
PLUGES I INUNDACIONS A 
L'HOSPITALET 

MIGUEL SAN2 1 PARERA 
Doctor en Geologia. I.B. Bellvitge. 

El teme municipal de 1'Hospitalet de Llobregat té una superfície de 
tan sols 12,5 Km2. El temtori s'extén entre eis contraforts meridionals de 
Sant Pere Martu i I'anomenadaZonaFranca del Port de Barcelona. A orient 
i ponent, la riera Blanca i el curs del riu Llobregat constitueixen els seus 
límits naturals. Perla seva situació geografica, al peu de les muntanyes de 
Collserola i gairebé arran de mar, gaudeix del típic clima mediterrani, i 
també per aquesta raó, malauradarnent pateix els mateixos temporals que a 
la taráor solen afectar tot el litoral. D'altra banda, el fet de ser frontera amb 
el Llobregat converteix el temtori en element passiu de les revingudes que 
sovint protagonitza aquest riu. Cal considerar, pero, un factor addicional 
representat per la m& de I'home, el que ha anat ocupant progressivament tot 
el sol, sovint sense fer una acurada planificació del terreny, fet agreujat 
perquk es tracta d'unes &ees que presenten un risc elevat d'inundació, com 
la realitat s'ha encarregat malauradarnent de demostrar. 

CARACTERÍSTIQUES TOPOGRAEQUES 1 GEOLOGIQUES DE 
L'HOSPITALET. 

Al teme de I'Hospitalet hom pot diferenciar dues grans unitats mor- 
folbgiques. Un sector nord, anomenat Samonta, caracteritzat pel relleu un 
xic abmpte, en el qual sobresurten tot un seguit de petits turons: la Torrassa 
(45 m.), Les Planes (55 m.), Can Serra (160m.). Aquests relleus augmenten 
progressivament en alcada, fins a assolir els 92 metres que té el punt més 
enlairat del municipi. Entre els esmentats turons s'obren pas les rieres i els 



torrents, com La Riera Blanca, el torrent Gomal, la riera del Cementiri, la 
riera de Can Vidalet i el torrent d'Esplugues. 

Geolbgicament, aquest sector nord esta format per materials quatema- 
ris (argiles vemielloses, llims groguencs i concrecions calcanes). Aquests 
dipbsits formen un glacis de peu de mont desenvolupat entre el talús 
morfolbgic que aprofita el tragat del canal de la Infanta i la sena de 
Collserola (figura 1). 
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Fig. l .  Fani: Dorninguez i Julia (1986). 

El sector sud és la Marina. Es tractad'una zona suaument inclinada en 
direcció al mar amb altituds que oscil.len entre els 4, els 5 i els 20 metres. 
Els materials que hom hi pot reconeixer són d'origen al.luvia1 recent 
(graves, sorres i argiles) i formen el marge de llevant del deltadel Llobregat. 

Per sotadels materials quatemaris es trobael Plioce, format per argiles 
i sorres que localment afloren al Samonti, al fons de les valls i al talús del 



canal. Tradicionalment. des del segleuassat i fins als anvs seixanta, hanestat 
objecte d'una activa explotació u;g;ün nombre de bijbilcs (Can Nyat, Les 
Planes. La Redem~tora.etc. J. Al sectordc la Marina, al Plioc? noaflora mi¡; 

els sondejos fets en aquesta Sona indiquen que el seu sostre se situacadacop 
més al fons a mesura que ens aurouem al mar, on es troba a uns 100 metres . - 
de profunditat. 

En relació amb l'aigua, ambdós sectors presenten un comportament 
prou diferenciat. El Quatemari del Samonth i el Plioc? actuen com a 
materials impemeables reduint la infiltració de les plujes i afavorint 
I'escorrentia superficial. Els materials al.iuvials de la Marina són molt 
pemeables i constitueixen l'aqüífer superior del delta. 

CARACTERISTIQUES GENERALS DEL CLIMA DE L'HOSPITALET 

L'Hospitalet pertany al domini del clima temperat chlid típic de la Me- 
diterrhia. La seva situació topogrhfica, sota la protecció de les muntanyes 
de Collserolai de Montjuic, i laproximitat al mar són factors que contribuei- 
xen a esmorteir i suavitzar les variacions thmiques al llarg de l'any. 

La pluviometria mesurada al cap de l'any és de 620 mm. de mitjana, 
perb és molt irregular, amb anys forga plujosos (1.085 mm I'any 1959) i 
d'altres molt secs (394 mm. I'any 1973). 

La distribució mensual de les precipitacions és la típica del rkgim me- 
diterrani, amb un mhxim a la tardor, entre setembre i octubre (89 mm), i un 
altre de menor entitat al febrer (31 mm). Aquests penodes plujosos 
s'altemen amb mesos molt secs, com el julio1 (20 mm) i el febrer (31 mm.) 
El nombre de dies de pluja mesurat en un any és de 87, amb un mínim de 
62 l'any 1981 i un mhxim de 116 durant 1963. 

Les nevades i glacades constitueixen un fenbmen poc freqüent, ja que 
només s'han comptabilitzat 33 dies de neu entre 1956 i 1987. El Nadal de 
1962 hi va haver 3 dies de neu, amb un gruix de 50 cm. Durant l'any 1963, 
i també d'una manera excepcional, va nevar un total de 7 dies entre els 
mesos de gener, febrer i desembre. A la taula 1 podem veure els dies de 
calamarsa (pedra) en el període 1956-1987. Els mesos amb més probabilitat 
depresentar aquest fenbmen són febrer, mar$, abril i setembre. Nomalment 
bi ha un únic dia de calamarsa I'any, malgrat que el 1969 n'hi va haver fins 
a 5. Entre les pedregades més notables cal assenyalar la d'octubre de 1956 



i la del 26 d'agost de 1974, que provoca perdues de milions de pessetes. 

En relació amb les temperatures, els mesos més calids són el juliol i 
l'agost, amb 24 graus, mentre que les mínimes corresponen al gener, amb 
9 graus. La mitjana anual és de 16,5 graus. L'amplitud termica anual és de 
15.3 graus. Les temperatures més baixes s'han mesurat el febrer de 1956, 
amb -8", i el desembrede 1962, amb -6". Les mhximescorresponen al juliol, 
amb 35'. 

La humitat atmosfericaés sempre alta a causade laproximitat del mar, 
al voltant d'un valor mitja del 65%. Als mesos d'bivern s'enregistra més 
humitat, entre el 60 i el 70%, mentre que a l'estiu varia entre el 50 i el 60%. 
Aquesta elevada humitat provoca boires freqüents, sovint lligades a perío- 
des de forta contaminació. 

Entre els vents que actuen d'una manera peribdica tot l'any tenim les 
brises de terra, que bufen en direcció al mar durant el dia, i les brises de mar, 
que ho fan sobre tema des de la tarda fins a mig matí del dia següent, amb 
velocitats de 2 a 20 nusos i de fins a 30 nusos a l'estiu. 

El llevant és un vent que bufa fonamentalment de I'ENE a la primave- 
ra i la tardor (d'unes hores a 1 o 2 dies), amb velocitats de I'ordre dels 100 
Km/h(126Km/hl'any 1962)ide8a 10vegadesl'any.Sónventsfredsimolt 
humits. La seva convergencia amb el pas d'un front fred o d'una gota freda 
desencadena forts aiguats i temporals al mar que dificulten el desguhs dels 
rius i les rieres desbordades (1920, 1948,1962, 1971, 1983). 

