarcar que poden aparèixer noves surgències en llocs 

imprevisibles. 

' 
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Cal no tocar les colades de fang i clasts que han que 

dat recobrint algun tram dels canals dels torrents i espera la 

seva estabilització natural. Malgrat la poca seguretat que ofe

reixen davant d'unes properes pluges torrencials, creiem que 

qualsevol intervenció humana manllevat el material esllavissat 

hi seria encara més perjudicial, pel fet que provocaria una re

activació de l'erosió. 

És fonamental de netejar tota la zona de bosc del mate 

rial arbori (troncs, soques, arrels, etc.) que, després de les 

pluges del proppassat novembre, recobreix part dels vessants i 

les fons dels canals, per tal que no sigui reprès en una futura 

i hipotètica riuada (aquest material és el principal responsa-

ble de lep obstruccions produïdes en els cursos fluvials). 

b) A la z~n~ ~el ~a~al del !o~r~n! ie~t~e_el EO~t_d~ 

~o~ ~ la_c~s~a~al. 

Tal com s'ha dit anteriorment, i pels mateixos motius, 

és fonamental de netejar de troncs tot el canal i les seves ri

bes. 

Cal deixar que s'estabilitzin de manera natural les ri 

bes del canal allà on la formació superficial ha estat soscava

da (cal dir que durant un temps aquests indrets seran potencial 

ment més perillosos que no pas ho eren abans de la riuada). 

Es pot estudiar la possibilitat de construir murs o 

dics de contenció tot al llarg del canal . Aquests podrien ser -

de dos tipus : 

- murs transversals al canal per frenar o esmorteir el 

flux d'aportacions sòlides quan es produeixi. Molt -

possiblement les primeres colades que baixessin hi -

quedarien retingudes. Aquesta obra, però, tindria 

dos problemes importants: el primer seria la dificul 

tat d'ancoratge dels murs a la riba dreta i el segon 

fóra el perill potencial que podria representar la -
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formació d'obstruccions generades pel material retin 

gut al darrera dels murs, les quals no se sap fins a 

quin punt serien estables davant de noves colades. 

- murs de contenció a les vores del canal, els quals -

servirien per evitar la soscavació de la formació su 

perficial del vessant amb el consegüent subministra

ment de material esllavissat al canal . Cal valorar -

però, també, els inconvenients que comportaria aque~ 

ta mesura . Perquè la mesura fos realment efectiva 

tot al llarg del canal (des del pont de la carretera 

d'Estais fins a la cascada), caldria pensar en un 

mur continu, sobretot a la riba dreta, on la forma-

ció superficial aflora constantment i ofereix un pe~ 

dent clarament inestable . Aquesta obra, força difi-

cultosa, es convertiria pràcticament en una canalit

zació de l torrent , i en ella trobaríem dos inconveni 

ents importants : per una banda la dificultat d ' anco

ratge de l mur a la roca (la qual cosa és absolutament 

necessària per garantir l ' estabilitat de l ' obra), i 

per altra banda la dificultat d ' establir bons drenat 

ges (realment efectius), l ' absència dels quals també 

podria fer perillar l ' estabilitat de l'obra 

Tenint en compte tota la sèrie de proble~es que podria 

generar una intervenció tot al llarg del canal, creiem que és -

al con de dejecció on s'haurien de prendre el màxim de mesures 

de protecció . Considerant que si es reproduïssin unes pluges 

torrencials de característiques iguals o similars a les dels 

d i es 6 i 7 del proppassat novembre, seria impossible d'evitar -

la mobilització de material a la capçalera del torrent, seria -

fonamental d ' emprendre mesures efectives per tal que aquest ma

terial no arribés a la zona habitada de la Guingueta, o bé que, 

e n cas d ' arribar-hi, no tingués capacitat destructiva. Es trac-
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ta, doncs, de planificar una sèrie de mesures combinades per a 

esmorteir l'energia del flux turbulent produït en el torrent en 

aquests casos excepcionals. 

Hi ha un primer factor favorable, que és la geometria 

en forma de colze que dibuixa el canal a la sortida de la casca 

da, la qual obliga el flux a topar amb la roca del vessant dret 

abans d'arribar a l'àpex del con . Aquest important impacte re-

presenta una important pèrdua d'energia del flux, que li fa dis 

minur la seva competència . 

A l'indret de l'àpex del con, és a dir, al peu de la 

cascada, creiem que hom hi podria construir una obra decisiva -

per esmorteir l'efecte de les avingudes excepcionals . En aquest 

punt la roca aflora a ambdós cant ons i al fons del canal. Es 

t ractaria, doncs, de construir un mur transversal al canal (p r~ 

sa), anclat a la roca amb els drens corresponents i amb el tor

rent ben canalitzat al centre . El paper d'aquesta obra, la qual 

hauria d'ésser dissenyada per u n tècnic especialitzat, seria el 

de retenir, i per tant d'eliminar o esmorteir, els efectes des

tructius del material evacuat per la cascada. Per a la seva rea 

lització seria del tot necessari de netejar el material eslla- 

vissat en el vessant dret de la part inferior de la cascada. En 

aquest punt, la superfície topogràfica coincideix amb la dispo

sició estructural de les pissarres . Per tal d'evitar nous eslla 

vissaments del material pissarrenc (els quals podrien soterrar 

el mur al peu de la cas cada), caldria assegurar la seva estabi

lització amb ancoratges pretensats i desmantellar els materials 

alterats bo i traslladant-los sobre el con, de manera que servi 

ssin per a la rectificació del canal . 

Pel que fa a la canalització del torrent en el seu re

corregut tot al llarg del con, aquesta es podria fer seguint la 

depressió topogràfica existent a la seva vorera esquerra . Haur! 

a de conservar una secció suficientment important per evacuar -

un cabal hídric similar al de la darrera riuada i, encara que -

no fos suficient per evacuar totalment les possibles colades de 
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fang amb blocs, les reconduiria i disminuiria els seus efectes 

sobre la resta del con . Possiblement, una casa situada en 

aquests indrets, actualment en construcció , en rebria les conse 

qüències. 

Quant a les edificacions, i en cas que fos absolutament 

necessària la seva construcció , aquesta s'haurà de fer a la part 

distal del con i mai a la proximal. 

Pel que fa a l'esmorteïment de les possibles colades: 

Tal com ha quedat demostrat en els fets del novembre, 

en molts casos les fileres d'arbres amb disposició perpendicu

lar al flux de les colades ha estat decisiu en la seva frenada 

i el seu garbellament . Seria, doncs, interessant, de plantar di 

verses fileres d'arbres d'arrel pivotant alternades entre si i 

amb disposició perpendicular al canal (és obvi que la seva efec 

tivitat només seria real quan els arbres fossin de considerables 

dimensions). 
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5.3.- PONT DE BAR 

5.3.1.- Descripció dels fets 

La crescuda del riu Segre durant la nit del dia 7 al 8 

de novembre i el seu pas per l'indret del poble de Pont de Bar 

van provocar la destrucció del pont i de la primera filera de -

cases de la riba esquerra. Simultàniament en el vessant esquer

re, es van produir un seguit de moviments de massa que arriba-

ren fins i tot a afectar algunes cases del poble amb una situa

ció protegida respecte a la riuada , alhora que es produïa el col· 

lapse d'a~guns trams de la carretera C. 1313, del canal de submi 

nistre de la Central Elèctrica i de la pista d'accés al poble -

de Toloriu. 

5.3.2.- Característiques de la zona de Pont de Bar 

Després de deixar la plana neògena de la Cerdanya, en

tre Prullans i Santa Eugènia, el Segre s'encaixa en una estreta 

vall oberta sobre materials paleozoics . 

Entre Martinet i el trencall de la carretera de Bar el 

Segre té un traçat sinuós amb un pendent de l ' ordre de l ' 1 , 1% 

i el fons de la vall ample . A partir del punt on talla el con-

tacte amb la granodiorita , segueix un traçat molt més rectili

ni i els dipòsits al·luvials a ambdós marges són extraordinària

ment limitats. El pendent assoleix valors pròxims a 1,3 % a di

ferència de 1'1,1 %del tram anterior . 

És precisament en aquesta zona més rectilínia i estre

ta (que podem anomenar estret de Pont de Bar), on es situa la 

zona afectada (Fig. 5.5). 
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Fig. 5.5. Situació de la zona afectada. 
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Els vessants de aquesta zona concreta són totalment 

asimètrics. La solana, o sia el marge dret del Segre, que dóna 

a Aristot, és integrada dominantment per granodiorita i pels 

materials resultants de la seva alteració , retinguts per la 

construcció de bancals . Aquest vessant és fortament inc l inat 

cap al riu amb un pendent d ' uns 402 . 

L'obaga, o sigui el vessant esquerre del Segre , que 

arriba fins als plans de Toloriu, té una morfologia mol t irreg~ 

lar. És constituïda, com veurem després, per una potent acumul~ 

ció d'esbaldregalls calcaris que provenen de l'enfonsament dels 

materials del devonià inferior . La part superior és constituïda 

per una cornisa d'escala hectomètrica, pràcticament vertical, -

de calcàries devonianes. Al peu de la cornisa s ' identifiquen una 

sèrie de lòbuls de perfil general convex i zones deprimides . 

Els pendents són variables i s'hi reconeixen una sèrie 

de replans suaument inclinats (pendents de l'ordre del 1 - 102) i 

talussos forts amb inclinacions d'uns 402 . Els primers són dedi 

cats fonamentalment a les pastures i són més freqüents a la zo

na central baixa i també al peu de la cornisa. Els darrers són 

ocupats per tarteres i boscos, i són més freqüents a les zones 

marginals i a les zones deprimides interlobulars . Són també 

abundants els murs de pedra seca, perfectament visibles fins al 

peu de la cornisa, que indiquen que la topografia actual és en 

part el resultat de succesives modificacions antròpiques . 

- El substrat. 

Els materials que en aquesta zona formen el substrat -

són formats per tres conjunts de característiques i comportament 

diferents: 

• Materials ordovicians i silurians: 
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Són constituïts fonamentalment per roques detrítiques 

de gra fi. La part superior de l'ordovicià que aflora 

entre els pobles de Bar i Toloriu, és representada -

per roques carbonàtiques i un nivell de quarsites 

(Formació Bar). Estratigràficament, per sobre, es de 

senvolupa una alternança de lutites més o menys car

bonoses, i nivells de calcàries negres del silurià.

Tots aquests materials, pròxims de la granodiorita, 

són afectats per un metamorfisme de contacte, que dó 

na lloc a roques calcosilicatades i corneanes. Aque~ 

tes afloren a la carretera comarcal 1313 just abans 

de l'estret de Pont de Bar. 

Es por considerar en conjunt com un material imperm~ 

able. 

• Calcàries devonianes: 

Afloren en el pla de Toloriu i constitueixen la cor

nisa rocosa que limita la part superior (cota 1100m) 

de la vessant obaga de Pont de Bar . Es tracta de cal 

càries compactes, fossilíferes, afectades pel meta-

morfisme de contacte en les zones properes a la gra

nodiorita, i fracturades. 

A més d ' abundants esquerdes, tota la massa calcària 

afectada per fenòmens kàrstics i es poden observar -

surgències penjades en el talús . 

La disposició estructural d'aquestes dues unitats 

(ordovicià - silurià i devonià) ve determinada pel -

cabussament cap al N-NE de la sèrie paleozoica amb -

angles d'inclinació variables entre 2QQ i 30Q. El 

contacte amb la granodiorita és clarament intrusiu -

(vegeu figura 5 . 6). 

• La granodiorita : 
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Fiq . 5.6. Esquema Geològic 
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Forma part del batòlit Andorra-Mont-Lluís. Són gran~ 

diorites de gran mig, força homogènies i que no pre

senten cap deformació. Com hem indicat, això dóna 

lloc a un metamorfisme de contacte que descarta la -

possibilitat d'existència de contacte per falla amb 

les unitats anteriors. 

Només tractarem les formacions s upe r ficials de la riba 

esquerra, que és la zona afectada pels moviments de massa. Es -

tracta de dipòsits de gravetat, car els sediments al~uvials no

més apareixen a la llera del Segre. 

Es tracta d'una potent formació superficial (suposem 

de l'ordre dels 30- 50 m de gruix) que s'estén des del peu de la 

cornisa de calcàries devonianes fins al riu i ocupa una zona d' 

uns 1200 m de longitud i un desnivell de quasi 200 m. 

Aquests materials no s ón homogenis a tot el vessant. -

Hi ha un trànsit entre la simple acumulació a les tarteres des 

de blocs angulosos amb molt baix contingut en gra fi,fins a di

pòsits on la fracció sorra, llim i argila pot assolir el 30 % -
en pes. La grandària dels blocs també varia. A les proximitats 

del talús es troben blocs d'escala mètrica (hi dominen els de -

2-1.5m), mentre que en els talls de les obres de viabilitat i

prop del riu els blocs grans són rars i dominen els d'escala de 

cimètrica i centimètrica . 

Una mostra presa en un talús artificial proper al po-

ble de Pont de Bar, en el lloc on han estat observades esquerdes 

produïdes pels moviments de terra, dóna els següents percentat

ges : ·. 
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Grava . 68,89 % 

Sorra . . . 19,39 % 

Ll im 5,6 % 

Argi l a. . . . . 6,1 % 

Els límits per a determinació d'aquestes fraccions són: 

grava s uperior a 2mm; sorra entre 2 i 1/16mm; llim entre 1/16mm 

i 4 ; a r gila inferior a 4 

El 50% d e l a mostr~ té una mida superior a 7mm (Fig. -

5 .7 ) . Tots e ls elements grossos són de calcària devoniana i són 

angulos o s·, l a qual cosa indica el ·caràcter local del dipòsit. -

Es tracta , doncs, d • un d i pòsit format per l'esbaldrec ,progressiu 

de les calcàrie s, en f unció dels nombrosos plans de debilitat,

i la mobilització per g rav e t at. 

Les a r gi les, en u n percentatge petit (del 6%), són del 

tipus illita i caolinita a mb una petita proporció de clorita i 

interestratif ica t s d ' i llita-montmorillonita (Fig. 5.8). D'aque~ 

tes d a des e s pot concloure que, encara que hi ha argiles expan

sives , són p r e sen ts e nuna proporció tan petita que cal descar-

t a r - l es com a possibles causes del moviment. 

L'observació al microscopi d ' aquesta mostra , pri ncip al 

ment en les fraccions psamítiques , mostra una pr esència d'agr e 

gats cimentats per carbonat càlcic i tubs d ' ori gen biològic fo~ 

mats pel mateix mineral . Això ens indica que hi ha una certa 

circulació d'aigua, que afavoreix una incipient cimentació dels 

dipòsits de vessant. Aquesta circulació d ' aigua pot provenir d! 

rectament per infiltració de l'aigua de pluja sobre la formació 

superficial o bé a través del karst desenvolupat a les calcàri

es devonianes. 

En conclusió, aquesta formació superficial, i per tant, 

el material esllavissat de la zona de Pont de Bar, no presenten 
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característiques internes, ni textuals ni sedimentàries, que 

afavoreixin els moviments de massa. 

L'anàlisi de les fotografies aèries anteriors als fets 

(vols de 1957 i 1978) han posat de manifest l'existència d'antics 

moviments de massa, en el vessant esquerre, que es concreten en: 

Una gran cornisa, d'ordre hectomètric, a la part su

perior del vessant, a les calcàries devonianes, com 

a inici clar d'una gran cicatriu de desenganxament. 

- Un conjunt de lòbuls convexos, desenvolupats al peu 

de la cicatriu . 

El reconeixement sobre el terreny va permetre d'ident~ 

ficar l'àmbit exacte de la zona afectada, les característiques 

morfològiques dels moviments recents i la seva relació amb la -

dinàmica "antiga" identificada en l'anàlisi de la fotografia aè 

ria. 

L'àrea afectada pels moviments de massa recents s'es-

tén des de la llera del Segre fins al peu de la gran cornisa de 

voniana. Els materials d'aquesta àrea presenten un seguit de ci 

catrius l'orientació de les quals testimonia l'existència de mo 

viments diferencials dintre de la gran massa de formació super

ficial. A les parts altes i mitjanes del vessant predominen les 

esquerdes de direcció aproximadament E-W, mentre que a la part 

baixa apareix un altre sistema d'esquerdes amb direccions NE-SW 

i SW-NE. 

Aquestes darreres es presenten a les principals zones 

de col~apse de la part baixa del vessant, corresponents a les -

dues ribes còncaves de les sinuositats que forma el riu dintre 

de l'estre:t_ (Foto n!! 12, punts a ib) i a un tercer punt (e) 
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2 Esquerde• actuala 

Erosió fluvial màxima 

Fig. 5 . 9. Esquema Geomorfolò~ic . 
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Sobre la formació superficial desenvolupada al peu de 

les calcàries no apareix cap rastre de circulació hídrica supeE 

ficial, la qual cosa indica: 

- La gran importància de la infiltració en els materi

als que componen la formació superficial i 

- que el drenatge de l 'aigua de pluja i de la que li -

és subministrada per les calcàries s'efectua exclusivament per 

via subsuperficial o subterrània. 