A escala anual pot avaluar-se I'evapo-transpiració en funció del calcul 
del deficit de circulació, que indica la quantitat d'aigua que s'escapa de la 
circulació hídrica superFtcial i subterrania. Així, mitjancant fórmules que la 
relacionen amb la temperatura (Coutagne) o amb la temperatura i la 
pluviometria (Turc), obtenim respectivament valors de 481 i 521 mm. 
anuals de mitjana. Aquests resultats reflecteixen que entre un 80 i un 90% 
de la precipitació anual es perd a causa de I'evappració. , 

Els metodes estadístics, quan són aplicats a una serie llarga d'obsema- 
cions, permeten, com en aquest cas, calcular la pluja maxima que pot 
esperar-se per a un determinat període de temps. Les dades que s'han 
d'emprar són les plujes maximes (dihries o mensuals) corresponents a 



cadascundels anys disponibles. Aquest mk im anualpot considerar-se com 
una variable aleatbria contínua i il.limitada, de la qual pot estudiar-se la 
distnbució mitjancant una corba tedrica de probabilitat com la de Gumbel. 

La distribució de freqüencia de Gumbel és la següent: 

essent: 
P = probabilitat que un valor extrem sigui inferior a un cert valor de X. 
e = base dels logaritmes nepenans 
Y = variable reduida = A (X-Xo), essent A i Xo dos parhetres de 

valor aproximat. 

On ox és la desviació típica 1 M la mitjana del valor de X, 

Podem calcular els valors de les pluges mhximes que cal esperar per 
a diferents intervals de temps. Aquest, anomenat també temps de retom 
(Tr), s'expresa com l'invers de la probabilitat de presentar-se una determi- 
nada pluja. 

Aplicant aquest metode a les pluges mhximes mensuals, per a temps 
de retom de 2,5, 10,20,50 i 100 anys, tenim: 

Tr (anys) Pfuja mhx. mes (mm) 



La major part de les pluges que cauen a 1'Hospitalet representen 
quantitats relativarnent baixes d'aigua, entre 10 i 20 mm. Amb menys 
freqüencia també poden tenir lloc fortes tamborinades caracteritzades per 
laintensitat de la plujacaiguda (100mm) i per la curta durada de la tempesta 
(d'l a 2 hores). Aquests xifecs poden presentar-se en qualsevol epoca de 
l'any, fins i tot en aquells mesos que hom considera més secs, com I'agost 
o el gener. Malgrat tot, s'evidencia un predomini d'aquest tipus de pluges 
els mesos de setembre i octubre. 

Durant l'estiu, les pluges són originades per moviments convectius de 
les masses d'aire calent carregades d'humitat, que provinents del mar re- 
munten les serralades costaneres. La condensació posterior al refredament 
que provoca I'ascensió origina precipitacions de curta durada (1 o 2 hores) 
i gran intensitat (de 80 a 100 mm/h). L'krea afectada per aquests aiguats és 
molt localitzada. 

A la tardor predominen els temporals de llevant. Solen afectar només 
les serralades costaneres amb pluges que duren poques hores pero que re- 
vesteixen una particular intensitafimés de 100 mk.  j ~ u a n  els "ents humits 
de llevant colpezen les serralades al pas d'un front fred o una gota freda, es 
desencadenen $uges de carhcter torrencial (figura 2). 

Pig 2. Detall de la bando del pluvibgraf corresponeni a I'alguat de la nit del 25 de setelnbre de 1962. 
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Entre els anys 1953 i 1987 s'han registrat sis aiguats amb pluges 
superiors als 100 mm./dia. A la taula 2 es dóna una relació de les precipi- 
tacions més remarcables produxdes en 24 hores. 

Si tornem a aplicar I'equació de Gumbel a les pluges maximes dihies, 
obtindrem les precipitacions tebriques corresponents a temps de retorn de 
2,5,10,20,50 i 100 anys. 

Tr (an y S) Pluja max. mes (mm) 

Taula 1. Dades meteorolbgiques mitjanes del període 1956-1987. Ek 
dies de neu i de pedregada corresponen al total del període. La temperatura 
i la ETP ( segons Thornthwaite) han estat calculades fins a 1981. 

Mes Pluja Dies Dies Dies Temperatura ETP 
(mm) pluja neu pedregada ?c) (mm) 



Taula 2. Aiguats més remarcables emegistrats en 24 hores en el 
penode 1942-1952 a Cornelli i en el període 1953-1988 a I'Hospitalet. 

vents de I'ENE 
vents del SSE 
vents del NE 
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Els cursos d'aigua 

- Torrent d'Esplugues o d'En Nyat. Neix a Sant Pere Martir, dins del 
teme d'Esplugues. La seva longitud és de 3,6 Km. amb una superfície de 
la conca, fins a la cota de 25 metres, de 1 ,O3 Km2. El seu pendent mi@ és 
del 6,3% malgrat que en el primer tram, fins a l'autopista, arriba al 12,5%. 
El llit del torrent esta terraplenat en molts indrets, pero és travessat per la 
Iínia 5 del metro de Barcelona, que en aquesta zona circula a cel obert. Al 
sud de Can Boixeres s'ajunta amb el torrent de Can Cervera (figura 3). 

- Torrent decan Cervera, també dit de Can Vidalet i de CanClota. Neix 
a les estribacions meridionals de Sant Pere Martir, la seva longitud és de 2,8 
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Fig.3. Portils longitudinals de les rieres i torrents 

Km. i la superfície de la conca, de 0,8 KmZ, amb un pendent mitja del 3.3%. 
El seu curs inferior ha estat reomplert artificialment. A Can Boixeres 
s'uneix al torrent d'Esplugues per formar la rierade 1aCreu Blanca, laqual 
continua per la Rambla de la Marina. 

- Riera de Pubilla Cases o tonent Capó. Aigiies aval1 es transforma en 
la riera del Cementiri o dels Frares. El seu camí es fa difícil d'establir a 
conseqüencia de la intensa urbanització del llit de la riera. S'origina entorn 
del carrer de Sant Mateu d'Esplugues i segueix la direcció del carrer de 
Severo Ochoa, popularment anomenat carrer del Tonent. Gira en la 
confluencia arnb I'avingudad'Isabel lacatblica segueix en direcció sud pel 
pare de les Planes, passa perdavant del cementiri pel carrer Menéndez Pida1 
i continua pel carrer de la Riera dels Frares. Té una longitud d'l,8 Km. i una 
superfície de conca de 0,835 Km2. El seu pendent mitja és del 3,8%, encara 
que fins al Canal de la Infanta és del 5,3%. 

- Torrent Gomal. Recull les aigües dels tonents de Can Oliveres, del 
Neguit i Busquets, formats en les vessants de Sant Pere Martir. A la zona 
dels ponts de Can Rigalt s'integra en la xarxa de clavegueres. El seu llit 
constitueix l'actual avinguda del Torrent Gomal. La seva longitud és de 3,9 
Km. i la superfície de la conca receptora, fins a la cota de 25 metres, de 2,92 
Km2, amb un pendent mitja del 4,1%. 

- Riera Blanca. Constitueix el límit entre els termes municipals de 
1'Hospitalet i Barcelona, la seva longitud és de 5,8 Km, amb un pendent 
mitjh del 2,5%. 



La determinació dels parhmetres morfom&trics de les conques dels 
diferents cursos d'aigua dóna una infonnació molt interessant, ja que 
permet esbrinar quin sera el comportament hidrolbgic que hom espera que 
presentin les rieres i els torrents. Entre els parhmetres que s'han quantificat 
remarcarem els segiients (taula 3). 