Yistes la litologia i la disposició estructural dels -

materials, sembla evident que l'aqüífer més ben desenvolupat de 

la zona és constituït per les calcàries devonianes . Aquestes, -

tal com hem assenyalat, són molt fracturades i presenten nombr~ 

sos signes de karstificació; per tant, han de comportar- se com 

un aqüífer d'alta transmissibilitat. Com que aquestes calcàries 

s'apuntalen sobre les lutites silurianes, cal admetre que aque~ 

tes deuen actuar com a nivell impermeable. De fet, les surgènc~ 

es permanents de la zona (part d'elles aprofitades per l'abasta 

ment d'aigües de Toloriu) precisament es troben en aquest con-

tacte calcàries devonianes - lutites silurianes . 

Si tenim present, per una banda, la disposició estruc

tural de les calcàries i, per una altra , que aquestes constitu

eixen un aqüífer limitat a la base per les lutites, cal admetre 

que gran part de l'aqüífer ha de desguassar cap al riu Segre a 

través de la formació superficial (Fig . 5 . 10) o bé, expressat -

d'una altra forma, que la formació superficial també constitueix 

un aqüífer recarregat a partir de les calcàries devonianes. Ara 

bé, en vistes les dades de l'anàlisi granulomètrica , aquesta 

formació superficial té una transmissibilitat molt més baixa 

que les calcàries devonianes, per la qual cosa pot confinar l' 

aqüífer. 
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R. Segre 

fZ.ZJ Impermeable 

§ AqüÍfer devonià semi confinat 

( :·:··.·f AqüÍfer lliure 

- - Nivell freàtic d'estiatge 

---- Nivell freàtic despre''s de les pluges 

Fiq. 5.10. Es0uema Hidroaeolòqic. 
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5.3.3.- Causes del moviments de massa de Pont de Bar 

Les causes dels moviments de massa (esllavissades, de~ 

preniments, etc.) poden ésser atribuïbles a dos grans conjunts 

de fenòmens: 

a) Fenòmens externs que produeixen un increment de la 

força de cisalla, però que no canvien la resistència que té el 

propi material de cisallament . 

b) Processos relacionats amb canvis interns de la re-

sistència. que té el propi material de cisallar-se, sense cap m~ 

na de modificació de la força de cisalla que actua sobre el ma

terial i ·tendeix al moviment. 

A partir de la textura i de la presència de ciment cal 

cari, hem considerat que la cohesió de la formació superficial 

seca és de l'ordre de 0,2 kg/cm2 , l'angle de fricció interna d' 

uns 302 , la densitat del material de 1,5 gr/cm3 i el pla de llis 

cament es situa a la proximitat del contacte amb el substrat. 

Tot seguit analitzarem, a partir d'aquestes premisses, 

els fenòmens ~ue es produïren a la zona de Pont de Bar a fi de 

comprendre i avaluar les causes del moviment i establir les po~ 

sibles mesures de protecció que es puguin adoptar. 

a) Fenòmens externs. 

De tots els fenòmens que generalment actuen modificant 

la força de cisalla, pot afirmar-se (a partir de les observaci

ons sobre el te rreny i de l'enquesta realitzada a Pont de Bar

de com es produïren els esdeveniments) que la soscavació del 

vessant pel Segre va jugar un paper determinat. 

La soscavació cal atribui r-la a l a riuada, la qual va 

tenir efecte~ diferents segons les característiques específiques 

de cada tram fluvial. 
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Abans del que anomenem estret de Pont de Bar, el Segre 

té un llit d'uns 250m d'ample i un traçat meandriforme. Els 

efectes de la riuada en aquesta zona van consistir en un retre

ballat o erosió de les ribes còncaves i una sedimentació a les 

convexes . 

En canvi, a la zona de l'estret de Pont de Bar, on el 

traçat es més rectilini, tot el treball fluvial va consistir en 

el transport de la càrrega sòlida i en la soscavació de la base 

del vessant més feble, és a dir, el constituït per les formaci

ons superficials incoherents. 

L'erosió natural d'un vessant per soscavació i/o inci

sió fluvial, i també per excavació artificial, determina un in

crement del pendent, o, cosa que ve a ésser el mateix, una ma-

jor alçària del vessant. Aquests increments provoquen un augment 

de la força de cisalla i, per tant, tende ixen a desestabilitzar 

el vessant. 

L'extensió cartogràfica de la zona afectada pels movi

ments de massa suggereix que molt probablement s'hi sumà algun 

altre factor, a més de la socavació . És molt difícil de conside 

rar que la socavació per si sola aconseguís desestabilitzar tot 

el vessant .fins al contacte amb la cornisa de calcàries devonia 

nes, situada gairebé a 1 km de distància del riu. 

Sembla que cal considerar també, com a fenomen extern 

causant dels moviments de massa, el canvi de règim hídric. 

Aquest va ésser degut a l'alta pluviometria dels dies 6, 7 i 8 

de novembre; però, a manca d'estudis específics sobre pluviome

tria, hidrogeologia, microsismicitat, i de sondeigs que perme-

tin determinar les característiques internes i geotècniques del 

vessant , no és possible determinar la magnitud. 

El paper de l'aigua és important perquè pot modificar 

diferents variables que condicionen l'estabilitat dels vessants. 
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Així, l'aportació d'aigua (per infiltració directa de l'aigua

de pluja o per recàrrega de l'aqüífer) en el material del ves-

sant pot: 

- incrementar el pes unitari del sòl, 

incrementar la pressió del porus per augment del ni 

vell freàtic, 

- disminuir la cohesió aparent del sòl per eliminació 

de la tensió superficial, 

- provocar un augment de volum de les argiles expansi 

ves . 

Aquest darrer correspon als fenòmens interns . 

En el cas de P ont de Bar, a més de l'increment del pes 

unitari i de la disminució de la cohesió aparent, creiem que el 

més important està relacionat amb el canvi de règim hídric . Dins 

d'aquest cal tenir en compte dos fets: 

• L'augment de la pressió de porus per increment de la 

superficie piezomètrica ( per infiltració directa i/o 

per recàrrega a partir de l' a qüífer de les calcàries 

devonianes) amb la consegüent davallada de la resis

tència a la cisalla. 

• L'empenta o sobrecàrrega produïda per l ' increment de 

nivell freàtic en les calcàries devonianes. Aquesta 

es produeix quan la plataforma carbonatada i karsti

ficada de Toloriu entra en càrrega i augmenta el seu 

nivell freàtic. Pel fet que la formació superficial 

del vessant té una transmissibilitat més baixa que -

les calcàries devonianes , actua de forma similar a -

una presa de terra, i rep l ' emoenta o sobrecàrrega

de l'aqüífer devonià (Fig .5 .10).Aquesta augmenta la

inestabilitat del vessant per augment de la força de 

cisalla. 
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Per tant, sembla clar que la pluviometria, a més de la 

soscavació, també va modificar els factors exteriors que centro 

len l ' estabilitat del vessant. 

És a dir, l ' entrada d'aigua en el sistema i el canvi -

de règim hídric provocats per l ' elevada pluviometria van gene-

rar les condicions d ' inestabilitat de les formacions superfici 

als del vessant . La resposta no va ésser uniforme car, a més d 1 

una possible anisotropia de la formació superficial, cal tenir 

en compte la irregularitat topogràfica de la superfície i la 

del contacte amb el substrat . Tal com hem indicat en apartats -

anteriors, els pendents varien entre 5 i 40Q i, per tant, el 

llindar d'inestabilitat (mantenim les altres variables constants) 

s'assolirà més aviat a les zones de pendents més forts . Així, 

aquestes ~ones iniciaran la mobilització per tal d ' aconseguir -

el nou pendent , d'angle més baix que l'inicial (Fig . 5.11). 

b) Fenòmens interns . -- ---- ---

Com hem apuntat en descriure la formació superficial -

de Pont de Bar, és difícil de suposar que s'hagin produït can-

vis interns que modifiquin l'estabilitat del vessant. 

La petita quantitat d ' argila expansiva (de l'ordre de 

l ' 1%) no té pràct i cament incidència en el conjunt de paràme- -

tres interns d ' estabilitat . Tampoc no creiem en l ' existència lo 

cal de nivells argilosos, salins , orgànics o d'alteració, que, 

en cas d'existir, podrien experimentar canvis interns bo i afa

vorint la inestabilitat . 

Una altra possibilitat d ' existència de fenòmens interns 

vindr ia donada pel desenvolupament de 11 seepage o piping". La man 

ca e n aquesta zona de rastressuperficials d ' aquest tipus de 

procés, de depressions de col·lapse, etc. , també permet descar-

tar- los . En conclusió , sembla doncs que tan sols els fenòmens -
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S-N 

.-- Toloriu 

Superficie original L 

Erosió f luvial 

Segre 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Fiq. 5.11. Esquema dels diferents tious de moviment 

de massa. 

I 
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externs han estat els causants de les esllavissades. 

5.3.4.- Resum 

1) Del conjunt de materials que afloren en aquesta zo

na només la formació superficial ha estat afectada pels movi- -

ments de massa. 

2) La zona de Pont de Bar va ésser afectada per dos ti 

pus de processos diferents: 

a) la riuada, 

b) els moviments de massa . 

3) La riuada, a més d'emportat-se el pont i la primera 

filera de cases , s ' endugué part de la formació superficial i 

desestabilitzà el vessant especialment en tres punts (Foto 1). 

per : 

4) Els moviments de massa es produïren principalment -

a) soscavació, 

b) aportació hídrica per infiltració directa o per re

càrrega de l'aqüífer, com a conseqüència de l'eleva 

da pluviometria . 

5) La formació superficial es va comportar pràctica~nt 

com una massa rígida enfront de la inestabilitat ~ experimentà 

unes deformacions de tipus fràgil que es van resoldre en superfi

cie en una sèrie de fractures rotacionals. 

6) La morfologia del vessant demostra que han existit, 

anteriorment al cas que ens ocupa, moviments gravitacionals si

milars als actuals. Es tracta, doncs, d'un fenomen crònic, del 

qual es desconeix la periodicitat. 

7) Als fenòmens derivats de la soscavació, relacionada 
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amb la dinàmica i el traçat del riu Segre en aquesta zona, se' 

ls pot atribuir una periodicitat equivalent a la de les riuades 

d'una magnitud semblant a la del proppassat mes de novembre. 

Aquesta és considerada, en el "Pla d'Actuació d'Urgència de la 

Generalitat de Catalunya", com la major del segle. 

8 ) Posteriorment als moviments de massa produïts els -

dies 7 i 8 del passat mes de novembre, els desplaçaments en les 

cicatrius han estat molt petits, d'ordre mil·limètric. 

9 ) El vessant ha quedat afectat per esquerdes obertes 

que es situen des de la vora del riu Segre fins al peu de la 

cornisa superior, que afavoreixen la infiltració directa. Això 

permet d!afirmar que l'emplaçament del poble tornarà a córrer

un gran perill en properes pluges d'una certa importància. 

10 ) Per tal d'evitar possibles esdeveniments d'aquest 

tipus, cal: 

a ) controlar el canal de Segre per evitar la soscava

ció, 

b ) controlar el drenatge de la formació superficial i 

de l'aqüífer devonià per tal que no es modifiquin 

els paràmetres d'estabilitat. 
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CAPÍTOL 6 

DINÀMICA A LA CONCA MITJANA DEL SEGRE 

(Des d'Oliana fins a Alòs de Balaguer) 
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6 DINÀMICA A LA CONCA MITJANA DEL SEGRE 

6.1.- GENERALITATS 

S'han estudiat els efectes geomorfològics de la riuada 

dels dies 7 i 8 de novembre de 1982 al sector del riu Segre com 

près entre la presa de l'embassament d ' Oliana i l'inici del con 

gost d ' Alòs de Balaguer - Camarasa . Aquest sector de vall pre-

senta una longitud d'uns 55 quilòmetres. Entre d'altres, s'hi -

troben les poblacions d'Oliana, Tiurana, Ponts i Artesa de Se-

gre . D'altres poblacions de menors dimensions localitzades a la 

vall són : Tragó , Nuncarga, Aguilar, Bassella, Castellnou de Bas 

sella, la Clua, Miralpeix, Gualter, Torreblanca, Tossal, Anya,

Collfred, Vilves, Gualter, Vernet, Baldomar, Rubió i Alòs de Ba 

laguer. 

El fons de la vall del Segre està encaixat en els mate 

rials del substrat. Al sector més septentrional (sector d'Olia

na), el substrat és constituït per un sinclinal de materials eo 

cènics (gresos i conglomerats als flancs de l'anticlinal, i lu

tites i guixos al nucli). Al sector més meridional (sector d' -

Alòs de Balaguer) el substrat és constituït per calcàries meso

zoiques (hi ha també afloraments lutítics d'una certa extensió). 

Al sector comprès entre els sectors d'Oliana i d'Alòs de Balaguer 

(sector d'Artesa de Segre -Ponts- Tiurana - La Bassella) el subs 

trat és constituït per una alternança de gresos i lutites o log~ 

cènics (hi ha, però, sectors dominantment lutítics). 

El terme fons de vall inclou el canal d'estiatge, el -

llit menor, el llit d'inundació freqüent i el llit d'inundació 

excepcional o terrassa baixa. 

L'amplada del fons de la vall osci~la entre valors com 

presos entre 25 i 900 m. Aquesta amplada depèn de la diversa re 

sistència que en cada indret han ofert els materials del subs--
trat a la instal·lació i eixamplament de la vall. Els principals 
nuclis de població (Artesa de Segre, Ponts i Oliana) s'ubiquen 
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en els llocs on la vall té, durant uns quants quilòmetres de 

llargada, amplades compreses entre els cinc-centes i els mil me 

tres. Aquests indrets són deguts al predomini de materials poc 

resistents (margues, lutites i guixos) en la constitució del 

substrat . 
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6.2.- EL FONS DE VALL ABANS DE LA CRESCUDA 

Abans dels aiguats del 7 - 8 / nov. / 82 hom podia di sti~ 

gir al fons de la vall del Segre els següents tipus de llits: -

llit menor (LM), llit d'inundació freqüent (LIF ) i llit d'inun

dació excepcional (TB). (Figures 6.1 i 6 . 2) . 

6.2.1.- El llit menor (LM) 

La seva amplada presentava valors mitjans d'uns 60 m. 

Aquest valor, però, podia osci~lar entre els 25 i els 120 m. 

En aquest llit circulava l'aigua tot l'any. El llit me 

nor incloïa el canal (localment canals) d'estiatge (per on cir

culava aigua contínuament) i bancs de graves i sorres no colo- 

nitzats pràcticament per la vegetació (l'aigua hi circulava no

més estacionalment) . 

El llit menor era moderadament sinuós. La seva traça -

serpentejava al si del llit d'inundació freqüent . 

L'activitat humana en el llit menor era pràcticament -

nul·la. 

6 . 2 . 2 .- El llit d'inundació freqüent ( LIF ) 

La seva amplada ( incloent- hi el llit menor ) p resent ava 

valors mitjans d'uns 150 m. El seu valor, però p odia o s c il·lar -

entre els 75 i els 300 m. 

Aquest llit era enaiguable nombrosos cops per segle 

( de l' o rdre d'una vegada c ada deu anys , pel cap baix, per terme 
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mitjà). 

Els materials que constituïen el LIF eren, segons els 

indrets, predominantment sorres o bé predominatment graves. 

L'ocupació tradicional al LIF era de formacions arbò

rio-arbustives potencialment aprofitables per a fusta. La den

sitat d'aquesta ocupació arbòria, així com el seu grau de de-

senvolupament, era variable. 

Abans de la dècada del 60, com hom pot veure a les fo

tografies aèries de l'any 1957, aquesta formació arbòria-arbus

tiva era pràcticament contínua a tot el LIF . Només molt esporà

dicament algun petit sector aïllat havia estat desforestat i 

utilitzat per a conreus. ' 

Durant els anys 60 i 70 la desforestació del LIF s'ac

centuà. Una part d'aquestes àrees desforestades foren utilitza

des per a conreus i una part per a l'extracció (o bé artesanal, 

o bé semi-industrial) de graves. En un cas concret (al sector -

d'Oliana), s'hi instal·là part d'una piscifactoria de truites. 

Cadascuna de les vores del LIF podia estar limitada o 

bé pel marge del llit d'inundació excepcional, o bé pels ves- -

sants modelats en els materials del substrat. 