1. Superficie de les conques hidrografiques 

La reduida superfície de les conques fa que en elles predominin els 
temoorals de t i ~ u s  convectiu. Aauests es caracteritzen oer la forta intensi- 
tat de la pluja, $unadurada sembiant al temps de concentració de les aigües 
de l'escorrentia. Poden. tanmateix. originar-se borrasaues associades al Das . ., 
de fronts freds i gotes'fredes, que són les responsables de les violentes 
crescudes de les rieres. Com rnés gran es la conca de drenatge, més gran és 
també la seva capacitat per regular les avingudes. 

2. Forma de les conques 

La forma de les conques determina el temps de concentració de les 
aigües de I'escorrentia. Aquest temps és més gran en $es conques allarga- 
des que no pas en les arrodonides, i per tant, les avingudes en el primer cas 
seran més temibles. Entre els possibles metodes per quantificar la forma de 
la conca s'han emprat: 

- Índex de compacitat (c). És la relació entre el perímetre de la conca 
(Pc) i el d'un cercle d'igual superfície (A). 

Un valor igual a la unitat representa que la circulació superficial ha de 
recórrer una distancia més gran abans d'arribar al curs principal, perla qual 
cosa el seu temps de concentració sera alt. Valors superiors són típics de 
conques de forma lineal i de curt temps de concentració. 



- Circularitat (Cc). S'avalua comparant l'krea de la conca amb la d'un 
cercle d'iguaf perímetre. 

Aquest valor sera més alt com més circular sigui la conca. 

3. Relleu de ia conca 

L'orografia de la conca determina la velocitat de l'escorrentia i el 
temps de concentració. Els pendents suaus incrementen el temps de concen- 
tració ala vegada que redueixen el cabal mhxim de la crescuda i possibiliten 
una major retenció i infiltració per part del sol. 

- Amplitud de relleu (Ah). És el mk im desnivel1 de la conca. 

- Corba hipsomktrica. Representa la distribució en alcada de les 
superfícies de la conca (figura 4). 

- Diagrama de freqühncies altimktnques. Es dedueix de la corba 
anterior i reflecteix els percentatges de superfície de conques situades a 
diferents alcades. 

- Altitud mitjana de la conca. És l'ordenada de I'abscissa mitjana de la 
corba hipsomktnca. 

4. Xarxa de drenatge 

Constitueix el sistema col.lector de les pluges en el desguas de la 
conca. Una xarxa ben desenvolupada, amb rius curts i rectes, permet 
canalitzar rhpidament la circulació, cosa que origina crescudes rhpides i 
violentes. Com més gran sigui el nombre i la longitud dels cursos d'aigua, 
més gran sera el volum d'aigua que podrh emmagatzemar-se, la qual cosa 
contribuira a retardar el temps de concentració i adisminuir el cabal mhxim 
instantani de I'avinguda. 

- Densitat de drenatge (D). És la relació entre la longitud total dels 
cursos d'aigua (E L) i l'hrea de la conca. 



Superficie de la conca 

Fig.4. Corbes hipsom&tnques i diagrames de freqü&ncies altim&mques de les conques del tomnl 
Oornal (9 i del torrent d'Esplugucs amb la riera de Can Vidalet. 

Els valors de D oscil.len entre 1 i 50. Com més gran sigui l'erosiona- 
bilitat del sol, menor sera el cabal de l'avinguda i menys superfície de 
terreny caldri per formar nous barrancs. La densitat de drenatge sera alta. 
La permeabilitat del sol, en disminuir I'escorrentia superficial, donara lloc 
a densitats de drenatge baixes. Les conques amb materials durs i resistents 
presenten també densitats de drenatge baixes, entre 1 i 10 Km/KmZ. 



Taula 3. Valors dels índexs morfom&trics de les conques hidrografi- 
ques de 17Hospitalet comptabilitzats fins al Canal de la Infanta. 

Torrentd'Esplugues 3,6 1,03 8,O 2,2 0,21 368 4,O 
Torrent de Can Cervera 1,8 0,8 4,7 1,48 0,46 120 2,2 
Riera de Pubillv Cases 1,2 0,83 4,2 1,3 0,59 74 1,5 
Torrent Goma1 3,O 2,92 8,5 1,4 0,51 368 2,O 

CALCUL DELS CABALS MAXIMS DE LES RIERES. 

Tractant-se de conques de superfície reduida, els cabals d'escorrentia 
originats per una pluja poden calcular-se mitjancant el Metode Racional: 

C. It. A 
Q = 

360 

Q = cabal rnaxirn previst (rn3/s) 
C = coeficient d'escorrentia (@,S5 a 0,4) 
It = intensitat de pluja maxima prevista (mm/h) per a un penode de 

retom igual a una pluja de la mateixa durada que el ternps de concentració 
A = superfície de la conca (hectbees) 

El calcul de la intensitat de pluja rnixima pot fer-se amb la fórmula: 

en la qual 
Ih = intensitat maxirna horbia per a un penode de retom considerable 

(mm/h) 
tc = temps de concentració (minuts) 



El temps de concentració s'obté de la fórmula: 
n xxí 

on: 
tc = temps de concentració (hores) 
L = longitud del recorregut de I'aigua (Km) 
H = desnivel] (m) 

Els temps de retorn més emprats enobres de drenatge de carreteres són 
de 50 a 100 anys pera danys en ponts, de 25 i 10 anys per a danys en el 
clavegueram de carreteres principals i secundaries, de 10 i 5 anys per a les 
voravies i de 10 per a les vies urbanes. Per a les grans obres hidrhuliques, 
solen considerar-se temps de retom més grans, de I'ordre dels 500 anys. 

S'ha emprat el metode anteriorment exposat per calcular els cabals 
mkims que hom preveu que poden produir-se en les rieres i els torrents de 
I'Hospitalet per a intensitats de pluja de 25,50 i 75 mm/h. Aquest darrer 
valor correspon a la intensitat maxima que poden assolir les pluges a 
Barcelona per a un temps de retom de 100 anys. S'ha utilitzat un coeficient 
d'escorrentia igual a 0,4 (taula 4) 

Taula4. Temps de concentració (Tc, en minuts) i cabals mixims (Qo, 
en m3/s) per a diferents intensitats de pluja (1, en mm/h) 

T. dlEsplugues 30,7 4 8 12 
T. de Can Cewera 20,7 3,9 7,7 11,6 
Riera Pubilla Cases 14,l 5 9,9 14,9 
T. Gornal 2931 1 1 3  23,2 34,7 



EL CLAVEGUERAM 

Les aigües que antigament davallaven des del Samonti una vegada 
eren canalitzades per les rieres continuaven cap al mar seguint els cursos 
d'unes pluvials que han estat I'origen del primitiu clavegueram de la ciutat. 
En síntesi, els més importants foren: 

- La pluvial del Poble. Recollia les aigües del torrent de la Remonta o 
de Can Famades i seguia cap al mar per la pluvial del Pont de la Mola, 
paral.lela al vell camíde Sant Roc. Les aigües de larierade la Creu, formada 
després de la confluencia dels torrents d'Esplugues i de Can Vidalet, 
s'afegien a I'antenor un cop superada la carretera del Mig. 

- La pluvial de la Farola. Era la continuació de la pluvial de la 
Fabregada i de la nera del Cementiri. 

- La pluvial Gran o del Pont del Pi o d'En Pebrot. Drenava la zona que 
ara ocupen el polígon Gornal i una part de la bamada de Santa Eulilia. 

- La pluvial Pedrosa. Era la perllongació directa del torrent Gornal i 
desguassava a la riera Blanca. 