Quan el fons de la vall del Segre era prou ample i la 

terrassa baixa (llit d'inundació excepcional) hi era ben desen

volupada, la planta del LIF hi acostumava a tenir una sinuosi-

tat prou baixa. Als sectors amb fons de vall més estret i sinu

ós, el LIF augmentava la seva sinuositat. 

Construïdes de manera que ocupaven tota l'amplada del 

llit menor i la del LIF, hi havia petites rescloses (d ' alçades 

inferiors als 5 m). La seva finalitat era iniciar canals utilit 

zats principalment per a regar els conreus, i en un cas, a Ponts, 
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per a la producció d' energia elèctrica. El canal més important 

iniciat per una d'aquestes rescloses és el Canal d' Urgell, que 

comença al meandre de Torreblanca (un parell de quilòmetres ai

gües avall de Ponts). 

6.2.3.- El llit d'inundació excepcional (TB) 

La seva amplada era molt variable. Hi havia des de sec 

tors on era inexistent fins a indrets on la seva amplada era su 

perior al~ 500 m. Quan hi era desenvolupada, la seva amplada 

(incloent-hi la del LM i la del LIF) podia osci~lar entre els -

150 i els 900 m. 

Aquest llit era enaiguable només uns quants cops per -

segle. En una part majoritària de la seva superfície fou enai -

guat llavors de la crescuda del 7-8/nov . /82 . Els darrers cops -

que ho havia estat fou llavors de les crescudes dels anys 1907 

i 1937. 

El llit d'inundació excepcional es correspon amb la 

terrassa baixa (elevada entre 2 i 3 m per damunt del nivell mit 

jà de les aigües) del riu Segre. 

Aquesta terrassa baixa era constituïda per un gruix,d' 

1,5 a 2 m, pel cap baix, de graves amb matriu sorrenca corona-

des per un paquet de l'ordre d'un metre d'una formació fina sor 

renca-llimosa argilosa. 

El pendent transversal de la TB era pràcticament nul . 

Als indrets, però, on el fons de la vall presentava amplades s~ 

periors als 500 m, oferia en els seus sectors més marginals pe~ 

dents transversals molt suaus (inferiors als 3Q), El pendent 

molt suau d'aquestes àrees marginals era emmascarat per la ins

ta~lació, per a afavorir el conreu, de petits marges para~lels 

a la direcció de la vall . 
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L'ocupació tradicional de la TB, com hom po t veure a -

les fotografies aèries de l'any 1957, era de conreus. Les úni-

ques edificacions que hi havia eren algunes petites barraques -

aïllades utilitzades pels pagesos per a les seves feines. 

En la darrera vintena d'anys, però, hom hi havia cons

truït edificis. Si bé són molt excepcionals els casos en què 

les edificacions tenien com a finalitat l'habitatge, la major -

part de les edificacions corresponien a granges de bestiar i a 

insta~lacions industrials o semi-industrials (magatzems, pisci

factories, fàbriques, .. . ) . 

Per a protegir aquestes insta~lacions industrials o se 

mi-industrials (granges, fàbriques, canals, . .. ), en alguns ca-

sos hom havia construït, ja sia al llit d'inundació crònic, ja 

sia al llit d'inundació excepcional, petits dics d'obra. 

La TB era separada,o bé del LIF, o bé del LM, per un -

petit escarpament . La seva a l çada podia oscil·lar entre 1,5 i 3 

metres. Generalment aquest marge era cobert per una renglera d' 

arbres de ribera . Si bé aquesta renglera d ' arbres era en gene-

ral contínua, en alguns indrets (segments del marge amb una llar 

gada de l'ordre d'unes quantes desenes de metres) no hi era. La 

finalitat d'aquests arbres era de protegir, gràcies a les seves 

arrels, la riba. 
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6.3.- LA RIUADA DEL 7-8 DE NOVEMBRE DE 1982 

La crescuda que experimentà el riu Segre els dies 7 i 

8 de novembre de 1982 progressà per la vall del Segre fins a 

arribar a l'embassament d'Oliana. Aigües avall de la presa de 

l ' embassament, els cabals d'aigua que circularen pel fons de la 

vall del Segre depengueren del funcionament de la presa esment~ 

da. Les dades sobre cabals d'entrada i sortida a l'embassament 

d'Oliana des del 7 a 1'11 de novembre (faci litades per "Fuerzas 

Hidro Eléctricas del Segre, S . A.") són reproduïdes al QUADRE 

3 .II. 

Segons dades facilitades per la Comissaria d'Aigües 

del Pirineu Oriental, la conca del Segre fins a Oliana és de 

2694 km2 . El cabal màxim de crescuda a Oliana fou de 2100 m3 /s, 

el cabal mitjà durant 48 hores fou de 981 m3 /s. Llavors de la 

punta de la crescuda , el material sòlid en suspensió era de 1' 

o rdre del 15% del cabal, cosa que implicà uns 315 m3 /s de mate 

rial sòlid en suspensió llavors del màxim de l'aiguat. L'incre

ment de l'alçada de l'aigua fou variable . Oscil·là entre 3 i 11 

metres . Les principals causes d'aquesta variació foren l ' ampla

da del fons de la vall a cada indret, així com l'efecte de re-

presa dels ponts. 

A la gorja que hi ha a la sortida de la presa d'Oliana 

(on hi ha l'únic limnígraf de tot el segment de vall aquí estu

diat), l'aigua assolí un increment d'alçada de 10,90 m (Estació 

d ' aforament n2 83 Segre a Oliana). A Alòs de Balaguer, on el 

fons de la vall té una amplada d'un c entenar de metres i el pont 

represà les aigües, l'increment fou d 'uns 11 m. Als llocs on l' 

amplada del fons de la vall era de l'ordre del centenar de me-

tres i no hi hagué efectes de represa, l ' increment fou de l'or

dre del 6 als 8 m. Als llocs on l ' amplada de la vall era de 1' 

ordre dels 200-400 m (Vilves, Collfred, Bassella) l'increment

fou de l'ordre dels 4 als 6 m. Als indrets amb fons de vall molt 

ample (entre 800 i 1000 m) l'increment osci~là entre 3 i 5 m 

(Oliana, Ponts, Artesa de Segre). 
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Els màxims de l'aiguat es donaren entre les O i les 8h 

del dia 8 de novembre. A mesura que hom s'allunya de la presa

d'Oliana, tant l'inici de l'onada més important de la crescuda 

així com el moment de màxima alçada de les aigües es desplaçà -

aigües avall. A la presa d'Oliana, els cabals màxims de sortida 

foren entre les O i les 3 h de la matinada. Al sector de Basse

lla-la Clua (uns 10 km aigües avall de la presa) el màxim de l' 

aiguat fou cap a la una de la matinada. Al meandre de Torreblan 

ca (entre 30 i 35 km aigües avall de la presa) el màxim de l'a~ 

guat fou entre les 4 i 6 h. A Artesa de Segre (uns 47 km aigües 

avall de la presa) el màxim de l'aiguat fou entre les 5 i 7 h.

A Alòs de Balaguer (uns 57 km aigües avall de la presa) l'inici 

del màxim de l'aiguat fou cap a les 5 del matí; la crescuda fou 

màxima fins a 2/4-3/4 de 8, que fou quan s' enderrocà el pont -

(qua havia represat les aigües) . 

Totes aquestes dades horàries suara exposades són sim

plement indicatives . Són dades fornides per la gent del país. -

Tenint en compte el neguit i les hores en què es produí l'aiguat, 

així com el fet que no hem realitzat una recollida de dades prou 

exhaustiva, les indicacions horàries citades són només aproxim~ 

tives. 
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6.4.- EFECTES GEOMORFOLÒGICS DE LA RIUADA 

La cartografia dels efectes geomorfològics de la riua

da es presenta a la Fig. 6.7. 

L'escala de treball ha estat entre 1/6500 i 1/7000, en· 

cara que per a la publicació s'ha reduït a una escala aproxima

da de 1/25000. A la cartografia s'han indicat, entre d ' altres -

els aspectes següents : 

- Límits del sector afectat per la crescuda. 

- Erosió de les formacions superficials que hi havia a 

cada indret abans de la crescuda. 

Hom hi ha distingit dos tipus d ' erosió . Per una banda, 

s'hi ha diferenciat els sectors on hi ha hagut erosió profunda 

de la formació superficial. En els llocs així cartografiats el 

gruix de la formació superficial erosionada és de l ' ordre de 

fins a 1-1,5 m. 

Als llocs on s'ha cartografiat erosió superficial de -

la formació superficial, això significa que el gruix de materi

als enduts per la crescuda és de només uns quants decímetres a 

tot estirar. 

A més de les superfícies amb erosió superficial o bé -

profunda, també han estat cartografiats aquells punts on hi ha 

hagut una erosió profunda bé que de poca superfície (forats d '

erosió d'una extensió d'ordre només decamètric . ). 

Els diversos marges (o escarpaments) que han sofert un 

retrocés important per causa de la soscavació de les aigües tam 

bé hanestat cartografiats. 

- Acumulacions de materials transportats per la crescu 

da. S'hi ha distingit els següents tipus d ' acumulacions : 
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. Acumulacions de graves. Els gruixos dels mantells de 

graves són sempre d 'uns quants decímetres pel cap 

baix. Poden arribar a tenir gruixos de fins a 2 i 3 

metres. A les acumulacions de graves hi ha fins a un 

20% de matriu sorrenca ( Fig. 6.3). A les graves po

dem tenir, segons els indrets, des d'elements d'uns 

pocs centímetres fins a blocs d ' uns quants decíme- -

tres. 

Acumulacions gruixudes de sorres. Els gruixos d' 

aquests mantells presenten, en general, valors d'uns 

quants decímetres. Pel que fa a l'aspecte granulomè

tric, hi predominen les sorres gruixudes (de o ,5 a 1 

mm). (Fig . 6 . 4 ) . 

Acumulacions febles de llims sorrencs . Els gruixos -

d ' aquestes acumulacions presenten només valors d ' uns 

quants centímetres . Hi predominen els llims (80 %). 
A més hi ha sorres molt fines ( 10 %) i · argiles ( 10 %). 
(Fig. 6 . 5) . 

Acumulacions de llims argilosos . Gruixos variables -

( de centimètrics a decimètrics), on predominen els

llims (80 %) i les argiles (20 %). (Fig . 6 . 6). Aque~ 

tes acumulacions només s'han produït en llocs arree~ 

rats, on les aigües pogueren pràcticament estagnar-

se. 

- Situació de les poblacions, vies de comunicació (car 

reteres i pistes ) i canal s. També han estat cartografiades les 

edificacions aïllades situades dins els límits afectats per la 

riuada. 

6.4.1.- Sectors de fons de vall d ' ampladainferior a la cinquan 

tena de metres 

-
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Són àrees engorjades, on el fons de la vall circula en 

tre vessants rosts modelats en roques força resistents del subs

trat. Aquest cas es dóna, posem per cas, en els 800 m aigües 

avall de la presa d'Oliana, així com a la gorja d'uns, també, 

800 m de longitud que hi ha entre Alòs de Balaguer i Baldomar. 

En aquestes gorges hi havia, abans de la crescuda, el 

llit menor i, localment, estrets retalls marginals del llit d'

inundació freqüent. LLavors del màxim de la crescuda hi circula 

ven gruixos d'aigua superiors al 8 m. En aquests sectors hi ha

gué principalment transport de materials detrítics de totes les 

granulometries (ja sia presos del LM i del LIF, ja sia provi-

nents dels sectors situats immediatament aigües amunt de la go~ 

ja) . Part de les graves més grolleres s'anaren dipositant aigües 

avall de les gorges, on el fons de la vall s'eixamplava, tot do 

nant ventalls de graves de gruixos superiors als 3 -4 m. 

6 .4.2.- Sectors de fons de vall d'amplada entre 50 i 200 me

tres 

En aquestes àrees hi havia, abans de la crescuda, un -

LIF que ocupava pràcticament tota l'amplada del fons de la valL 

Al si del LIF, serpentejava el LM . En serpentejar el LM de ban

da a banda del LIF, en aquest darrer s'individualitzaren seg- -

ments d'uns quants centenars de metres de longitud . Localment ,

als sectors més marginals del fons de la vall, s'havien conser

vat retalls estrets de la terrassa baixa . 

Aquests sectors són especialment nombrosos entre Ponts 

i Miralpeix, entre Tiurana i la Clua, i a les rodalies d'ALòs -

de Balaguer. Llavors del màxim de la crescuda les aigües hi as

soliren nivells entre 5 i 7 m més alts que els usuals. Excepci~ 

nalment, al sector d'Alòs de Balaguer, les aigües assoliren al

çades de 10 a 11 m per l'efecte de represament del pont que hi 

havia. 
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Al LM i al LIF hi hagué un transport important de gra

ves . L'erosió al LIF fou profunda, especialment als indrets on 

s'havien instal·lat conreus o als indrets on es practicava l'ex

tracció d ' àrids . Aquesta erosió fou acompanyada per la deposic~ 

ó d ' un mantell de graves. 

En aquells segments on el LIF conservava una coberta -

arbòria contínua, si bé l'erosió fou profunda al sector aigües 

amunt (la coberta vegetal hi fou arrasada del tot i s'hi diposi 

tà un mantell de graves), tot anant aigües avall l'erosió era

cada cop més superficial : s'hi conservava la coberta arbòria i 

s ' hi dipositava un gruix decimètric de sorres . 

Localment, si més no, el fons del LM s'enfondí. Aquest 

enfondiment és observable quan hi tenim un afluent del Segre . -

Així, els 300 m del riu Rialb aigües amunt de la seva confluèn

cia amb el Segre presenten ràpids que abans de la crescuda no -

hi eren . Aquests ràpids són conseqüència de l'erosió regressiva 

que comença a l'indret de l'aiguabarreig, per causa del fet que 

el fons del LM del Segre, que abans de la crescuda es trobava -

al mateix nivell que el del Rialb, ara està més enfondit. 

Els petits retalls de la terrassa baixa han sofert una 

erosió generalment només superficial i s'hi ha dipositat una e~ 

berta de sorres de gruix variable (de centimètric a decimètric). 

Els marges de la terrassa baixa poden haver estat soscavats lo

calment per les aigües, especialment els situats a les vores 

convexes del LM o del LIF i que no eren protegits per una ren-

glera d'arbres. Aleshores, les graves que circulaven pel LM i -

pel LIF podien superar el marge de la terrassa i formar localit 

zats dipòsits a les vores de la terrassa . 

Hi ha llocs on la terrassa baixa ha estat profundament 

erosionada i s ' hi ha dipositat un bon gruix de graves . Als in-

drets on això succeeix ( el cas més notable és el del sector 

del meandre de la Clua) molt probablement es tracta de sectors 

.. 
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que majoritàriament pertanyen al LIF, i on s' instal·laren con- -

reus ja prou abans de la dècada del 60. 

6.4.3.- Sectors de fons de vall d'amplada entre 200 i 400 me

tres 

En aquests sectors, abans de la crescuda, el conjunt -

format pel LM i el LIF presentava amplades en general compreses 

entre 100 i 150m. El LM serpentejava entre les vores del LIF .

Els fragm~nts de la terrassa baixa podien ser ja prou continus 

i d'amplades superiors al centenar de metres. 

Aquests sectors són nombrosos entre Artesa de Segre i 

Ponts i entre Tiurana i Oliana. Llavors del màxim de la crescu

da, les aigües hi assoliren nivells entre 4 i 6 m superiors als 

usuals. El LM i el LIF funcionaren llavors de la crescuda com -

una unitat, amb erosió important i conseqüent remobilització i 

transport (especialment al LM) de graves. 

Als indrets on al LIF hi havia conreus o bé graveres, -

1' erosió hi fou profunda i s'hi instal·là un mantell de graves -

(fotografia n2 16) . Als indrets on al LIF hi havia una coberta 

arbòria, si bé als sectors immediatament aigües avall dels in-

drets de màxima curvatura del LM la coberta arbòria hi fou arra 

sada, hi hagué erosió profunda i diposició d'un mantell de gra

ves. A mesura que hom avança aigües avall la vegetació anava 

frenant les aigües, fins que, només uns pocs centenars de metres 

enllà de l'àrea de màxima curvatura del LM, l'erosió en general 

només ha estat superficial, la formació arbòria s'ha conservat 

prou bé, i s'hi ha dipositat només un mantell decimètric de sor 

res. 

Els efectes de la crescuda a la terrassa baixa (TB) 

han estat en general moderats. Si bé a les desenes de metres 
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Foto n~ 16 . - Fotografia presa el dia 29 de gener de 1983 . 

Sector de riu situat entre les localitats de la 
Clua i Castellnou de Bassella . Llavors del màxim 
de l a crescuda, l'aigua hi assolí un increment -
d'alçada d ' uns 4-5 metres. El sector amb vegeta
ció arbòria pertany al llit d ' inundació freqüent. 
L ' erosió hi fou superficial i s'hi depositaren, 
principalment, gruixos decimètrics de sorres. 

Al sector situat en primer terme de la fotografia 
hi havia, abans de la crescuda, conreus instal·-
lats al llit d'inundació crònic després de l'any 
1957 . L'erosió hi fou profunda . La petita edifi
cació i les graves enretirades són realitzacions 
posteriors a la riuada . 

-
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més propers al LM i al LIF hi pot haver hagut erosió superficl 

al i deposició de gruixos decimètrics de sorres, a mesura que -

ens n'allunyem l'erosió esdevé insignificant (o nu~la) i només 

s'hi han dipositat gruixos centimètrics de llims sorrencs. 

Hi ha alguns indrets on ha estat parcialment arrasada . 

i s'hi ha acumulat un mantell de graves. Aquests indrets corre~ 

ponen, fonalmentalment, a sectors que si bé antigament pertenyl 

en al LIF, havien estat utilitzats per a conreus ja des d'abans, 

pel cap baix, de l'any 1957. 

Quan els marges de la terrassa baixa tenien protecció 

arbòria no foren, tret de punts molt localitzats, pràcticament 

soscavats·. Les soscavacions i el conseqüent retrocés del marge 

de la TB sí que pogueren ser importants quan els marges, espe

cialment els situats a les vores convexes del LM o del LIF, no 

presentaven protecció arbòria. 

6.4.4.- Sectors de fons de vall d'amplada superior al 400 me

tres 

En aquests sectors l'amplada de la vall podia arribar 

a assolir valors de fins a 800-900 m. El conjunt del LM i el 

LIF hi presentava abans de la crescudes amplades en general com 

preses entre 100 i 150 m. Els terrenys ocupats per la TB hi pr~ 

sentaven amplades d'uns quants centenars de metres (fins a 700 

i 800 m). Si bé el conjunt format pel LM i el LIF era relativa

ment poc sinuós, la traça del LM, que serpentejava pel LIF, pr~ 

sentava una sinuositat superior. 

Aquests sectors amb fons de vall ample es localitzen a 

Oliana, Tiurana, Ponts, Artesa de Segre i a l'alçada de Baldo-

mar. Llavors del màxim de la crescuda les aigües hi assoliren -

valors entre 3 i 5 m superiors alsusuals. 
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Al conjunt format pel LM i el LIF, l'erosió, tot i ser 

en general important, fou inferior a la que es produí als sec-

tors (més estrets) considerats fins ara. El transport i despos! 

ció (especialment al LIF) de graves també fou més poc important 

que als sectors més estrets. Les àrees amb erosió profunda i d~ 

posic~o de graves són discontínues; la coberta arbòria contri-

buí a limitar l'extensió d'aquestes àrees, que ocupen indrets

en general aïllats, i d'uns pocs centenars de metres de llarga

da. Al LIF sovintegen els sectors amb erosió profunda o, sovint, 

només superficial, amb acumulacions de sorres de gruixos gene-

ralment decimètrics . 

A la terrassa baixa l'erosió fou, en general, de supe~ 

ficial a nul·la. A la TB la distribució dels sectors amb erosió 

superficial i erosió insignificant és sovint complexa. Si bé l' 

erosió és en general més important (superficial, però) als sec

tors més propers al LM i al LIF, i més baixa o bé nul·la a mesu

ra que ens n'allunyen, hi ha diversos factors que afavoreixen -

l'erosió superficial o, localment, fins i tot profunda. Això, -

la presència de camps llaurats i de marges transversals (marges 

de camps, terraplenets de camins o carreteres, ... ) afavoreixen 

el processos erosius . 

Els materials dipositats a la terrassa baixa són en g~ 

neral fins (sorrencs i/o llimosos). Als sectors més propers al 

LM i al LIF són dominatment sorrencs i tenen gruixos decimètrics. 

Als sectors més allunyats són principalment llimosos -sorrencs, 

i llurs gruixos principalment centimètrics. L'existència de mar 

ges transversals i de camps a diferents nivells complica també 

la distribució dels sectors amb deposició decimètrica de sorres 

o bé centimètrica de llims sorrencs. 

Als indrets més marginals i arrecerats de la TB, on 

les aigües es podien estagnar, s'acumularen gruixos variables 

de materials llimosos-argilencs (fotografia nQ 17). 
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Foto n2 17.- Fotografia presa el dia 29 de desembre de 
1982. 

Sector situat uns 800 metres algues amunt 
d'Alòs de Balaguer . Llavors del màxim de 
la crescuda , l'aigua assolí al llit menor 
(que s'insinua al fons de la fotografia ,
entre els camps verds -no enaiguats- i 
els arbres de ribera), un increment d'al 
çaria d'uns 4 metres. 

Sector arrecerat i marginal de la terras
sa baixa (amb conreus abans de la crescu
da) on les aigües es pogueren, pràctica-
ment, estagnar. L'erosió hi fou nu~la i -
s'hi diposità un gruix centimètric o deci 
mètric de llims argilosos (on hom pot veu 
re clivelles de dessecació) . 
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Els marges de la terrassa baixa protegits per vegetaci 

ó arbòria no presenten, en general, soscavacions importants. -

Quan aquests marges no posseïen aquesta protecció pogueren, es

pecialment els situats a les vores convexes del LIF o -sobretot

del LM, ser soscavats i oferir, aleshores, a les aigües que ci~ 

culaven pel LM i pel LIF, la possibilitat d'excavar, a la ter-

rassa baixa, canals d ' amplades decamètriques i d'uns quants cen 

tenars de metres de longitud. En aquests canals l'erosió hi fou 

profunda i arribà fins a les graves infrajacents a la formació 

superficial fina cultivable. 

D'altres erosions profundes a la terrassa baixa per la 

formació de canals d ' amplades decamètriques i longituds hectom~ 

triques han estat causades per l'existència de murs d'obra cons 

truïts per a protegir insta~lacions humanes de la TB, tals com 

canals, fàbriques, piscifactories, i d'altres. Com que aquests 

murs tenien només la longitud necessària per a protegir la ins

tal·lació corresponent, creaven un sector de debilitat relativa 

al marge de la TB situat immediatament aigües avall. Erosions -

profundes de la terrassa baixa degudes a aquest fet les trobem, 

per citar els casos més significatius, a les rodalies d'Oliana, 

Ponts i Artesa de Segre. (Foto n2 18). 

6.4.5. - Els ponts 

Entre la presa d ' Oliana i Alòs de Balaguer, al Segre -

hi havia abans de la crescuda cinc ponts: un a Oliana, un a 

Ponts, dos a Artesa de Segre i un a Alòs de Balaguer. 

El Pont d'Oliana és d'un sol arc, d'una cinquantena de 

metres d'amplada i d'una trentena de metres d'alçària. Està fo

namentat en els materials resistents del substrat. L'increment 

de l'alçària de les aigües llavors del màxim de la crescuda fou 

d ' uns 10- 11 m. El pont no sofrí cap mena de dany. 
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Foto nQ 18.- Fotografia presa el dia 28 de desembre de 
1982. 

Sector situat a1gues avall de la piscifac 
toria d'Oliana. LLavors del màxim de la= 
crescuda, les aigües assoliren al llit me 
nor (que circula més enllà dels arbres -
del fons de la fotografia) un increment -
d'alçària d'uns 4 - 5 metres . 

Sector de la terrassa baixa on abans de -
la crescuda hom conreava naps. El canal -
que hom pot veure a l'esquerra de la foto 
grafia fou modelat aigües avall d'un mur
d'obra que s'acabava al sector al fons a 
l'esquerra de la fotografia. A l'interior 
del canal l'erosió fou profunda i hi desa 
paregué la formació superficial fina cul= 
tivable (ara hi ha un mantell de graves) . 

A la part dreta de la fotografia, tot i -
que s'hi diposità un gruix de més de 60 cm 
de graves, l'erosió fou ben insignificant 
(hom hi pot veure naps, tal com hi eren -
abans de la crescuda) . 
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El pont de Ponts es troba aigües amunt de la vila. 

Uneix la carretera general (Ponts - Oliana) amb la carretera al 

poble de Gualter. Té 5 pilars, fonamentats uns al LM i els al-

tres al LIF. Els arcs del pont tenen una amplada d'uns 20 me- -

tres i una alçària similar . L'increment d'alçària de les aigües 

fou d'uns 4-5 m. Resistí prou bé la riuada; els únics danys que 

sofrí foren lleugeres soscavacions a la base dels pilars. Ai- -

gües avall del pont, l'erosió dels materials del LIF fou només 

lleugerament més important que als sectors adjacents. 

El pont que hi ha aigües amunt d'Artesa de Segre per-

tany a la carretera que uneix aquesta població amb el coll de -

Corniols. Té 6 pilars, fonamentats uns al LM i els altres al LIF. 

Els arcs del pont tenen una amplada d'uns 25 m i una alçària d' 

una vintena de metres . L ' increment d'alçària de les aigües en -

el màxim de la crescuda hi fou d'uns 4- 5 m. Resistí prou bé la 

riuada. S'hi produïren, però, soscavacions a la base dels pi 

lars. Aigües avall del pont, l'erosió dels materials del LIF 

fou només lleugerament més important que als sec tors adjacents. 

Per causa de l ' augment d ' energia de les aigües en haver de con

centrar-se per sota el pont, hi hagué un retrocés important del 

marge de la terrassa baixa de la riba dreta del riu situada im

mediatament aigües avall. 

El pont que hi ha a l ' alçada d ' Artesa de Segre pertany 

a la carretera que uneix aquesta població amb Baldomar i Alòs -

de Balaguer. Té 5 pilars, fonamentats uns al LM i els altres al 

LIF. Els arcs del pont tenen una amplada d'uns 20 m i una alçà

ria d'una quinzena de metres . L'increment d'alçària de les ai-

gües en el màxim de la crescuda fou d ' un 3 - 4 m. Si bé el pont r~ 

sistí prou bé la riuada (només s'hi produïren soscavacions no -

massa importants a la base dels pilars), l'extrem meridional 

del terraplè de la riba esquerra fou tallat per ies aigües. Ai

gües avall del pont, els efectes de la riuada al LIF no foren -

significativament més importants que als sectors adjacents. 

... 
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El pont d' Alòs de Balaguer pertany a la petita carre

tera que unia aquest poble amb el de Rubió de Baix. Tenia dos -

pilars, fonamentats al LM. L'arc central feia uns 20 m d'ampla

da per uns 10-11 d'alçària. Els dos arcs laterals feien uns 10 

metres d'amplada per uns 10- 11 d'alçària. En el màxim de l'ai-

guat, l'increment de l'alçària de les aigües fou d'uns 11 m. 

Aquesta alçària de les aigües fou causada pel represament efec

tuat pel pont a mesura que s'anà obturant amb els arbres arros

segats pel corrent . El pont va caure entre les 7 i 8 del matí -

del dia 8 de novembre (Foto ng 19) . 

6.4.6 .- Les vies de comunicació 

A la xarxa principal de carreteres foren afectades per 

la crescuda els següents trams: 

- El segment de gairebé 1 km de longitud de la carret~ 

ra de Ponts a Oliana situat aigües amunt de la desviació a Gual 

ter . En aquest sector hi ha una resclosa d'on surt un canal. La 

carretera només hi està uns pocs metres més enlairada, tant de 

les aigües retingudes per la resclosa com de les conduïdes per 

canal . Aquest segment de carretera és instal·lat damunt la ter-

rassa baixa. En el màxim de la crescuda la carretera fou cober

ta per les aigües; les del mateix riu al sector aigües amunt de 

la resclosa, i, aigües avall de la resclosa, les que sobreeixi

ren del canal . 

- El sgment d'uns 200 m de longitud de la carretera d' 

Artesa de Segre al coll de Corniols situat uns 400 m aigües 

amunt del pont sobre el Segre (a l'est d 'Artesa de Segre). 

Aquest segment de carretera circula per damunt la terrassa bai-

xa . 

Pel que fa a la xarxa secundària de carreteres i pis-
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Foto n2 19. - Fotografia presa el dia 27 de desembre àe 
1982. 

La vall del Segre a Alòs de Balaguer . Les 
aigües vénen del fons de la fotografia. 

Els blocs situats al fons del riu (primer 
terme de la fotografia) pertanyen al pont 
que hi havia en aquest indret i que cai- 
gué entre les 7 i les 8 hores del matí 
del dia 8 de novembre. En el màxim del re 
presament efectuat pel pont, l'aigua hi = 
assolí un increment d'alçaria d'una onze
na de metres. 

La pista que hom pot veure a banda i ban
da del pont {que unia Alòs de Balaguer i 
Rubió de Baix) fou enaiguada. 
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tes, foren recoberts per les aigües els següents trams : 

- La carretera del pont d'Oliana a Peramola fou inund~ 

da en un segment lleugerament superior als 300 m situat lkm al 

sud del pont d'Oliana. Aquest segment circula per damunt de la 

vora de la terrassa baixa. 

- La carretera d'Artesa de Segre a Baldomar fou enai-

guada en el segment d'uns 750 m situat entre Artesa i el pont -

sobre el Segre. Aquest segment circula per damunt de la terras

sa baixa. Com que aquest tros de carretera és perpendicular a -

la direcció de la vall, fou trencat per les aigües en diversos 

punts. 

La pista de Baldomar a Alòs de Balaguer fou enaigua

da en un segment d'uns quants centenars de metres en el sector 

engorjat que hi ha uns 3 km aigües amunt d'Alòs de Balaguer. 

Un tros d'un centenar de metres d'aquest segment fou 

destruït. El sector enaiguat, tot i circular per damunt els ma

terials del substrat, es trobava a alçàries per damunt del riu 

inferiors a l'increment de l'alçària de les aigües llavors del 

màxim de l'aiguat (uns 6-8 m). La pista de Baldomar a Alòs de 

Balaguer fou també enaiguada en el segment d ' uns 1500 m situat -

immediatament aigües amunt d ' Alòs de Balaguer. Aquest segment 

circulava per damunt la terrassa baixa. 

- La pista que uneix Artesa de Segre i Ponts , tot pas

sant per la riba meridional del Segre , fou enaiguada en tres 

llocs, en el màxim de l'aiguat . Un d ' aquests llocs fou el seg-

ment d'uns 300 ~ de longitud que circulava per damunt la terras 

sa baixa uns pocs centenars de metres aigües avall de Vilves . -

Un altre sector enaiguat fou el segment d'un miler de metres im 

mediatament aigües avall de Collfred. El darrer sector enaiguat 

fou el segment d'uns 800 m de longitud ubicat al LIF del sector 

del meandre de Torreblanca (on s'inicia el Canal d ' Urgell) . 
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6 . 4 . 7.- El Canal d'Urgell 

El Canal d'Urgell comença en una resclosa situada al -

meandre de Torreblanca (uns 2 km a l'oest de Ponts). Les aigües, 

de primer, circulen durant uns 300 m per un canal insta~lat al 

LIF, per a després penetrar en un túnel que travessa les roques 

situades al nucli del meandre . Posteriorment, el Canal d'Urgell 

circula per la riba esquerra del Segre fins a Artesa de Segre,

on deixa la vall d'aques t riu. 

Si bé el Canal d'Urgell circula prou enlairat i prote

git entre la vora occidental del meandre de Torreblanca i Arte 

sa de Segre per no haver estat afectat per la crescuda, no ha -

succeït el mateix a l'indret del seu naixament ( a la vora ori 

ental del meandre de Torreblanca). 