La progressiva expansió de les hees urbanitzades de I'Hospitalet ha 
exigit la conversió de les pluvials en col.lectors i la formació d'una 
complexa xarxa estesa al llarg de la ciutat. La densitat d'ocupació del sol i 
del subsbl, amb la implantació del metro (Iínies 1 i 5) i de la via subterrh- 
nia dels Ferrocamls Catalans, ha dificultat en molts punts la seva constmc- 
cid. L'actual xarxa de clavegueres és de tipus unitari. Aixb vol dir que hi 
desguassen les aigües residuals (d'origen domestic i industrial) i les pluvials 
seguint els mateixos conductes, la qual cosa fa que els seus cabals resultin 
molt variables. Les col.lectores més remarcables són: 

- Col.lectora de la Vall del Poble. Recull les aigües de la barriada de 
Sanfeliu. 

- Col.lectora de la riera de la Creu. Concentra les aigües del torrent 
d'Esplugues, de la col.lectora de la Fabregada, que cobreix el sector de 
Pubilla Cases, i de la col.lectora de Pere Anton, que cobreix I'avinguda de 
I'Electricitat. 

- Col.lectora de la nera dels Frares. Arreplega les aigües de Pubilla 



Cases per la riera del Cementiri, les provinents del torrent del Lloro, que 
drena una part del sector de la Florida pel carrer Primavera, i les del torrent 
Gornal, que drena també una part de la Florida i de Collblanc -La Torrassa. 
La col.lectora segueix recta i travessael barri de Can Pipel camíde IaFaroIa 
fins al mar. 

- Col.lectora del Torrent Gornal. En un futur prbxim enllacad amb les 
col.lectores del torrent del Lloro i del torrent Gornal Nord. Eliminara així 
els punts negres que té I'antenor col.lectora. Més endavant contribueix al 
drenatge dels polígons Gornal i Pedrosa. 

- Col.lectora d'Amadeu Torner. Recull les aigües dels sectors de la 
Florida i de Collblanc per les avingudes de Ponent i del Torrent Gomal. 
Continua després per aquesta i pel carrer d' Amadeu Torner cap als polígons 
Gornal i Pedrosa fins a la Zona Franca i el mar. 

- Col.lectora de la Riera Blanca. Aplega les aigües del NO de Barce- 
lona i del sector nord de Santa Eulalia, segueix pel carrer del mateix nom cap 
a la placa Cerda i la Zona Franca. Al sud de l'autovia de Castelldefels, se li 
ajunta lacol.lectora Provencana, que recull les aigües de Santa Eullia Sud. 

MECANISME DE LES INUNDACIONS 

Les inundacions que afecten I'Hospitalet són la conseqüencia de forts 
aiguats que desborden rieres i torrents, i estan afavorides pels condicionants 
geogdfics i climatolbgics que actuen com a factors desencadenants de la 
desestabilització atmosferica. 

La proximitat de la serralada de Collserola al mar i el fort contrast 
termic entre mar i terra a la primavera i sobretot a la tardor provoquen un fort 
gradient horitzontal, que s'ajunta amb el gradient vertical que suscita 
I'orografia. Els dos gradients i la presencia de masses d'aire humit nodrei- 
xen les condicions necesshries per ala formació de pluges de gran intensitat. 

Les conques de recepció de les rieres instal.lades al damunt dels 
materials paleozoics i plioquaternaris són molt impermeables a I'aigua, 
igual que I'asfalt dels carrers, que contribueix a augmentar I'escorrentia su- 
perficial. El fort pendent que tenen en les seves capcaleres es tradueix així 
en un comportament de tipus torrencial i provoca una rkpida concentració 
de les aigües sobre una hipotetica Iínia que marcaria el Canal de la Infanta. 



Quan les rieres han superat els estrets passos que separen el Samonta 
de la Marina, aboquen les seves aigües i els seus materials sobre la plana 
deltaica i construeixen ~e t i t s  cons de deiecció aue I'urbanisme actual 
emmascara. Així, la zona'compresa entre ekanal  i el carrer ~ r a t  de la Riba, 
amb uendents de I'ordre de 1'1%. ha estat semure una de les més ex~osades 
al risc d'inundacions. 

La manca durant molt de temps de drenatges suficients, derivats d'una 
descontrolada expansió urbanística els anys seixanta, dona lloc a una 
insuficiencia en la capacitat de drenatge de la xarxa de col.lectores (Bellvit- 
ge). En molts punts, aquestes se situaven en cotes superiors a la dels carrers 
i creaven problemes de desguas, mentre que la sobrepressió provocava el 
desbordament de les aigües negres per reixes i embornals (Centre de 
I'Hospitalet). La confluencia de dues clavegueres de fort cabal en un pas de 
secció estreta origina veritables coils d'ampolla que amenacen de desbor- 
dar-se en caure un fort xafec (la cniilla del torrent del Lloro amb el del 
Gornal, la confluencia de la riera dels Frares, amb el torrent del Lloro a 
l'enquadrament entre el carrer Prat de la Riba i el passatge Rodés, el pas 
subtenani de la riera dels Frares sota el carrilet, Santa Eulalia, la zona 
residencial de Balanya o les indústries de la carretera del Mig són alguns 
exemples d'aquesta problematica). D'altra banda, la transformació de les 
col.lectores en pluvials, fora de les kees urbanitzades, originava el seu 
ompliment per arrossegaments i abocados incontrolats i el consegüent 
negament dels conreus. 

Quan les pluges superen els 100 mmldia comencen els problemes al 
clavegueram, pero quan passen dels 150 mm. són ja una cruel realitat. 

La repetició d'inundacions obliga els veins de I'Hospitatet a lluitar 
contra aquest problema endemic. Comenqaren així a protegir les entrades 
de les seves vivendes mitjanqant la instal.lació de batiports. Encara en 
l'actualitat, el temor d'unes pluges un xic fortes provoca més d'una nit 
d'insomni als habitants d'alguns bams de la ciutat, com pot ser el cas 
d'indrets localitzats de SantaEulalia. En aquesta zona, la pujada sobtadade 
les aigües es reaiitza en menys de 10 minuts. El nivel1 d'aigua ais carrers 
puja fins a mig metre i s'aixequen les tapes de les clavegueres. 



Els batiports consten de dues parts: la post i les guies. La post és el 
mateix batiport, normalment de fusta i amb nanses per facilitar la seva 
col.locació. Les guies són angles de ferro que fan escaire posats als dos 
costats de la porta de la casa o bé als marges d'una finestra de ventilació del 
seu soterrani. 

Molts són els carrers en els quals hom pot reconeixer encara avui dia 
la presencia de batiports, sovint ja sense utilitat. Les principals hrees en les 
quals podem trobar-ne són : 

- Zonade I'Hospitalet Centre (Vila Vella), entreel carrer Major i la via, 
ara soterrada, dels Ferrocarrils Catalans i els carrers de Rossend Anís i 
Francesc Moragues. La zonaesmentada constitueix unapetita depressió del 
terreny en la qual s'abocaven les aigües de la riera de I'Escorxador, les 
provinents del Llobregat des de Comellk, les corresponents a les mateixes 
pluges i les originades pel desbordament del mateix clavegueram. 

- Zona situada entre el carrer de Barcelona i la via del tren dels 
Ferrocarrils Catalans i les perpendiculars de Sant Antoni i Castillejos. Es 
tracta d'un sector deprimit que estava limitat al sud pel mur que protegia la 
via del tren. En diversos punts, la reducció de secció de les col.lectores 
provocava el seu desbordament quan tenien lloc pluges fortes. 