En aquest darrer sector, en el màxim de la crescuda, -

les aigües, a més de cobrir l'inici del Canal i de causar danys 

a la resclosa, modelaren un nou llit menor, les aigües del qual 

no eren represades per la resclosa quan cessà la crescuda. Fou 

així com les aigües no penetraren novament al Canal d'Urgell, -

fins que no foren reconduïdes antròpicament cal al seu antic 

llit menor . 
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6 . 5 .- RESUM 

A) La crescuda del Segre aigües avall de la presa d' -

Oliana pot ser considerada com a a~lòctona , per tal com fou de

guda a les fortes pluges caigudes a la conca alta del Segre i -

dels seus afluents els dies 7 i 8 de novembre de 1982. 

b) L'increment de l'alçària de les aigües, en el màxim 

de la crescuda, osci~là entre 3 i 11 m. Aquest increment depen

gué principalment de l'amplada del fons de la vall (que pot va

riar entre 25 i 900 m) i, localment, de l'efecte de represa pr~ 

vacat pels ponts. 

e) El màxim poder energètic de les aigües es localitzà 

en aquells sectors on abans de la crescuda hi havia el ll i t me

nor (LM) i el llit d'inundació freqüent (LIF). 

d) Als sectors del fons de la vall ocupats abans de la 

crescuda pel LIF l'erosió fou en general p r ofunda i s ' h i dipas! 

taren mantells de graves o bé, localment, mantells decimêtrics 

de sorres. 

e) Els sectors del LIF on hi havia instal~ada una for 

mació vegetal arbòria, aquesta féu minvar l'energia de les ai-

gües i, conseqüentment, els seus efectes . 

f) Els sectors del LIF ocupats per conreus foren total 

ment arrasats i hi fou manllevada la formació superficial fina 

cultivable. 

g) Les instal·lacions industrials o semi-industrials 

(principalment dedicades a l'extracció de graves) situades al -

LIF foren malmeses de manera important. 

h) Als sectors ocupats abans de la crescuda per la ter 

rassa baixa (TB), l'erosió fou en general de superficial a nu~

la. S'hi acumularen mantells de sorres o bé de llims sorrencs . -
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El gruix d'aquests mantells tendeix a ser decimètric a les àre

es més properes a l'eix de la vall i només centimètric a les 

més allunyades. 

i) Als sectors de la TB on l'erosió ha estat superfici 

al (i on generalment s'han acumulat mantells de sorra de grui-

xos decimètrics) les collites d ' enguany s'han perdut. Són fàcil 

ment recuperables , però, per a conrear- hi un altre cop. 

j) Als sectors de la TB on l ' erosió ha estat pràctica

ment insignificant o bé nul·la ( i on generalment s ' han acumulat 

mantells de llims sorrencs de gruixos centimètrics) les colli-

tes d'enguany normalment no s'han perdut. 

k) Als sectors arrecerats i marginals de la TB (quan -

aquesta té uns quants centenars de metres d'amplada) s'han acu

mulat gruixos variables de llims argilosos . Aquests sectors són 

molt localitzats . 

1) Les fàbriques, els magatzems i les granges insta~l~ 

des a la TB, si bé no han sofert, en general, danys massa grans 

en la seva estructura, han tingut pèrdues importants pel que fa 

a la maquinària , als productes emmagatzemats malmesos i al bes

tiar mort . 

m) Les erosions profundes a la terrassa baixa foren de 

gudes en general a l'existència de dics d'obra protectors d'in~ 

ta~lacions humanes . Aquests dics crearen punts de debilitat re

lativa als sectors de la TB situats immediatament aigües avall. 

Als llocs on s'han produït aquestes erosions profundes han es-

tat totalment manllevats els materials fins (argilosos-llimosos 

- sorrencs) on es podia desenvolupar la coberta vegetal (ja sia 

conreus, ja sia vegetació arbòria) . Casos molt clars d'aquest

fet es localitzen a Oliana (aigües avall de la piscifactoria),

a Ponts (aigües avall de la petita central elèctrica), i a Arte 

sa de Segre (aigües avall de la fàbrica d'aglomerats que hi ha 

al costat del pont de la carretera de Corniols). 
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n) Els marges que separen la TB del LIF i del LM no 

han sofert, en general, erosions importants quan eren protegits 

per una formació arbòria. Els marges de la terrassa sense pro-

tecció arbòria, especialment els situats a les vores convexes -

del LIF o -sobretot- del LM, poden haver sofert soscavacions i 

retrocessos notables (de fins a unes desenes de metres), amb la 

consegüent erosió profunda al sector de la TB afectat i desapa

rició de la formació superficial fina conreable. 

o) Els ponts han resistit prou bé els efectes de la 

crescuda . L 1 Únic pont que fou destruït va ésser el d 1 Alòs de Ba 

laguer . De tota manera, als altres ponts es produïren soscavac! 

ons a la base dels pilars, així com, localment, desperfectes 

als terraplens d 1 accés. 

p) Les vies de comunicació i els canals insta~lats a 

la terrassa baixa foren enaiguats en el màxim de la crescuda . -

Localment (especialment quan eren t ransversals a 1 1 eix de la 

vall), foren malmesos. Cal destacar el segment enaiguat a la 

carretera de Ponts a Oliana, la pèrdua de la captació d 1 aigües 

per al Canal d 1 Urgell i la destrucció de segments de les peti-

tes carreteres d 1Artesa de Segre a Baldomar i de Baldomar a 

Alòs de Balaguer. 
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CAPÍTOL 7 

DINÀMICA A LA CONCA BAIXA DEL SEGRE 

(Des de Sant Llorenç de Montgai fins al riu Ebre) 
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7 DINÀMICA A LA CONCA BAIXA DEL SEGRE 

7 . 1.- GENERALITATS 

El tram del riu Segre estudiat (uns 70 km de longitud), 

comprès entre els relleus pre-pirinencs més meridionals i la vall 

estreta i ben encaixada de l'Ebre, es situa a la zona més baixa 

i de relleu més suau de la Depressió Central Catalana. 

La Vall del Segre constitueix un corredor d'una ampla

da que osci~la entre 1,5 km i 2 km , encaixat feblement (uns 40 

m), en un paisatge d ' amplis horitzons, on precisament els re- 

lleus més importants són turons de cim pla, restes disperses de 

terrasses del Segre, que flanquegen la vall del riu i l ' arriben 

a dominar d ' uns 60 a 70 m. 

Aigües amunt del pantà de Sant Llorenç de Montgai, ja 

en els relleus de l pre- pirineu, hi ha tot un seguit de passos -

estrets, alternants amb clotades més o menys amples, com la d '

Artesa de Segre o la de Ponts. També al sector baix, entre la -

Granja d ' Escarp i l'Ebre, la vall s ' estreny fins a uns 500 m i 

s ' encaixa més de 300 m en els relleus estructurals d'aquest se~ 

tor; aquest tram de vall està inundat gairebé en la seva totali 

tat per la cua del pantà de Riba-Roja (Fig . 7 . 1) . 

El substrat geològic és constituït , entre el Pantà de 

Sant Llorenç de Montgai i Balaguer , per guixos que afloren en -

el nucli de l'anticlinal de Balaguer-Alfarràs. Entre Balaguer i 

Aitona es tracta de materials argilosos, amb algunes intercala

cions de gresos mal consolidats . Aigües avall és una formació -

amb alternança variable de calcàries i argiles. La disposició -

dels materials és, llevat en el cas de l'anticlinal, de Bala-

guer-Alfarràs subhoritzontal. 

La pluviometria d ' aquest sector es la més baixa de Ca

talunya, de l'ordre de 450 mm/any. Això fa que el Segre no rebi 
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11 

lli 

11 

Fin. 7.1. Seccions de la vall del ri u. 

Seccions de la vall del riu Segre . 

E NNW SSE 

v 

SE 

E 

v 
• • ,.,,., I I I I I I I I , I, I I 

La primer a secció és feta als voltants del pont del f errocarril situat aigües 
amunt de Balaguer . Les fletxes verticals i ndiquen l' aixec ament que han sofert 
les t errasses degut al moviment dels guixos de l' anticlinal Balaguer-Alf~rràs. 
Al text hem considerat com a fons de vall el llit del riu i les terrasses indi
cades com a I i II . Durant la riuada s'ha inundat el llit i la t errassa I, 
anomenada terrassa baixa al text. 
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en tot aquest tram cap afluent important, a excepció de la No-

guera Ribagorçana, que, com el Segre mateix, drena els relleus 

pirinencs i travessa la Depressió Central amb un cabal impor- -

tant. 

Malgrat l'aridesa climàtica local, la disponibilitat 

d'aigua del Segre ha permès, ja d'antic, la posta en regadiu de 

tot el fons de la vall. Precisament el tram que nosaltres estu

diem és, per la seva productivitat frutícola, una de les àrees 

agrícoles més importants de Catalunya. 

La implantació humana tot al llarg del riu, en el sec

tor estudiat, és important. Hi ha tot un seguit de poblacions:

St . Llorenç de Montgai, Gerb, Balaguer, Menàrguens, Térmens, 

Corbins, Vilanova de la Barca, Alcoletge, Lleida, Albatàrrec, -

Sudanell, Alcarràs, Torres de Segre, Soses, Aitona, Seròs i la 

Granja d'Escarp. És interessant de constatar, ja des d'ara, que 

a excepció feta de Lleida i Balaguer, cap nucli de població no 

ha estat afectat per la riuada, la qual cosa demostra que tenen 

una ubicació idònia, just al costat de la vall, que és la zona 

més rica agrícolament, i just també fora de la zona de perill . 

En el cas de la Granja d ' Escarp hi ha, però, construccions d'ha 

bitatge, que deuen tenir uns 5 o 10 anys, situades a l'àrea que 

s'ha inundat. 

... 
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7.2.- EL FONS DE VALL ABANS DE LA CRESCUDA 

Les dades que s'exposen a continuació estan basades en 

l'estudi de fotografies aèries de l'any 1956 i de l'any 1978 . 

7 . 2 .1.- El llit menor 

L'amplada del llit menor, que no experimenta notables 

variacions, és de l'ordre d'uns 50 m. El 1978 mostrava unes ri

bes ben definides i estables, generalment estabilitzades per v~ 

getació arbòria i arbustiva. Podem admetre que el seu aspecte -

era el d'un llit ben calibrat, estable, i ajustat al règim dels 

cabals del riu. 

En algunes ribes còncaves de meandre hi havia, però, -

soscavació activa que coexistia amb l'estabilitat general del -

llit . També en alguns punts concrets es manifestava una tendèn

cia a la formació de bancs centrals, deguts a dificultats en el 

trànsit del material groller riu avall. Aquestes acumulacions -

al mig del llit eren actives i donaven un banc solcat per diver 

sos canals entre els quals afloren petites illes a aigües mitj~ 

nes o baixes. En aquests indrets els marges del llit menor pre 

sentaven una certa tendència a la soscavació i al retrocés . 

A més d'aquests bancs centrals, que podem considerar -

com a actius, es trobaven també illes ben colonitzades i fixa-

des per la vegetació, que de fet eren bancs antics que havien -

estat estabilitzats. 

El fons del llit menor era, i és, constituït, gairebé 

en tot el tram estudiat, per alluvions grollers (graves) que 

transitaven amb més o menys dificultats aigües avall . Hi havia, 

i hi ha, pocs trams en els quals les aigües circulessin direct~ 

ment sobre el substrat; els més importants són el que hi ha en

t re Gerbi Balaguer, un que es situa aigües amunt d'Albatàrrec i 
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un altre que es troba a l'alçària d'Alcarràs. 

El traçat d'aquest llit presentava trams de molt feble 

sinuositat, gairebé rectilinis, que alternaven amb altres de mean 

driformes . 

Dins del llit menor hi serpentejava el canal d'estiat

ge que s'adaptava com podia a les formes de fons del llit. 

Barrant el llit menor hi ha algunes petites rescloses 

que deriven part de les aigües cap a petits canals de regadiu.

La comparació de les fotografies de 1978 amb les de 1956 és sum 

mament interessant, i posa de manifest tota una sèrie de varici 

ons del llit menor . Citem a continuació les que tenen més inte

rès de cara a l ' obtectiu del nostre treball: 

- En diversos trams del sector aigües avall de Lleida 

hi ha hagut modificacions importants de traçat que disminueixen 

la sinuositat del riu . No disposem de dades sobre si aquestes -

modificacions són artificials o naturals, però pel seu aspecte 

ens sembla que deuen ésser artificials. 

És patent una tendència general a la migració aigües 

avall dels lòbuls de riba convexa de meandre . La intensitat de 

la migració presenta una gran variabilitat, des de lòbuls pràc

ticament estables, fins a alguns que han migrat notablement 

acompanyant-se d'un retrocés aigües avall de la riba còncava . -

En aquests darres casos l'activitat no només es constata per 

comparació de les dues sèries de fotografies, sinó que és clar~ 

ment visible a les fotos de 1978, tal com ja hem indicat més 
amunt. 

- En els trams on el llit és més sinuós~ el calibratge 

i la vegetació de les ribes es fa entre els 56 i el 78; aquesta 

modificació és acompanyada d'altres que tractarem en parlar del 

llit d ' inundació . En els trams de baixa sinuositat no hi ha mo

dificacions importants d'aquest tipus. 
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- Els bancs centrals que s'aprecien clarament actius -

el 1978 mostren ja aquesta tendència el 1956 . 

7.2.2.- El llit d'inundació freqüent 

Es tracta d'una sèrie d'àrees que se situen tocant el 

llit menor, molt feblement elevades en relació a aquest i depr l 

mides en relació a la resta del fons de vall. Aquesta disposicl 

ó fa que siguin molt fàcilment inundables per la més petita 

crescuda que se surti de mare. 

Per a delimitar aquestes àrees, la informació adient -

es troba a les fotografies del 56. En elles es veuen clarament, 

al costat del llit menor, una sèrie d'àrees no con reades que, -

per les formes i materials que presenten, així com per les ca-

racterístiques de la implantació vegetal, mostren que són ter-

renys abandonats pel riu i/o llocs afectats per inundacions 

molt freqüents. 

Bancs de graves i llits abandonats són les formes típl 

ques; la vegetació varia des de nul·la o escassa als bancs de 

graves, a summament densa, amb arbres, als llocs on hi ha més -

materials fins, és a dir, als llits en vies de reompliment o 

als antics dics naturals . En alguns casos aquests sectors estan 

ocupats per aiguamolls . 

Si aquest era l ' aspecte que oferien aquestes àrees el 

1956, el 1978 apareixen totalment diferents en la majoria dels 

casos . En algunes àrees, poques, no s ' ha fet cap modificació , i 

són erms amb una vegetació que és més densa que el 1956, això -

degut, possiblement, al fet que en aquest lapse de temps no s'

han produit riuades violentes. En diversos llocs els pagesos o 

els organismes públics han plantat arbredes per a explotar la -

fusta, i en d'altres s'han instal·lat importants explotacions de 

graves. 
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Ara bé, tant per l'extensió modificada, com pel seu in 

terès econòmic, el tipus de modificació més important és la con 

versió d'una gran part d'aquestes àrees en camps de conreu, en 

la majoria dels casos d ' arbres fruiters . La colonització agríc~ 

la sovint ha necessitat l'aportació artificial de terra sobre 

les graves al·luvials. Hom han intentat d ' atenuar el perill d' -

inundació amb la construcció de dics, fets amb els materials 

disponibles " in s itu", és a dir graves, i en els quals la resis 

tència ve donada pe r l'amplada del dic, ja que no pas per les -

característiques del material del qual és fet. En general, els 

dics no pretenen impedir la inundació, sinó que el seu objectiu 

és atenuar-ne els efectes , és a dir, impedir que les aigües ar

ribin d ' una manera violenta. Hi ha dics que segueixen el marge -

del llit menor i d' altres disposats lluny d ' aquest, generalment 

en posició t r ansve r sal. 

El l ímit del sector freqüentment inundable està marcat 

en alguns llocs per un pet i t escarpament fruit de la soscavació 

feta per l ' anti c llit fluvi al abandonat , que presenta general-

ment un traçat còncau; als altres llocs, el límit és imprecís i 

no està marcat per cap tipus de forma . 

7.2.3 . - El llit d ' inundació excepcional (terrassa baixa) 

Es tracta del més baix de tots els nivells de terrassa . 

Entre Lleida i Alcoletge se situa a uns 3 m per sobre del nivell 

mitjà de les aigües ; aquesta alçària es manté més o menys tot -

al llarg del sector estudiat . 

El l ímit d' aquesta terrassa amb el llit menor o amb el 

llit d ' inundació freqüent és , en general, un petit talús ben 

ma r cat; e n a l guns casos, però, aquest no existeix i hi ha un en 

llaç s uau a mb e l l lit d ' inundació freqüent . 

El límit amb la terrassa immediatament superiror o amb 

-
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les més altes és un escarpament nítid . Entre Sudanell i Serròs 

aquest escarpament no eixteix i és sustituït per una sèrie de -

petits talussos para~lels entre ells i discontinus . 

La disposició i l'amplada de la terrassa baixa és vari 

able, tal com es pot observar clarament a la cartografia (Fig . 

7.2 i 7.3) . 

Aquesta terrassa baixa és constituïda per uns 2 m de -

graves amb matriu sorrenca, recobertes amb un paquet d'un metre 

de gruix d'una formació predominantment sorrenca- llimosa; el 

gruix d'aquesta pot augmentar fins a dos metres o més en detri

ment de les graves . 

Ja a les fotografies de 1956 es pot obse rvar una total 

ocupació pels conreus , amb una important xarxa de canalitzaci-

ons . El tipus de conreu predominant a l'actualitat és el d'ar-

bres fruiters . 

Des del punt de vista hidrològic aquesta terrassa ac 

tua com a llit d'inundació excepcional . En general, però, és 

coberta per un gruix d'aigua feble que s'escola sense poder er~ 

siu . D'una manera molt expressiva els pagesos diuen que el riu 

rega de tant en tant aquests terrenys . 