- Zona de Sant Josep. Inclou els carrers que voregen la riera dels Frares 
entre Rodés i Miquel Romeu. Les aigüesque baixenencaraper aquest carrer 
s'aboquen a la depressió que forma el carrer Campoamor, limitada per la 
paret de protecció del tren de Barcelona a Tarragona. 

-Zona de Santa Eulilia. S'estén al conjunt de carrers situats als costats 
de I'Aprestadora, entre Amadeu Tomer i Prat de la Manta. Delimita també 
una petita depressió del terreny. 

Altres indrets enels quals hom pot trobar batiports se situen, de manera 
local, al llarg de les rieres i els torrents. En alguns carrers els batiports han 
estat substituitsper aitsesglaons. Aquest és el cas delscarrers Xipreret i Sant 
Joan, on les velles cases dels segles XViII i XIX tenen esglaons davant de 
la porta per evitar l'entrada de les aigües que baixaven per la riera de 
1'Escorxador. De vegades també es poden veure petits murs d'obraperpen- 
diculars a la riera que tenen la mateixa finalitat protectora, i tarnbé petits 
terraplens que envolten una casa amb el seu hortet. 



A la Marina cls problemes són deguts al poc pendent del terreny, que 
dificulta el desguas natural, i a la topografía irregular de les bamades de 
Bellvitge, Can Pi i Pedrosa, amb desnivells i elevacions per damunt del 
metre i mig. Aquestes condicions afavoreixen l'embassament d'aigua 
encara que les pluges no siguin de gran intensitat. A Bellvitge, al polígon 
constniit l'any 1963 com a camp d'experimentació de tkcniques construc- 
tives, mancaren durant molts anys les canalitzacions necesshries. Per altra 
banda, 17exist&ncia de vivendes en soterranis, a 1,30 m. sotael nivel1 del sol, 
agreujava els problemes. 

A la placa Cerda, situada en la conflukncia de la riera Blanca i la 
calcada deprimida de la Gran Via, el drenatge es realitza mitjancant la 
col.lectora de la Riera Blanca. Com que la seva capacitat és insuficient, 
l'aigua en condicions de sobrepressió puja del col.lector a la calcada i la 
nega. La solució futura preveu desviar el drenatge de la placa cap a un altre 
col.lector, al qual caldra bombar l'aigua ja que esta situat a més alyada. Els 
blocs residencials de Balenya resulten, tanmateix, afectats per lainsuficikn- 
cia de drenatge que caracteritza gran part d'aquesta zona. 

22-231911837 La riera de la Creu inunda el nucli urba i els camps de la 
Marina. S'acorda desviar la riera pel perill que representava 
quan queien quatre gotes, la qual cosa no es va fer fins prop 
de 90 anys després. 

23/5/1853 Aiguats que provoquen danys a Sant Feliu, 1'Hospitalet i 
Barcelona. 

15/9/1862 Pluja de 14 hores de durada, sobre Sant Pere Martir, que 
causa greus desfetes a Barcelona. 

1/10/1866 Crescuda de les rieres. 

20/10/1866 Crescuda de les rieres. 

1011872 Fortes pluges al llarg de tot el mes. 

23/9/1874 Aiguat de Santa Tecla. Pocs danys a 1'Hospitalet. 



9/9/1875 Se surten de mare totes les neres. 

19/9/1878 S'inunden gairebé tots els carrers de I'Hospitalet. 

28/9/1881 Danys al carrer Major i altres camins de I'Hospitalet. 

3/10/1888 S'inunda la Rambla de la Marina. Es produeixen febres 
palúdiques. 

811889 Pluges fortes. 

26/7/1893 Inundacions a Barcelona. 

15/1/1889 Pluges i desbordament del Llobregat. 

911902 Aiguat de Santa Magdalena. Temporal a Sant Pere Mirtir i 
Santa Creu d'olorde. Importants danys a I'Hospitalet i 
Cornella. 



22/10/1907 Pluja de 48 mm. que provoca el desbordament de la riera 
Blanca. 

24/10/1907 Pluja de 65,7 mm. que provoca destrosses a Les Corts i a 
Collblanc. 

29/9/1913 Cauen 262 mm. en 24 h. sobre Sant Joan Despí, dels quals 
205 van caure en 5 hores. 

20/2/1920 Vents de llevant i pluges que desborden les neres. 

9/4/1926 Pluja a Santa Creu d'olorde. Danys a Comellh i I'Hospita- 
let a causa del torrent d'Esplugues. 

31/8/1926 Aiguat de Sant Ramon. Les rieres es desborden. 

13/10/1951 Forta tamborinada que descarrega 230'mm. en 24 h. sobre 
Comellh. 

29/9/1959 Pluges torrencials. Es recullen 180 mm. a Comella. 

25/9/1962 Pluja de 90 mm. en 24 hores. 

4/11/1962 Pluja de 102 mm. en 24 h. Els carrers de la ciutat es 
convertiren en veritables nus. Va afectar el Centre i Santa 
Eulilia. 

14/9/1963 Temporal de llevant amb vents de 100 Km/h i pluja de 
104mm. a Comella. S'esquerda una casa al carrer de les 
Aigües i s'inunda la part baixa d'aquesta. 

6/12/1971 Van caure 164 litres d'aigua a I'Hospitalet. Les obres que es 
feien a I'autopista canalitzaren les aigües cap a la riera del 
Cementiri i lariera Blanca, laqual porti un cabal superior als 
20 m3/s. Les seves aigües, en arribar al carrilet, s'aturaren i 
inundaren la placa Cerda. La insuficiencia del clavegueram 
agreujh el problema en quedar embussades les col.lectores 
dlAmadeu Tomer, Pedrosa, dels Frares i de la Creu. Tota la 
ciutat queda coberta d'una capa de fang. Les aigües de la 
riera del Cementiri, en no trobar sortida, s'estanyaren inun- 



dant els baixos dels habitatges de I'avinguda d'lsabel la 
Catblica, al costat de les piscines. A Bellvitge es negaren les 
parts baixes dels blocs per la sortida de les aigües de les 
clavegueres, que no podien engolir-les del tot. S'inundaren 
els dos primers blocs, acabats de constmir, de la Residencia 
Sanitaria. Les zones més afectades foren el Centre de 1'Hos- 
pitalet, Santa Eulalia, el barri de Can Pi, les barraques de la 
Bomba, on fou necessari evacuar prop de 150 persones en 
pujar el nivell de I'aigua 1 metre, les indústries de la carretera 
del Mig, els blocs de vivendes de l'avinguda Europa i els 
polígons Gornal i Pedrosa. Vuit Iínies d'alta tensió foren 
afectades per I'aiguat, la qual cosa provoca la manca de pa, 
jaque el 80% dels foms no van poder treballar. Els danys en 
la infrastructura de la ciutat foren estimats en 20 milions de 
pessetes, quantitat semblant als que provocaren els aiguats 
de setembre. Foren necessaris uns altres 90 milions per 
reparar les destrosses en els gmps escolars dels carrers dels 
Alps, de Bellvitge i de Pedraforca, el mercat de1 torrent 
Goma1 i la piscina i l'estadi municipals. 

611974 Pluges torrencials de46 mm. inunden el barri i els babitatges 
situats a les plantes baixes dels blocs de Bellvitge, que es 
convertiren en veritables tolls. 