Tradicionalment, en aquest llit d'inundació excepcio-

nal no hi havia d'altres instal·lacions que petits masets per a 

guardar les eines agrícoles. Darrerament hom hi ha construït 

granges de porcs, i a Aitona i a la Granja d ' Escarp magatzems -

de fruita; en aquest darrer poble, fins i tot habitacles . 

A Lleida i Balaguer hi ha barris sencers construïts en 

aquesta zona inundable . 

Barrant aquest llit d'inundació excepcional hi ha di-

verses rescloses. La de Sant Llorenç de Montgai, anterior al 
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1956, intercepta tota la vall i concentra totes les aigües, 

fins i tot les d'aquesta riuada, en un sobreeixidor d'uns cent 

metres d'amplada . A l'alçada de Gerb hi ha el que s'anomena Par 

tidor de Balaguer, que subministra aigua al canal de Balaguer;

fou construït als voltants de l'any 1956. Es tracta d'una res-

closa que ocupa tot el llit d'inundació excepcional i que pot -

sobreeixir en tota la seva amplada (290 m) en els moments de 

crescuda. A les portes de Lleida hi ha una resclosa de caracte

rístiques molt similars, anterior al 1956, que alimenta el ca-

nal de Seròs; l ' amplada del sobreeixidor és de 370 m. 

7.2.4 .- Terrassa no inundable 

Dominant uns 8 m la terrassa baixa inundable, es troba 

un altre nivell de terrassa, en general molt més extens . No es 

tenen notícies històriques que hagi estat mai inundada. La seva 

altura sobre les aigües del riu és d'uns 11 m. 
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7.3.- LA RIUADA DEL 7-8 DE NOVEMBRE DE 1982 

En el mapa d'isoietes de la Fig. 2.1 s'aprecia clara

ment que el tram de Segre estudiat en aquest capítol correspon 

a un dels sectors de Catalunya on les precipitacions foren més 

baixes. Queda clar que en aquest tram la riuada es pot conside 

rar com a al·lòctona. 

Aigües amunt de Balaguer, entre Camarasa i Alòs de Ba

laguer, el Segre rep l'aportació de la Noguera Pallaresa, a la 

conca al t 'a de la qual es donaren els màxims pluviomètrics més -

importants; cal tenir en compte, però, que en aquest riu hi ha 

tres pantans importants que ben segurament atenuaren de manera 

notable la crescuda. 

Molt limitada degué ésser l'acció de retenció exercida 

pel pantà de Sant Llorenç de Montgai i per la resclosa del par

tidor de Balaguer. 

En aquest tram estudiat hi ha els registres de l'inici 

de la riuada a les estacions d'aforament de Balaguer i Seròs 

(Fig. 3.3). No es disposa de dades limnigràfiques del màxim, p~ 

rò, per les observacions efectuades per la gent, es pot conside 

rar que fou (el dia 8) entre les 11 h i 12 h a Balaguer (Foto 

n220) i cap a les 17 h a Seròs. Entre aquests dos punt es pot -

estimar que la velocitat de propagació de la punta de crescuda 

fou d'uns 7,5 km/h. 

Entre Balaguer i Lleida arriben al Segre les aigües de 

la Noguera Ribagorçana. Contràriament al que passà amb el Segre 

i la Noguera Pallaresa, aquest riu no experimentà, on el seu tram -

baix, cap crescuda important i les aigües no sortiren del llit 

menor. 

Al Cinca la crecuda fou també important i tenim dades 

que el màxim a Fraga fou cap a les 13 h del dia 8 (Fig. 3.4). 
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Segons comunicació oral del Sr. NOVOA, de C.A.P.O., 

sembla que es pot calcular que els cabals màxims foren: 2000m
3k 

a la sortida de la presa d'Oliana, 1300 m3 /s aportats per la No 

guera Pallaresa i 3200 m3/s a Sant Llorenç de Montgai, cabal 

que es manté fins a la confluència del Cinca, que aportà uns 

1500 m3 /s. De fet, aquests cabals tan sols representen un ordre 

de magnitud. 

De crescudes d'aquesta magnitud es recorden tan sols -

les de 1937 i 1907 per a les quals es pot calcular (segons NO-

VOA) aproximadament uns 1000m3 /s i 1900m3 /s a Oliana, 2200m
3
/s 

i 3400m3/s a Sant Llorenç de Montgai, i 3600m
3
/s i 5200m

3
/s a

Lleida. Cal observar que l'increment notable que s'experimenta 

a Lleida és degut a les aportacions de la Noguera Ribagorçana,

aportacions que, en el cas de la nostra riuada, han estat poc -

importants. 

Les dades de les tres crescudes es basen, sobretot per 

a les dues més antigues, en càlculs aproximats, i semblen indi

car que la del 82 no és la més important. Les informacions ob-

tingudes dels pagesos indiquen més aviat tot el contrari. Mal-

grat la diversitat de dades, una cosa sembla que queda clara i -

és que la magnitud de les tres crescudes és comparable i que te 

nen un període de retorn d ' uns trenta anys. 

L'increment del nivell de les aigües oscil·là entre els 

4 i els 7 m segons l'amplada del sector inundable i ocupà tot -

el llit d'inundació ~xcepcional. 

Tal com ja hem indícat més amunt, en un llarg recorre~ 

gut aquest llit queda limitat per nítids escarpaments que conf~ 

naren les aigües de la riuada, i lògicament el nivell de les ai 

gües pujà de manera important. En els sectors on · no hi ha un es 

carpament marcat que limiti el llit d'inundació excepcional, 

les aigües s'estengueren més, però ho feren amb poc gruix i 

suaument. 
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Foto n~ 20.- El pont Nou de Balaguer durant la riuada (8 - XI - 82) , 
i el mateix pont 3 dies després. 
(La foto de la riuada és de GÓMEZ VIDAL dins de GÓ
MEZ VIDAL, Manel REY CASCALES, Enric JENf, La riua
da del Segre, Novembre 1982; Dilagro S.A. ed ., 1982 , 
Lleida) 
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7.4.- EFECTES GEOMOFOLÒGICS DE LA RIUADA 

Els efectes de la riuada s'han cartografiat, al des- -

patx i al camp, sobre fotografies estereoscòpiques, ampliades a 

escala 1:5000, preses el 14 de desembre de 1982. Per a la publi

cació s'han reduït a una escala aproximada 1/20000 (Figs . 7.2 i 

7. 3) . 

Malgrat el lapse de temps de 5 setmanes transcorregut 

entre la riuada i la presa de les fotografies, aquestes tenen -

un contingut que podem considerar excel·lent. Això és degut al -

fet que el 14 de desembre només s'havien modificat els efectes -

de la crescuda en un parell de graveres i en un lloc on un oleo 

ducte travessa, enterrat, el llit del Segre. A la resta del 

tram que nosaltres estudiem s'havia fet solament alguna correc

ció puntual. 

7.4 . 1.- Formes d'alta energia amb predomini de l'acumulació 

Al llit menor, on les aigües tenien màxima velocitat i 

màxima profunditat, és on els efectes han estat més importants. 

L'alta velocitat ha permès la mobilització dels a~luvions sense 

limitació de mida. Aixi, una gran quantitat d'al~uvions s'han -

posat a transitar pel llit menor. 

Els elements més grans, blocs i còdols, han circulat -

rodant sobre el fons del llit, mentre que els còdols petits, 

les graves i, ben evidentment, els grànuls, ho han fet per roda 

dura i també per saltació. 

La importància del transport per saltació s'ha pogut -

constatar en alguns punts, on còdols d'uns 10 cm de diàmetre 

han superat escarpaments de fins a dos metres de desnivell; de 

tota manera, en alguns casos hi ha el dubte de si aquests ele-

ments provenen realment del llit menor o de l'erosió del mateix 

-
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escarpament. 

Quan el llit menor té un traçat rectilini i ben cali-

brat, tot el material mobilitzat transita amb relativa facili

tat. Al fons del llit menor es generen un seguit de formes vi- 

ves que evolucionen i progressen en equilibri amb el trànsit d' 

aquest material groller, que és el que les constitueix. 

Quan el llit menor presenta un traçat sinuós, s'hi cre 

en zones de menor velocitat on, material mobilitzat en trànsit 

pot quedar acantonat bo i constituint bancs laterals . La situa

ció d'aquests bancs és variable durant la riuada, ja que la tra 

jectòria de les aigües dins del llit menor varia amb la veloci

tat, és a dir, amb el nivell. Els bancs que veiem actualment 

corresponen, lògicament, als que s'han generat en els darrers -

moments de la crescuda . Les formes de fons del llit menor són -

també les dels cabals finals; no han estat cartografiades, ja -

que a les fotografies aèries del 14 de desembre estaven total-

ment cobertes d'aigua. 

Les aigües del llit menor tendeixen a seguir un traçat 

el més poc sinuós possible i remunten, si poden, les ribes còn

caves. Si la riba és suau o presenta un escarpament de poca al

çada, les aigües tiren pel dret bo i exercint un notable efecte 

erosiu sobre la riba i modelant una suau "rampa erosiva". 

Tots els materials que, arrencats de la rampa d'erosió 

o procedents del llit menor, transiten per la rampa d'erosió 

acaben dipositant-se per pèrdua de velocitat de l'aigua en ex-

pandir-se a l'àrea d'inundació. Es genera així un lòbul d ' acumu 

lació, la superfície del qual té, generalment, un contrapendent 

molt suau que enllaça amb la rampa erosiva. 

La part distal del lòbul s'acaba amb un talús per on -

es precipiten en caiguda lliure els materials que han transitat 

sobre la rampa i el lòbul. D'aquesta manera, a mesura que es va 
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afegint més material al talús, el lòbul va creixent. El gruix -

de l'acumulació varia des de zero, al sector d'enllaç amb la 

rampa erosiva, a uns quants decímetres al talús; en algun cas 

hi ha gruixos de fins a uns tres metres. 

La superfície de la rampa d ' erosió acostuma a ésser 

molt llisa, pràcticament plana, o amb una concavitat gairebé im 

perceptible i constituïda per còdols i blocs imbricats perta- -

nyents a l'antic dipòsit al·luvial sobre on s'ha modelat la ram

pa . 

És freqüent també el cas en què no hi ha una sola ram

pa única sinó dues o més, més estretes, separades per petits re 

lleus que l ' erosió no ha destruït totalment. 

Cada una genera un petit lòbul que creix alhora que 

els lòbuls veïns i hi ha generalment solapament entre ells . 

L'acumulació és constituïda per blocs petits, còdols i 

graves, entre els quals hi ha atrapades quantitats importants -

de grànuls i sorres . 

La superfície de l'acumulació pot presentar-se gairebé 

llisa, cas poc f r eqüent , o bé irregular , i això degut a l'exis-

tència d'obstacles, grans arbres, marges , etc., que, en dificul 

tar la circulació uniforme de les aigües , han creat fluxos de -

diferents velocitats i han condicionat l'acumulació . 

En molts altres casos la irregularitat prové d ' un re-

treballament que ha sofert l ' acumulació quan les aigües, en ba~ 

xar , s'han concentrat en un sèrie de fluxos que han entallat la 

part distal del lòbul . 

El material mobilitzat en produir-se la incisió ha for 

mat un microlòbul avançat per davant del talús del lòbul. 
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En molts casos, les irregularitats de la superfície d ' 

acumulació i del talús poden ésser degudes a l ' acció combinada 

dels obstacles i del remodelat en baixar el nivell de les ai - -

gües. 

La sortida del flux del llit menor, que origina l a ram 

pa i el lòbul, es dóna allí on la riba passa d ' ésser còncava 

(o rectilínia) a convexa i, a més , és suficientment baixa per -

permetre la desviació d'un important flux hidràulic i el tràn-

sit del material que circula sobre el fons . Aquest tipus de for 

ma i dipòsit es troba sempre ocupant àrees corresponents al 

llit d'inundació freqüent . 

En algun cas el conjunt rampa- lòbul és tallat per un -

canal ("chute"). Tractarem aquest tipus de forma a l'apartat 

7 . 4 . 2 .-

Si la sinuositat és feble poden generar-s ' hi també lò

buls, però amb la particularitat que aquests lòbuls s ' edifiquen 

en part sobre el llit d'inundació i en part dins del llit menor; 

en baixar les aigües i tenir tendència a concentrar-se en el 

llit menor el lòbul és assecat produndarnent per un o diversos -

canals i queda dividit en un banc lateral i un o diversos bancs 

centrals. 

En alguns punts , on el llit menor descriu dues sinuosi 

tats molt pròximes i agudes en forma de S , es generen dos lò- -

buls, que poden estar lleugerament separats o tocant- se. El si 

tuat aigües amunt s ' instal·la sobre el llit freqüentment inunda

ble; l'altre alhora sobre el llit inundable i dins del llit me

nor, tot estant aquesta darrera part actualment assecada per un 

o diversos canals . La interpretació més lògica de la disposició 

d'aquests lòbuls bessons és que el situat aigües amunt s ' ha ed~ 

ficat en el moment en què un gran flux d'aigua tenia tendència 

a seguir una trajectòria rectilínia, abandonant el llit menor, 

mentre que el situat aigües avall correspon a un cabal encara -

important, però inferior a l'anterior i ja constret a seguir el 
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traçat del llit menor amb més fidelitat. En resum, un correspo~ 

dria al màxim de la riuada i l'altre ja a un nivell d'aigües 

més baix, encara que amb cabals molt importants. Finalment hi -

hauria processos d'incisió, en aquest darrer lòbul, a cabals en 

cara més baixos i ja totalment confinats en el llit menor . 

En alguns punts s'han produït acumulacions importants 

de materials grollers en un mateix llit menor, que a aigües ba! 

xes es presenten com una sèrie de bancs situats al mig del llit . 

La comparació amb les fotografies antigues mostra que tots 

aquests punts eren ja lloc on el trànsit del material groller 

era dificultós i hi havia una tendència a l'acumulació. 

Tot al llar del tram del Segre estudiat hi al voltant 

d'una cinquantena de punts on s'han produït acumulacions de ma

terials grollers. Moltes d'aquestes acumulacions s'ajusten, per 

les seves característiques, a algun dels tipus que hem explicat, 

mentre que d'altres participen de les característiques de dos o 

més tipus. 

La mobilitzacio i el trànsit dels materials grollers -

han estat afectats per algunes de les construccions que hi ha al 

llit. De les rescloses que hi ha en el sector estudiat, les més 

petites, q~e barren només el llit menor i eventualment el d' 

inundació freqüent , no introdueixen notables modificacions. En 

canvi, la resclosa del partidor de Balaguer i la del canal de -

Seròs, situada a Lleida,han provocat una soscavació notable al 

seu peu. 

En el cas del partidor de Balaguer, aquest efecte és -

molt important pel fet que la resclosa, construïda als voltants 

de 1956, no havia suportat mai una crescuda comparable a la d'

aquest cop . A part d'aquesta remoció localitzada, hi ha hagut,

en un tram d ' uns dos quilòmetres aigües avall, una molt impor-

tant remodelació amb la incisió de tota una sèrie de canals 

("chute bars") solapants, modificacions de traçat i importants 

soscavacions i retrocessos de la riba en els sectors còncaus. -
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Totes aquestes accions afecten àrees que a les fotos de 1956 

apareixen com a "vives", és a dir, afectades per la dinàmica 

fluvial d'una manera crònica. 

És difícil d ' esbrinar si tot a quest important remode- 

lat i remoció del material és degut o no a l ' acció de la resclo 

sa. La nostra opinió és que sí , ja que la resclosa alliberava -

una làmina d'aigua d'un gruix homogeni i important sobre un a 

morfologia no adaptada a aquestes condicions d ' escolament . 

A la resclosa~ Lleida hi ha la remoció de peu de pre

sa i la r.emodelació d ' un banc, situat dins del llit menor, que 

varia segons el cabal de les aigües i segons siaquestes vénen -

del sobreeixidor o de les comportes . Aigües avall s ' inicia imme 

diatament el tram canalitzat de Lleida que , amb una amplada d ' -

uns 90 m i unes ribes d'uns quants metres d ' alçada, actuà com a 

un gran canal pel qual s'evacuà una importantíssima part del e~ 

bal punta de la riuada . Dins del canal hi ha dos bancs l ate r als 

(amunt i avall del Pont Vell) condicionats per un colze que fa 

el traçat; sota el Pont Nou hi ha un ampli banc late r al degut a 

un eixamplament del canal . De fet, aquests bancs són fi xos en -

els punts indicats . 

De totes les observacions relacionades amb la mobilit

zació, transport i diposició dels materials grollers, s ' arriba 

a les consideracions següents : 

- La font principal de subministrament d ' aquest tipus 

de material és el fons del llit menor . D'una manera mo l t r es- -

tringida hi ha aportacions procedents de la soscavació de les -

ribes. 

- Tot el material disponible ha pogut ésser mobilitzat . 

La capacitat de transport superava àmpliament la mida del mate

rial disponible; així ho demostra el fet que en alguns pun ts 

les aigües han remogut carreus de més de un metre, ment r e que -

la grandària màxima dels al·luvions és de l'ordre de 0,5 m. 
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El transport d'aquest material es fa com a càrrega

de fons i, si hi ha ribes escarpades de més de 2 m, no suavitza 

des per l'erosió, la major part del material resta confinat al 

llit menor; si les ribes són suaus, són suavitzades o s'hi pro

dueixen esmotxadures, la càrrega de fons s'espargeix sobre el -

llit d'inundació . Aquest extravessament de material és condicio 

nat per les sinuositats del llit menor. 

- Poden produir- se acumulacions importants en el llit 

menor que estan l l igades a sinu ositats i, possiblement, a ruptu 

res en el pendent longitudinal del riu, per més que sobre aquest 

últim aspecte n o disposem de dades . 

- Tota a questa mob i lització de material ha fet perdre 

el bon calibratge que e l llit menor presentava a les fotografi 

es de 1978 i ha donat al conjunt del fons de vall una fesomia -

molt similar a la que s'observa a les de 1956. 

- El transport de materials grol l ers és important pel 

que fa a la quantitat però no pe l que fa al recorregut, ja que 

aquest deu ésser de l ' ordre d ' unes quantes centenes de metres -

com a màxim . 

-Aigües avall de Ll eida, i més concretament d ' Albatàr

rec, els lòbuls de graves són clarament menys importants, cosa 

que pot interpretar- se com deguda a una atenuació de la crescu

da al llarg de la seva progr essió i, sobretot, d'una atenuació 

de la punta de crescuda . 

- En e l s lòbuls s ' a precia una clara tendència a la dis 

minució de la mida dels elements , des de la part proximal a la 

distal . Dins d ' aquests dipòsits grollers les sorres i els grà-

nuls són molt abun dants, per més que poden haver- hi nivellets -

que n ' estan total ment desproveïts. 

- L ' important extravasament de material groller que s' 

ha produït del llit menor cap a les àrees d'inundació implica-
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que el fons d'aquest llit ha d'haver experimentat enfondiments 

notables. 

7.4.2 .- Formes d'alta energia amb predomini de l'erosió 

Totes les ribes del llit menor han sofert durant la -

riuada una important acció de les aigües, que ha .pogut ésser su 

portada sense sofrir modificacions importants quan el traçat 

del llit era bastant rectilini, o/i quan hi havia una important 

protecció d'arbres i arbustos a la riba. 

En canvi, quan el traçat era sinuós s'han produït mod~ 

ficacions importants a la riba (ja hem indicat més amunt el mo

delat de les rampes d'erosió). 

Quan el llit menor circula al peu de la terrassa baixa 

o de la terrassa que no ha estat inundada, la riba del llit me

nor és un escarpament d'uns quants metres d'altura. Són molt 

freqüents els casos de soscavació amb retrocés important, de 

fins a 20 m. Pràcticament totes aquestes soscavacions amb retro 

cés es donen en ribes còncave s i es presenten associades a al-

tres formes. 

Gairebé sempre hi ha una soscavació d 'aquest tipus ai

gües amunt d'una rampa d'erosió/lòbul detrític, allí on les ai 

gües iniciaven la sortida del llit menor mossegant lateralment 

sobre la riba. 

S'observa que les accions de retrocés més importants,

corresponents lògicament al màxim de la riuada, tenen tendència 

a situar-se al final dels trams còncaus i no precisament al cen 

tre de ·la concavitat. 

Pràcticament a tots els llocs on hi ha tendència a l' 

l' 

~. 
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Foto n2 21 .- Retrocés d 1 una riba còncava. Els materials de 1 1 escarpament 
corresponen a la terrassa baixa. Durant la riuada les ai- -
gües passaren per darmmt de 1 1 escarpament i cobriren la teE 
rassa. Just al davant del grupet d 1 arbres de tronc blanc hi 
ha la confluència de la Noguera Ribagorçana amb el Segre 
( 11-XI- 82). 

Foto n2 22.- Canal excavat en una àrea que estava ocupada per fruiters,
alguns dels quals encara es veuen, molt malmesos, a ].1 esquer 
ra de la fotografia. A la dreta es veu l 1antiga superfície 
del camp, marcada per vegetació herbàcia, coberta per un di 
pòsit groller d 1 1,5 m de gruix, construït per còdols i gra= 
ves amb gran quantitat de sorres i grànuls. La part superfi 
cial del dipòsit és construïda per còdols imbricats; hi són 
abundosos els de 20 cm de diàmetre . La direcció de les ai
gües fou cap a l 1 observador. La situació d 1 aquesta fotogra
fia és indicada al primer mapa de memòria. 
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acumulació en el llit menor, ja sigui centrada en ell o d'una -

manera lateral ocupant també part del llit d ' inundació, es pro

dueix retrocés de la riba oposada. De fet, es tracta d ' un feno

men de substitució de càrrega, en què el riu abandona uns mate

rials que transportava i en pren uns altres de la riba . 

En alguns casos, sempre associat a meandres molt tan-

cats, el retrocés de les ribes ha estat tan important que, de -

fet, es tracta d'una modificació del traçat, amb canvi de situa 

ció del llit menor. 

Hi ha uns quants meandres on les aigües han tallat un 

canal ("chute") a través del sector convex. Gairebé en tots els 

casos la incisió del canal es va atenuant i acaba enllaçant amb 

una acumulació ("chute bar") del material que ha circulat pel -

canal. El fons d'aquests canals pot enllaçar amb el del llit me 

nor i llavors ha permès la circulació de graves. En altres ca-

sos, el fons del canal és elevat a 2 o 3 m respecte al del llit 

menor i la circulació ha estat de sorres que anaven en suspens~ 

ó pel llit menor. 

Per més que en aquest cas l'acumulació de final de ca

nal és de sorres, també s'hi troben graves procedents de l ' exca 

vació del canal. 

7 . 4.3.- Formes d'energia mitjana i baixa amb predomini de l ' 

acumulació 

Els materials que circulen en suspensió turbulenta 

(sorres, llims i argiles) són capaços d'un llarg transport , gr~ 

cies a l'elevada velocitat i turbulència de les aigües durant -

la riuada. A les zones de màxima velocitat aquests materials 

pràcticament no es dipositen, com ho demostra el fet que les 

acumulacions de graves apareixen nues o amb un molt feble reco

briment (inf. a 2 o 3 cm de gruix), generalment di~continu , de 
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sorres o materials fins . En realitat aquests materials s'han d~ 

positat en els moments en què la crescuda decreixia i les gra-

ves estaven cobertes per una prima capa d'aigua circulant a po

ca velocitat . 

Fora del llit menor i de les zones d'acumulació de ma

terials grollers els sediments deixats per la riuada són sorres 

i llims més o menys argilosos . 

Vorejant el llit menor hi ha tota una sèrie d'àrees, -

discontínues, amb acumulacions de sorres d'un gruix d ' uns quants 

decímetres i una mida de gra que en general no supera els 0,5mm 

de diàmetre . 

Més enllà, la resta de l'àrea que ha estat inundada 

presenta un mantell d ' uns quants centímetres, o fins i tot sup~ 

rior a un decímetre de gruix, constituït per sorres fines llim~ 

ses o llims sorrencs i , en molts casos, per llims solament . En 

general , en aquest material hi ha un percentatge d ' argiles de -

l ' ordre del 10% que, en part, pot ésser interpre tat com provi 

nent dels llots de final de crescuda que s'han infiltrat en el 

dipòsit sorrenc o llimós. 

En els llocs arrecerats , on hi ha hagut un gruix d'ai

gua important , però amb un corrent molt feble o nul, s ' han pro

duït acumulacions de materials llimosos amb gruixos que superen 

fàcilment els 30 cm . 

Tots aquests materials, sorrencs i llimosos, han tran

sitat durant la crescuda en suspensió turbulenta . 

El més grollers , que necessiten una turbulència eleva

da per a mantenir-se en suspensió, han circul at dins del doll -

d'aigua de màxima velocitat , mentre que els més fins podien ma~ 

tenir-se fàcilment en suspensió dins de tota la massa d ' aigua -

de la riuada . A l ' hora de produir-se l'acumulació és quan s ' ha 

efectuat la classificació granulomètrica del material. 
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A la cartografia hem concedit més impor tància al gruix 

d'aquests dipòsits que no pas a la granulomètria . Per més que -

en general hi ha una certa correlació entre gruixos importants 

i material sorrenc i gruixos febles i materials més fins . 

Les acumulacions importants són degudes a pèrdua de v~ 

locitat de l'aigua i poden estar lligades a dos grans tipus de 

causes: 

- En el si de la riuada un doll d ' aigües d ' alta veloc~ 

tat s'expandeix en una ampla àrea. Aquesta expansió pot fer- se 

de manera rrontal, quan hi ha sinuositat en el traçat . Són les 

mateixes condicions que originen els lòbuls de graves, i per a~ 

xò aquests presenten gairebé sempre una aurèola de sorres . L'ex 

pansió pot fer- se també lateralment . Es el cas del flux violent 

confinat basalment dins d'unes ribes i on a la part alta hi ha 

un expandiment per sobre d'elles; l'acumulació que es produeix 

genera una forma coneguda amb el nom de "natural levee " o dic 

natural. 

- Un obstacle provoca una disminució local de la velo

citat de les aigües i s'origina així una acumulació . De fet, 

més que d'un obstacle, es tracta de qualsevol irregularitat de 

la superfície sobre la qual circulen les aigües; pot tractar- se 

d'arbres aïllats o d'arbrades, d'àrees d'arbustos o de canyars, 

de marges, etc. Aquestes acumulacions poden coexistir amb for-

mes erosives degudes també a l'efecte de l'obstacle . 

És molt freqüent que el primer tipus de causes es com

bini amb el segon. Així, generalment les ribes estan cobertes -

d'arbres i arbustos, per tal de fixar-les, i llavors els efec-

tes d'expandiment lateral i d'obstacle es combinen i es refor-

cen i determinen importants acumulacions de sorra, acumulacions 

que són irregulars gràcies a l'acció exercida per cadascun dels 

obstacles. Els gruixos poden superar el metre. També a les aurè 

oles sorrenques dels lòbuls de graves és molt freqüent l'exis-

tència d'arbredes o de fruiters que actuen com a obstacle . 
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Foto nQ 23.- Acumulació de sorres deguda a l'efecte d'obstacles exercit
pels fUriters, que apareixen molt malmesos. 
La situació d'aquesta forografia indicada al primer mapa de 
la memòria. 

Foto n Q 24 .- Just a la sortida del pont de Ténnens. 
A l ' esquerra, canal excavat en els camps. Al centre, aspecte 
dels camps després que les aigües s'enduguessin el nivell su 
perior remogut en llaurar-lo. Pel damunt d'aquest camps cir~ 
cularen els materials de la foto 25. 

-
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Foto nQ 25. - Foto feta unes decenes de metres més avall que 
la 24 . 

Part proximal del lòbul detrític dipositat so
bre la terrassa baixa . L'elevada competència -
de les aigües fou deguda a l'acció d'embut exer 
cida pel pont de Térmens. 
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Si l'acumulació de sorres es fa en un lloc llis sense 

obstacles la superfície del dipòsit és ondulada. 

L'efecte d'obstacle exercit per arbres o marges dóna

sovint tota una sèrie d ' acumulacions de petita extensió, dispe~ 

ses d'una manera que sembla capritxosa. 

De les observacions relacionades amb els materials sor 

rencs i fins, hom pot arribar a les consideracions següents: 

- Les sorres més grolleres, superiors a 0,5 mm de di à-

metre, són poc abundants en els dipòsits sorrencs i sembla que 

s'associen més aviat als dipòsits de graves, entre les quals 

deuen quedar atrapades. Possiblement això és degut al fet que 

aquestes sorres estaven en el límit entre el transport per sal

tació i el transport per suspensió turbulenta, o bé corresponi

en a una suspensió de molt alta turbulència i velocitat, molt -

limitada al flux que dins de la riuada correspon al llit menor. 

- Les sorres inferiors a 0,5 mm, que s'acompanyen d'un 

10 a un 30 % de llims, corresponen a acumulacions de dic natu-

ral, a dipòsits d ' "aurèola" de lòbul de graves o a dipòsits lli 

gats a canals erosius ("chute bars"). 

-A la resta de l ' àrea inundada els marerials són més 

fins. La granulometria depèn en cada punt de les condicions lo-

cals que han condicionat el flux de les aigües. Aquests sedi- -

ments presenten una fracció argilosa que, en part, pot ésser d' 

infiltració de final de crescuda. 

La major part de les sorres deu provenir de remobi-

litzacions del llit menor i de soscavacions. Per més que és di

fícil de fer una avaluació, sembla que la quantitat de sorres -

mobilitzades és superior a la del conjunt de grànuls, graves, 

còdols i blocs. Això encara és més clar si tenim en compte que 

una part important dels lòbuls de materials grollers és consti -

-
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tuïda per sorres. Considerant que les sorres poden fer recorre

guts relativament llargs en una riuada, resulta que el trans- -

port és important tant per la quantitat com per la distància re 

correguda. 

Els llims i les argiles deuen provenir en una molt 

feble part de les accions erosives de la riuada sobre el llit -

d'inundació, però és clar que la part més important prové de l' 

acció erosiva de les aigües de pluja sobre els vessants. En el 

cas concret del tram que estudiem, situat en una àrea on les 

pluges foren febles, és evident que la major part de fins ve 

d'aigües ~unt i sembla lògic suposar que prové dels relleus Pl 
rinencs. Ara bé, no sabem quin fou el paper interceptor exercit 

en el trànsit dels fins pel pantà d'Oliana o pels que hi ha a -

la Noguera Pallaresa. 

- Com en el cas dels materials gro l lers, i per la ma

teixa raó, sembla que la importància de les acumulacions és ela 

rament menor aigües avall d 'Albatàrrec que aigües amunt. 

- Per la seva disposició relativa es veu clarament que 

una gran part, com a mínim, dels dipòsits sorrencs, és posteri 

or a l'acumulació dels materials grollers. 

7.4.4.- Formes d'energia mitjana i baixa amb predomini de l' 

erosió 

Malgrat que no estem en una zona d'alta energia , les 

formes d'erosió no són, ni de bon tros, absents. Això es deu a 

la influència de factors locals que provoquen augments puntuals 

de velocitat, ja sigui per concentracions de flux, ja sigui per 

l'existència de petits desnivells (marges). 

En diversos llocs hem observat petits grups d'arbres -

que han desviat les aigües i han originat excavacions de més d' 



  

Efectes geomorfològics dels aiguats 
del novembre de 1982

Informe tècnic de l'Institut Geològic de Catalunya IGC.AI-016/83

-226-

un metre de profunditat . 

Al peu dels marges són molt freqüents les excavacions, 

que poden arribar a més de dos metres de profunditat i a més d' 

una desena de metres de longitud . 

Molts cops, la concentració de l'escolament deguda a 

obstacles i l'efecte dels marges es combinen. Ho trobem en mar

ges que suporten una formació arbustiva o de canyes; quan les -

aigües aconsegueixen d'obrir una bretxa a la pantalla vegetal,

s'hi concentren, i escaven un important esboranc al peu del mar 

ge. 

No sempre l ' erosió es concentra d'una manera puntual i 

profunda, sinó que sovint es limita a eliminar un gruix més o -

menys important del sòl sobre una àrea d'extensió variable . Un 

factor fonamental per a aquest tipus d'erosió és l'estat super

ficial del sòl. Als punts on hi havia una coberta herbàcia o el 

sòl no estava remogut, les aigües no han exercit gairebé cap ac 

ció i en general hi ha hagut alguns centímetres d'acumulació; -

però en els camps que estaven remoguts de poc, les aigües s'han 

endut tot el material remogut i ha quedat llavors una superfíc~ 

e amb una sèrie de solcs que corresponien al límit de penetrac~ 

ó dels estris de conreu . Aquesta ablació de material generava -

un petit graó a partir del qual, per l'efecte abans indicat, p~ 

dia prosseguir l'erosió . 

Es important de recalcar que els sòls constituïts per 

llims més o menys sorrencs resisteixen bastant bé el pas de les 

aigües . Ara bé, quan el paquet de llims és perforat i s'arriba 

a les graves sotsjacents, que no estan cimentades, l'excavació 

pot progressar molt ràpidament. 

Aquest tipus d'accions erosives són abundants sobretot 

al llit d ' inundació freqüent . Ho són també a la terrassa baixa 

en els trams on l ' àrea inundable era estreta i la riuada ha ci r 

culat concentrada . 