7/11/1983 Pluges de l'ordre de 213 mm. amb vent de Ilevant de 115 
Km/h. La intensitat de la pluja fou de 166 llska. Al polígon 
de Santa Eulalia II cinquanta famílies es quedaren sense 
habitatge. Les aigües de la riera Blanca deixaren un rastre de 
fangal tram final del seu recorregut. La riera nega no menys 
de 20 parkings (ais carrers Independencia, Natzaret, Igual- 
tat) i la placa Cerda. El pont d'accés per l'avinguda d'lsabel 
la Catblica fou enderrocat. La Iínia dels Ferrocarrils Cata- 
lans fou interrompuda entre la placa d'Espanya i I'Hospita- 
let. Les aigües arrossegaren gran quantitat de vehicles cap a 
la confluencia dels carrers Teide i Primavera i l'avinguda del 
Nord. Tanmateix, s'inundaren els baixos de Bellvitge (1,s 
m. al mercat) i els passos a nivell sota la via del tren. Les 
galeries de serveis de la Residencia Sanitaria es negaren, i a 
Mercabarna es forma un gran Ilac. Les fabriques de la Zona 
Franca resultaren també molt afectades. Als col.legis del 
polígon Gomal es van haver de suspendre les classes davant 
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Fig.5 Fant: El riu (Quaderns del Baix). 



de la dificultat que representava la inundació dels patis i 
accessos a les escoles. Al carrer Campoamor l'aigua va 
tombar el pas a nivel1 del tren i va fer un forat de 2 metres de 
fondhria. L'aigua s'escamph també pel bani de Sant Josep i 
el carrer del Mestre Candi. 

301711987 Imponent xhfec de 79 mm. sobre el barri de Sants. 

411011987 Entre les 0 i les 18 hores es recullen 86 mm. sobre I'Hospi- 
talet. Entre els dies 1 i 5 cauen 410 mm. a Montjuic. Les 
pluges provoquen danys a tot el litoral. 

1/10/1988 Pluja de 63 m. que inunda el pont d'accés de la carretera 
del Mig al carrer de 1'Aprestadora. A la zona de blocs de la 
Ciutat Comtal, a Sant Josep, es fa un clot a la calcada. La ca- 
rretera Antiga del Prat queda, en part, coberta per les aigües. 

EL R N  LLOBREGAT 

El riu Llobregat neix prop de Castellar de N'Hug (Berguedh), a 1.275 
metres d'altitud, i desguassa a la Meditenhnia, al Prat de Llobregat. La 
superfície de la seva conca és de 4.948,4 KmZ i la seva longitud, de 156,5 
Km. Els seus afluents més importants són el Cardener (1.373,2 Kmz. i 87 
Km.) 1'Anoia 924,4 Km2 i 66,5 Km), la riera Gavarresa (449,6 KmZ i 60 
Km), la riera de Merlés (173 Km2 i 46,8 Km) i la riera de Rubí (121 KmZ i 
31 Km). 

La conca del Llobregat esta formada per tres grans unitats morfolbgi- 
ques: el Pinneu, on el riu salva grans desnivells i s'encaixa en nombrosos 
congostos, la Depressió Central i el Sistema Meditemi,  constituit perla 
Serralada Pre-Litoral, la Drepressió Pre-Litoral i la Serralada Litoral, 
després de la qual comenca la plana deltaica (figura 5). 

El Llobregat és un riu de poc cabal que presentaestiatges molt marcats 
i crescudes fortes i violentes. Les úniques variacions que afecten el seu 
comportament hidroibgic, típicament mediterrani, són les originades perla 
situació pre-pirinenca de la seva capcalera. 



Foto 2. Els veins del carrer Major tnient I'aigua. (Foto Company). 
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La distribució mitjana dels cabals es caracteritza per un mínim hiver- 
nai els mesos de gener i febrer, durant els quals s'acumula la neu a la part 
alta de laconca. El desglac i les precipitacions més elevades de la primavera 
fan d'aquest períodeelde majors aportacions hidriques de tot I'any. L'agost 
és I'kpoca més eixuta de I'any, donada la manca de precipitacions del mes 
de juliol. Finaiment, a la tardor, les fortes pluges tomen a augmentar els 
cabals (taula 5). Aquests, perb, presenten una gran diversitat de valors i 
oscil.len entre un mínim de 2 m3/s. els mesos més eixuts i un mkim de 3.080 
m3/s durant la riuada de setembre de 1971. El cabal mitjii mesurat al Prat és 
de 18,22 m3/s. 

El coeficient d'irregularitat dels nus meditemanis oscil.1a entre 5 i 
I'infinit a conseqükncia de la variabilitat dels tipus de pluges i de la gran 
evaporació que s'enregistra en aquestes regions. La irregularitat és també 
molt diferent d'un any al següent i dins del mateix any als diferents trams 
del nu. En el cas del Llobregat, aquests valors poden ser iguals o superiors 
a 5. 

La distribució i la manera de presentar-se els grans aiguats condicio- 
nen el comvortament hidrolbgic del riu, les seves avingudes i els eixuts. A 
la conca d&l Llobregat, hom io t  diferenciar tres tipus de ciimes: 

A la part alta de la conca, fins a Berga en el Llobregat i fins a Ponts en 
el Cardener, domina el clima pre-pirinenc. Les pluges anuals oscil.len entre 
els 600 i els 1000 mm., i són abundants a I'estiu. Les temperatures estan en 
relació amb I'altitud. 

Al tram mitjii, entre Berga i Martoreil, trobem el clima de muntanya 
mitjana. Les pluges mhximes es donen a la tardor i a la primavera. Eis estius 
són secs. Les precipitacions anuals varien entre 500 i 800 mm. Abunden les 
pluges de tipus orogriific i les tempestes estiuenques de convecció. 

La zona prbxima al litoral es caracteritza per la seva poca altitud, amb 
un rkgim thrmic forca suau. Presenta un mhxim pluviomktric a la tardor 
lligat a la presencia de pertorbacions en la Meditemhnia que provoquen in- 
estabillitats ai llarg de tota la costa. Les pluges no superen els 700 mm, amb 
un miixim secundari a la primavera (figura 6). 
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Foto 3. Les hees inund,\deh VmM han patil els efecles de les inundacions. (Foto Company). 

Les nibinades catastrbfiques del Llobregat són desencadenades per 
pluges de carhcter extraordinari originades per temporals litorals o piri- 
nencs, diferenciats perla intensitat, la durada i la distribució geogrhfica. 

A) Els temporals pirinencs donen lloc apluges de poca intensitat i gran 
durada (2 o 3 dies) que descarreguen elevades quantitats d'aigua (de 300 a 
400 mm) sobre una gran part del temtori. Són freqüents a I'hivern quan els 
vents chlids i humits del mar remunten cap a I'interior i topen amb les 
serralades pirinenques. Sota I'efecte catalitzador d'un front fred provinent 
de l'oest, es condensen i precipiten importants volums d'aigua. Aquests 
temporals causaren les inundacions dels anys 1907,1940 i 1982. 

B) Els temporals litorals afecten les zones properes a la costa fins a la 
Depressió Central, sobretot els mesos de tardor. Solen ser de curta durada 
(poques hores) pero de gran intensitat (100 mm/h). Tenen el seu origen en 
la situació creadaper una borrasca situada al marbalear i un anticicló al nord 
peninsular. En aquestes condicions, la presencia d'una gota freda o d'un 
front fred provoca I'elevació rhpida de I'aire de llevant. Aquest aire esta 



rnolt carregat d'humitat per la temperatura més alta de I'aigua del mar al 
final de l'estiu. Quan es troben les dues rnasses d'aire, es produeix una 
condensació sobtada i I'aire de Ilevant, escalfat per la calor de la condensa- 
ció, adquireix un fort moviment d'ascens que aspira encara més I'aire del 
mar. El resultat és una irnponent pluja torrencial. D'aquest tipus foren les 
crescudes dels anys 1913, 1921,1930, 1962, 1971 i 1983. 