• 
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Un darrer tipus de forma erosiva és el que es dóna 

quan hi ha àrees inundades planes i molt extenses on, en baixar 

la crescuda, les aigües es concentren en un o diversos punts de 

desguàs i donen lloc a incisions importants. En algun cas hi ha 

formes d'aquest tipus relacionades amb canals de crescuda ; per 

més que ambdós canals no estan connectats morfològicament , sí -

que ho estan dinàmicament. 

Com ja hem indicat més amunt, la colonització agrícola 

del llit d'inundació freqüent s'ha acompanyat de la construcció 

de dics de protecció, gairebé sempre edificats amb al·luvions 

del mateix riu. Alguns d'aquests dics han estat rebentats . De -

fet, el que ha passat és que les aigües han arribat a passar 

per damunt d'ells i, circulant concentrades en algun punt, han 

indicat una incisió que ràpidament ha entallat el dic en tota -

la seva alçària. Els materials del dic remoguts es troben escarn 

pats al peu de l'obertura. Hi ha un cas concret en què un dic -

d'aquest tipus està reforçat per un altre de gabions, lleugera

ment més baix, que li està adossat pel cantó d'aigües avall . El 

dic de gabions ha resistit perfectament bé i l'altre presenta

diverses incisions que s'han aturat en arribar a l'arçària dels 

gabions . 

7 .4. 5 .- Els ponts 

En el tram estudiat hi ha dos ponts de ferrocarril, un 

entre Gerb i Balaguer i un altre a Lleida . Tots dos absorbiren 

sense dificultat el pas de les aigües, per més que al de Bala-

guer arriben a tocar l'estructura metàlica del pont. 

Hi ha un pont de l'autopista, a Torres de Segre, que

pel que fa a alçària i llum entre pilars està sobredimensionat 

en relació al riu i per tant no presentà problemes especials 

llevat pel que fa als terraplens, problema que considerarem al 

final, fent una referència a tots els ponts . 
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De ponts que serveixen carreteres de trànsit important 

hi ha el Pont Vell i el Pont Nou de Balaguer i el Pont Vell i -

el Pont Nou de Lleida. Els tres primers, tenen, a més, interès 

urbà, ja que comuniquen entre els barris d'aquestes ciutats. -

Les aigües passaren per damunt del pont nou de Balaguer; per 

les marques deixades en edificis pròxims es constata que el ni 

vell de les aigües se situa a 1,5 m per sobre dal pont, però 

aquest en actuar com a obstacle provocava una ona estacionària 

amb un gruix d'aigua superior . 

Les autoritats locals, per tal d'evitar problemes ma-

jors dels que ja preveien a l'inici de la riuada, feren serrar 

i treure les baranes del pont. Malgrat la força de les aigües -

sembla que el pont resistí bé. La problemàtica d'aquest pont s' 

ha d'estudiar integrant- la en la del conjunt de Balaguer. Senz~ 

llament, el pont és inundable perquè està construït en una àrea 

de Balaguer que és inundable. Des del punt de vista urbanístic 

el problema no és el pont, sinó Balaguer. Des d'un punt de vis

ta hidràulic el problema és diferent, ja que el pont és un obs

tacle a la circulació de les aigües i lògicament deu fer que a 

la part anterior el nivell d'aquestes sigui superior al que tin 

drien si·no hi hagués el pont. 

Els altres ponts de Balaguer i Lleida absorbiren bé 

les aigües. De molt menys trànsit són els ponts de Térmens, Vi

lanova de la Barca, Torres de Segre, Aitona i Seròs. El pont de 

la Granja d'Escarp és, de fet, l ' única via de comunicació cor-

recta de què disposa aquest poble. Tots han resistit bé i han -

absorbit les aigües sense problemes especials que poguessin re

presentar un dany costós o difícilment reparable. 

Llevat del pont Nou de Balaguer, tots els altres, doncs, 

han demostrat que havien estat construïts tenint en compte una 

riuada com la que s'ha donat. De totes maneres, alguns, com el 

Pont Vell de Balaguer, han funcionat gairebé al límit del que -

podien absorbir. 

.. 
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Una cosa ha quedat clara, i és que en tots ells les di 

mensions dels seus ulls ha permès amb pocs o cap problema el 

pas dels molt nombrosos i grans arbres que, arrencats de les ri 

bes, transportaven les aigües. 

Els problemes més importants que s'han donat en els 

ponts no són deguts a ells mateixos sinó als trams de terraplè 

per on circula la carretera que hi accedeix. Als ponts de Tér-

mens i de Vilanova de la Barca, el terraplè, situat al marge 

dret, ha actuat com a dic i totes les aigües s 'han hagut d'esc~ 

lar per sota el pont, cosa que ha provocat soscavació del terr~ 

plè i una ·morfogènesi especialment intensa. A la sortida del de 

Térmens hi ha hagut una erosió importantíssima, (Foto nQ 24 i -

25) amb excavació d'un canal i aspersió sobre la terrassa baixa 

de gran quantitat de blocs, còdols i graves, que constitueixen 

un lòbul detrític . Un efecte similar s'ha donat al de Vilanova 

de la Barca. 

Els ponts d ' Aitona i Seròs són un bon exemple de prev~ 

sió de riuades . Construïts en un sector on el fons de la vall -

és molt ample i on el llit menor està encaixat uns pocs metres, 

aquests ponts, que només salven el llit menor i el d'inundació 

freqüent, són de gran alçària i s'aixequen uns quants metres 

per sobre del fons de la vall. El tram de terraplè per accedir 

al pont és curt, però ha exercit un cert efecte de concentració 

de les aigües. Durant la riuada les comunicacions estaven talla 

des, ja que la carretera, que circula pel fons de la vall, est~ 

va inundada; els ponts, en canvi, estaven emergits i deixaven -

passar les aigües sense massa problemes. A la Granja d'Escarp -

el funcionament del pont és del mateix tipus . 

De la xarxa de carreteres para~leles al Segre només un 

punt fou afectat per la riuada. Es situa a la carretera de Llei 

da a Balaguer, pel marge dret, al barranc de Picavais, on les -

aigües inundaren un tram d'uns cent metres. 
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7 . 4 . 6 . - Les inundacions a Lleida i Ba aguer 

Les causes de les inundacions a Lleida i a Balaguer són 

clarísimes : part d ' aquestes poblacio~s se situa en zones inunda 

bles i les correccions del llit del riu insuficients per evitar 

a aquest perill . 

Ara bé, si volem contraposar la inadequada ubicació de 

part de Lleida i Balaguer a l a insuficiència de les correccions 

cal reconèixer que el mal principal rau en el primer fet. 
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7.5.- EFECTES DE LA RIUADA SOBRE ELS FRUITERS 

Hi ha tota una sèrie d'efectes de la riuada sobre l ' -

agricultura que són tan aparents que no escapen ni a l ' observa

ció del més profà en aquest tema; és per això que considerem 

que no podem ometre'ls. Quedi clar que hi ha aspectes tant o 

més importants que els que exposarem que hauran escapat a la 

nostra observació o consideració. 

L'erosió, en els seus diversos graus, des de superfic~ 

al a profunda, concentrada en clots, soscavació amb retrocés de 

ribes tot menjant-se camps, modificacions de traçat del riu, 

rampes d'erosió, etc., presenta tota una gamma variable d ' inci 

dència en l'agricultura. El mateix succeix amb les acumulacions, 

des de 4 o 5 cm de llim sorrenc fins a 2 m de detritus grollers. 

Pràcticament sempre que els efectes erosius o d'acumulació han 

estat importants hi ha hagut eliminació o bé greu deteriorament 

dels arbres fruiters. 

Ara bé, en moltes àrees en què els efectes erosius o -

d'acumulació són limitats i no tenen una incidència directa en 

el potencial agrícola del sòl, en canvi els fruiters han estat 

fortament malmesos . Així trobem moltes àrees on la força de les 

aigües ha estat suficient per a arrencar els arbres o inclinar

los fortament. Importants són els danys causats en un tipus es

pecial de conreu dels fruiters (palmeta) en els quals les bran

ques d'un arbre s'empelten amb les dels arbres veïns de la seva 

fila. La plantació es converteix en una sèrie de pantalles, que 

ofereixen una molt elevada resistència a les aigües, sobretot -

quan aquestes arriben perpendicularment; són molt freqüent els 

camps on aquests· arbres han estat fortament ajaguts . 

En alguns casos en què les aigües arribaven a la bran

cana dels arbres i la seva força no era suficient per fer- hi 

presa, les restes vegetals (branqu es i troncs que surant eren -

transportats ) s'han anat acumulant, i amb la seva resistència -
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han ajudat a tombar els arbres . En altres casos, aquest tipus -

d ' acumulacions de brossa han afavorit la desviació lateral de -

l ' aigua i han donat concretacions de flux que han pogut arren-

car o tombar arbres . 

L ' acumulació de brossa a les branques i entre les so-

ques és un mal menor que molts fruiters han sofert. 

És evident que si els factors locals condicionen el ni 

vell de les aigües, la seva velocitat i, per tant, el seu poder 

destructor, l'eficàcia d ' aquest poder destructor depèn de la fe 

somia de l ' arbre, de la seva edat, del seu arrelament; en una 

paraula, de l a seva r esistència . 

Els sectors d ' horts de Balaguer i de Vilanova de la 

Barca han sofert una destrossa considerable, tant de les terres 

com de les petites construccions associades a aquest tipus de 

conreu . A Bal aguer han estat afectades gran nombre de torretes; 

A Lleida, a més de la població, la riuada ha afectat també una 

important àrea d ' horts. 

.. 
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7.6.- RESUM 

a) La riuada del 7 i 8 de novembre del 82 no és un fet 

excepcional, sinó que té un període de retorn de l'ordre de 30 

anys. Per tant, doncs, s'hi ha de comptar en qualsevol projecte 

que afecti al riu. 

b) La violència de la riuada és condicionada directa-

ment per les pluges, però també, i d ' una manera important, per 

les característiques de la circulació de les aigües sobre els -

vessants de la conca de recepció . És aquí on es poden fer modi 

ficacions .que tendeixin a suavitzar l ' efecte de l es pluges vio

lentes . 

e) Els vessants de la conca de recepció són també els 

més importants subministradors de materials sòlids fins que ciE 

cularan amb les aigües i s'acumularan als embassaments . Recor-

dem que els materials fins constitueixen una part molt important 

dels sòlids en trànsit . 

d) Els embassaments tenen un important paper esmorteï 

dor de les crescudes per l'efecte laminador que exerceixen . Per 

a crescudes com la que hem estudiat l ' efecte de retenció és poc 

important, ja que l'embassament s'omple ràpidament . 

e) Com a la majoria dels rius, cal distingir al Segre 

un llit menor, un llit d'inundació freqüent i un llit d ' inunda

ció excepcional (terrassa baixa). 

f ) Durant les grans riuades el llit menor sofreix can

vis molt importants que podem resumir en: modificacions locals 

de traçat, soscavacions i retrocés important de ribes , modific~ 

cions a les ribes, (formació de rampes d'erosió), destrucció de 

la vegetació que estabilitza les ribes, etc. Durant les crescu

des menys importants, però més freqüents , les ribes del llit me 

nor sofreixen un esforç morfogenèric menys important que , en 

llargs trams, no produeix modificacions, i la riba pot arribar 
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a estabilitzar-se entre dues grans riuades. Hi ha, però, una sè 

rie de punts on les modificacions són importants. Sovint aques

tes modificacions no són ni exactament iguals ni s'esdevenen al 

mateix lloc que les de les grans avingudes. Aquestes diferènci

es entre les accions de les grans riuades i les de les crescu-

des menors cal tenir-la en compte a l'hora d'intentar modificaci 

ons i estabilitzacions de traçat. 

g) El llit d'inundació freqüent, clarament funcional a 

les fotos de 1956 i colonitzat per l'agricultura a les de 1978, 

sofreix importants processos d'erosió i acumulació que destruei 

xen els conreus . Mentre no es facin correccions importants, 

aquestes àrees estan sotmeses a aquest perill i, per tant, qua! 

sevol ús que se ' n faci ho ha de preveure . 

h) Per evitar l'extravasació d'elements grollers (gra

ves i còdols) del llit menor al d'inundació freqüent cal fer 

obres de condicionament del llit menor : correccions de traçat i 

/o ribes resistents i elevades. A més, les característiques del 

llit han de permetre que aquest material pugui transitar sense 

que se formin acumulacions . Cal, però, tenir present que al 

llarg del riu hi ha alguns punts on la tendència a l'acumulació 

dins del llit menor és crònica. En aquests casos es pot conside

tar la poss~bilitat de cercar altres solucions que no siguin la 

d'intentar dificultar l ' acumulació. És a dir, aquesta tendència 

pot ésser conservada dins la dinàmica del llit corregit . 

i) En diversos estudis de condicionament de rius s'ha 

mostrat que un condicionamient correcte ha d'associar un llit -

menor d'àmplies corbes amb braços de desguàs de crescuda que ca 

nalitzin els cabals excepcionals (TRICART, 1962, L'epiderme de 

la Terre, Masson et Cic Paris) . En la mateixa obra l'autor exp~ 

sa la necessitat d'elaborar un estudi amb model reduït abans d' 

efectuar grans obres de correcció. 

j) La construcció de dics que limiten el llit menor i 

.. 
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intenten canalitzar fins i tot les avingudes importants té com 

efecte concentrar tota l'energia impedint que aquesta es dissi 

pi, en part, per sobreeiximent de les aigües. Per més que el 

dic estigui fet amb un material adequat (grans blocs superiors 

a la competència de les avingudes) durant les crescudes les ai

gües, concentrades en el llit menor, exerceixen una important -

remoció de materials del fons i poden provocar la soscavació 

puntual dels dics que, enrunant-se introdueixen un obstacle que 

provoca remolins i accentua la seva soscavació. 

k) L'àrea que correspon al llit d'inundació excepcio

nal, haur~a d'ésser tinguda en compte en qualsevol projecte ur

banístic. Hauria d'ésser dedicada a usos que poguessin satis-

fer necessitats urbanes però que no sofrissin greument en cas -

d'inundació. Les instal~acions industrials i les granges de be~ 

tiar és evident que s'han d'instal·lar fora de l'àrea inundable . 

1) Pel que fa als conreus situats a les àrees inunda-

bles, ja sigui freqüent o excepcionalment, seria bo plantejar- 

se quin tipus de conreu és el més adient, tenint en compte el -

risc . Portser l'esforç invertit en el recondicionament de les 

àrees afectades seria més rendible si es dediqués a millorar al 

tres sectors. 

m) Si bé els ponts han resistit sense problemes, és 

clar que en molts casos els terraplens que suporten les carret~ 

res que hi accedeixen han actuat com a pantalla concentrant les 

aigües. Seria bo d'evitar aquesta acció. 

n) La vegetació arbòria i arbustiva instal~ada a les -

ribes ha jugat unpaper protector molt important. Les plantacions 

d'arbres en el llit freqüentment inundable sembla que són un ús 

del sòl força adient a les condicions d'aquest sector . Es trac

ta d'un tipus d'explotació on la inversió es mínima i els danys, 

fins i tot els més greus, són també poc importants. A més, els 

arbres actuen com a fre de la càrrega sòlida, tot protegint en 

molts casos les àrees pròximes. 



  

Efectes geomorfològics dels aiguats 
del novembre de 1982

Informe tècnic de l'Institut Geològic de Catalunya IGC.AI-016/83

-236-

Per tots aquests fets és clar que els arbres són un 

element important en el Segre, Ara bé: es presenta el risc que 

arbres arrencats durant les crescudes s'acumulin en els ponts i 

creïn un barratge. Durant la riuada que hem estudiat sembla que 

no es plantejà cap problema d'aquest tipus; això, sens dubte, -

és degut al fet que els ponts tenen unes grans obertures i al -

fet que en el Pont Nou de Balaguer, que és el que podia plante

jar problemes d'aquest tipus, foren fetes tallar, molt encerta

dament, les baranes abans del màxim de la riuada. 

En resum, els arbres no han creat problemes als ponts, 

però potser no seria desencertat pensar en la possibilitat d'e~ 

tablir una normativa senzilla que limités la mida dels arbres -

instal·lats al Segre . 

o) L'abocador d ' escombraries de Lleida és insta~lat al 

llit inundable, en un meandre aigües avall de la ciutat. Durant 

la riuada, l'abocador emergia; tingué, ben segur, una acció d'

obstacle que afavorí la formació d'un gran canal erosiu. Malgrat 

tot, cal indicar que aquest canal està modelat en una zona que 

apareix com a funcional a les fotografies de 1956. 

Aigües avall de l'abocador hi ha una gran quantitat de 

brossa, plàstics principalment, que embrut tots els arbres. 

I 
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