LES AVINGUDES 

El primer rector del Prat de Llobregat, l'any 1539 qualifich el nu 
Llobregat de "flurnen temble et periculosurn" ja que des de sempre les 
seves avingudes han estatconsiderades com acatastrbfiques per lesdesfetes 
que provocaven. D'ench de I'any 1.143, en que fou enderrocat el pont roma 
de Martorell, han estat anotades un mínim d'un centenar de riuades. A 
vegades diverses rubinades han succeit dins del rnateix any (3 durant el 
1866,6 el 1907,2 el 1962). 

La major part de les riuades han tingut lloc en e1 període de setembre 
a gener, amb un predomini els rnesos de seternbre i octubre (50% del total) 
i han estat provocades per temporals de llevant que han afectat les parts 
baixes de la conca. Les crescudes de final de tardor i d'hivern sovint es 
deuen a temporals pirinencs. A la primavera són menys freqüents i poden 
ser degudes apluges fortes que fonen laneu acumulada ales rnuntanyes. Els 
hidrogrames d'aquestes avingudes reflecteixen uns ternps de crescuda rnolt 
llargs, la qual cosa afavoreix el desguas, que es perllonga durant molts dies 
(figura 7). A partir del 1.000 rn3/s comenca el perill d'inundació. Per a un 
cabal de 2.000 m3/s l'al~adaque tindrien les aigües al pont de Cornellh seria 
de 5,8 m., i de 6,2 al del Prat (Yáñez, 1971). 

En el transcurs de les avingudes s'assoleixen uns cabals extraordina- 
ris, sobretot els mesos de seternbre, novernbre i desembre, que superen els 
1.500 m3/s (taula 6). El cabal mhxirn que ha estat rnesurat correspon a la 
riuada del 20 de setembre de 1971, amb 3.080 m3/s. Els hidrogrames 
d'aquestes avingudes mostren uns temps de concentració i d'esgotament 
rnolt curts, de poques hores, que augmenten el perill de la riuada (figura 7). 

Els fenbmens de dinhmica litoral provoquen, sovint, l'acumulació de 
grans munts de sorra, que tanquen la sortida al mar de les neres i de les 
mateixes aigües del Llobregat en formar-se barres sorrenques en la seva 
desembocadura. La possible coincidencia de nuades amb temporals ma- 



rins, amb ones de més de sis metres, i vents de llevant complica encara més 
el desguas. Per altra banda, les baixes pressions (borrasques) suposen 
I'ascens del nivell del mar (marea meteorolbgica), uns 30 cm. a la costa 
barcelonina. D'aquesta manera, una riuada ordinaria del Llobregat, com 
I'esdevinguda I'octubre de 1951, amb un cabal de 750 m3/s, perb coincident 
amb un temporal de Ilevant, pot provocar inundacions en tota la zona 
propera a la desembocadura del riu. 

Les crescudes del riu repercuteixen en el nivell freatic de I'aqüífer su- 
perficial del delta. L'elevadapermeabilitat dels terrenys de IaMarina faque 
quan té lloc una crescuda, al cap de poc temps augmenti el nivell freatic en 
els pous i sondejos, a vegades fins a més de 2 m. Aquesta circumsthcia 
comporta que les excavacions profundes prbximes al nivel1 freatic, en 
períodes d'avingudes puguin quedar negades per la pujada del niveíl de les 
aigües subterrhies, principalment en aquells indrets més propers a la llera 
del riu. 

TRANSPORT DE SOLIDS 

Els romans batejaren al nostre riu amb el nom de Rubricatus. Molt més 
tard, en la documentació medieval, se citara encara com a Rubricatus i 
Lubricatus noms dels quais derivara I'actual topbnim. Lucio Marineo 
Sículo, l'any 1530, en la seva obra "De las cosas ilustres i excelentes de 
España", escriura: "La ciudad de Barcelona tiene por una parte el río 
llamado Rubricato ansí dicho por las arenas coloreadas". 

El transport de materials rogencs en suspensió és una de les primeres 
evidencies de lescrescudes, com aconseqüenciade la fortaerosióque té lloc 
a la conca fluvial. El transpon de partícules en suspensió pot arribar a 
constituir el 50% del cabal total. Durant I'avinguda de novembre de 1982, 
el cabal sblid en suspensió representa el 15% del total (1.600 m3/s). Segons 
Novoa (1984), la degradació produida equival a 5.000 Tm/Km2. 

La progressiva acumulació de materials a la desembocadura del riu 
possibilita la formació i progradació de la plana deltaica, citada ja en I'edat 
mitjanacom a "Flancies de lubricatus". La construcció d'embassaments als 
rius Llobregat i Cardener s'ha traduit en una progressiva reducció de la 
quantitat dels aportaments solids que aquests arrossegaven. Els embassa- 
ments, en actuarcom a trampes que retenen gran part del material transpor- 
tat, només permeten la sortida deis fins en suspensió, la qual cosa origina a 



lazonadeltaicaladisminució de lacompet&nciafluvial respecte a la marina, 
fet que finalmente repercuteix en la regressió de la Iínia de costa. Així, la 
Farola, situada a la desembocadura del Llobregat, es trobava l'any 1862 a 
320m. del mar, rnentrequeactualment ha de ser protegida deles onades amb 
un espigó. 

DARRERES INUNDACIONS DEL LLOBREGAT. 

En el llibre de Jaume Codina (1971) " Inundacions al Delta del 
Llobregat" es pot trobar una exhaustiva informació de les inundacions 
histbriques del Llobregat, per la qual cosa aquí només s'esmentaran 
aquelles esdevingudes més recentment. 

161111 898 Riuada de Sant Antoni. L'onada d'aigua, d'al~ada conside- 
rable, trenca a les dues de la nit el terraplk de defensa a 
Comella(1,5 m. d'alcada per 2,5 m. d'amplada) i inunda la 
Marina d'un mar d'aiguavermellaque cobria una superficie 
de 50 Km. de longitud per 25 Km. d'amplada, de la qual 
només sobresortien les teulades de les masies. Una mar 
encrespada a la zona de la Farola dificulta el desgub del nu. 
A I'Hospitalet, per impedir que I'aigua entrés pel carrer 
Major, es construí un mur a1 costat de la caserna de la 
Remonta. L'alcada de I'aigua en alguns punts de lacarretera 
de la Bordeta assolí els 150 cm. El corrent enderroca els 
ponts de la carretera a Sant Boi i el de la via del tren al Prat. 

10-1 111907 Aquest any es coneix com el de les cinc riuades, malgrat que 
en reaiitat en foren sis les patides: cinc a l'octubre, seguides 
i molt fortes, entre els dies 12 i 23 i la darrera el 7 de 
novembre. amb ~luges  aue afectaren tot el Princioat. Les . 
aigües negaren una supe;fície de més de 100 Km2 amb una 
alcada aue en alguns indrets arriba als 2 i 3 metres, i s'esten- 
gieren per tot eldelta del Llobregat. El Prat i Comella foren 
de les poblacions més afectades. 

30/9/1913 L'aigua arriba fins al nivel1 de I'andana de l'església de 
1'Hospitalet. A Comella obrí un nou Ilit. 





6/12/1971 El Llobregat enderroca el pont de Molins de Rei. A 1'Hospi- 
talet es recolluen 164 litres. Totes les neres es desbordaren 
i cobriren de fang la part baixa i el centre de la població. 

7-8/1 U1982 Un fort temporal de ponent, amb pluges de 423 mm. en 24 
hores sobre les dues vessants del Pirineu, provoca lacrescu- 
dadel Llobregat. L'avinguda, en aquesta ocasió, fou en gran 
part sostinguda per l'embassament de La Baells (inaugurat 
l'any 1976). Les aigües pujaren 4,5 m. sobre el seu nivel1 
normal i van arribar fins a I'ampit del pont de la carretera del 
Prat a Mercabarna. Un fort temporal de llevant, amb onades 
de 6 m. dificulta el desguas del riu. A la Zona Franca es 
negaren les factories de Soley, Motor Ibérica i Seat. Aquesta 
vegada els danys a I'Hospitalet no foren gaire importants. 

Els intents més antics de regulació del curs fluvial del Llobregat es 
remunten a final del segle XVI, en que es construXren els primers terraplens 
i les primeres estacades al marge esquerre del nu com a protecció contra les 
freqüents avingudes que malmetien les terres del delta. 

En el moment actual, la regulació del Llobregat, a més de la seva ca- 
nalització, es fa amb dos embassarnents: el de Sant Pon$ sobre el riu 
Cardener (entre Olius i Claciana), amb una capacitat de 25 Hm3, i el de la 
Baells sobre el Llobregat, a Berga, amb una capacitat de 115 Hm3. 

Unanova presa s'estaconstruint 20quilbmetres aigües amunt de l'em- 
bassament de Ponts. Es la presa de la Llosa de Cavall, la qual afectad els 
termesdeGuixers, Sant LlorencdeMoninys, Navés, Olius i Lladurs. TindrA 
unaconca aportadora de 200 KmZ., una capacitat de 91 Hm3, i una forma de 
volta de doble curvatura, amb una alcada sobre fonaments de 122 rnetres i 
330 metres de longitud total de coronament. El cabal mk im que podra 
suportar és de 500 m3/s. 

Lacapacitat maximade lacanalització del Llobregat en el darrer tram, 
entre Molins de Rei i el mar, és de 4.000 m3/s. La desembocadura del riu és 
encara massa estreta, insuficient per suportar una forta Ilevantada. En el 
futur, hom preveu fer una nova llera des del pont de Mercabarna fins al mar, 
ampliar el desguas amb una secció de 300 metres i girar cap a ponent el liit 



del riu per evitar la perpendicular amb els vents de Ilevant. La llera vella 
seriacoberta amb terres i es deixaria un canal que serviria per al desguhs de 
les aigües pluvials de la Zona Franca i de part de I'Hospitalet. 

La pocaelevació topografica que presenta tot el delta del Llobregat ha 
estat sempre un mal endkmic de la zona en el moment de procurar un bon 
drenatge deis camps de conreu, sovint inundats pel riu i en els quals fins fa 
pocs anys han abundat els banyols i les aigües embassades. Les aportacions 
solides del riu, poc a poc, han donat lloc a la formació de la plana deltaica, 
desenvolupada gairebé en els darrers dos mil anys. Aquest avenc s'ha 
traduit en contínues variacions del llit fluvial i en focus permanent de 
conflictes jurídics entre veins i municipis. Així, entre I'Hospitalet i el Prat, 
han estat freqüents els problemes de jurisdicció de terres en quedar el riu 
com a frontera natural entre els dos pobles. L'últim capítol d'aquesta 
polkmica fou signat l'any 1926, quan es van regularitzar els Iímits dels 
termes municipais de la banda del riu incorporant al Prat les cases i terres 
que I'Hospitalet tenia al marge dret del riu (dues zones de 30,6 i 52,5 
hecthees). Pelmateix acord passaren adependrede Barcelonales terres que 
el Prat dominava a la vora esquema, al costat mateix de la desembocadura, 
que eren necesshies per a la constmcció del Port Franc de Barcelona. 

Les aigües del Llobregat solien desbordar-se principalment per la zona 
de ComellA, passant per damunt del terraplk de defensa i seguint pel seu 
carrer Majorcap a 1'Hospitalet. A vegades arribaven fins a I'esglésiaparro- 
quid, pero d'altres podien ser aturades a la caserna de la Remonta. Per la 
barriada de Famades, les aigües s'estenen pel camí del Mig fins a la riera de 
la Creu, lacarretera de Sant Roc,RamblaMarina, lasevac~illaambla Gran 
Via i el pont del tren. Una vegada superat aquest punt, negaven el bani de 
Can Pi (o de Carbonell) i les mbriques de la Zona Franca. La superfície 
afectada podia superar les 200 hecthees. 

Les terres inundades van quedant així progressivament reblertes amb 
els sediments deixats, i provoquen la contínua elevació del nivell del sol. 
Així, a Bellvitge, sobre el primitiu nivell d'habitació de I'ermita romhnica 
del segle XI, s'han acumulat prop de 4 metres d'argiles vermelles provi- 
nents de les avingudes que malmetien I'edifici i que exigiren I'elevació del 
seu sostre. Algunes d'aquestes capes sedimentades foren emprades com a 
paviment de terra batuda per bastir nous murs i contramurs (segle XVII). 



Finalment, a conseqü&ncia del considerable aixecament del terra, hom 
decidíconstruir unanovaesglésia (171 8). Pel mateix motiu, a Ca n'Escarrer 
(masiaque té un finestral gbfic, reconstruida el segle XVIII), es fa necessari 
baixar dos esglaons per entrar a la vivenda, en augmentar el pnmitiu nivel1 
del tena. 

El nu, pero, exerceix també una influencia positiva a les zones 
agrícoles situades als marges del curs fluvial, ja que les avingudes represen- 
ten una aportació de materials de gran qualitat. D'aquesta manera, a les 
hrees inundables es fonnen sbls profunds, amb hontzons A i B supenors als 
2 metres. sense elements eruixuts. fertils. de bona cauacitat de retenció 
d'aigua i bon drenatge. Es ;acta de terres franques que tenen equilibrats cls 
seus comuonents (ardes. llims i sorres). D'altra banda. les nuades suuosen 
tambélaietejadelf&s delllit delriu d'élementscontarninants, sovinifixats 
en el terreny, i l'augment de les reserves hidríques de I'aqüífer al.luvia1. 

A la figura 8 es poden veure representades les superfícies que tradicio- 
nalment han estat més afectades pels desbordaments del Llobregat i de les 
deres que travessen 1'Hospitalet. Aquestes hrees cobnen la major part del 
sector de la Marina, amb una extensió superior a les 300 hectirees. 

Taula 5. Cabals mitjans mensuals del Llobregat i aports hídncs en el 
període 1945-1971 a Martorell. 

Cabal (m3/s) Aports (Hm3) 

Gener 
Febrer 
Marc 
Abril 
Maig 
Juny 
Julio1 
Agost 
Setembre 
Octubre 
Novembre 
Desembre 



Fig. 8. h e s  inundables de L'Hospitatet 



Taula 6. Riuades i cabals mkxims instantanis i anys en que es 
presentaren 

Nombre riuades 

Gener 12 
Febrer 5 
Marc 3 
Abril 4 
Maig 4 
Juny 2 
Julio1 3 
Agost 6 
Setembre 13 

Octubre 15 

Novembre 12 

Desembre 6 

Cabal instantani (m%) 
p. - 

275 
312 
816 
596 
562 
865 
304 
367 

1500 
1550 
3080 
1500 
1500 
2200 
1500 
996 

Anv 
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