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Les rieres suposen per al nostre país, un entorn ric i biodivers envoltat d’un atractiu
paisatgístic i natural. Ara bé, també poden suposar un risc. Ens referim als casos en que la
precipitació és abundant, per sobre dels registres de normalitat, superant així la seva
capacitat de drenatge. És llavors, quan la riera es desborda i provoca un perill per la
població.
No només drenen les rieres, també ho fan torrents, rials i rius, encara que no tots ells
exposen un risc per la població de la mateixa forma que ho fan les rieres, que molts cops es
troben interioritzades dins els nuclis urbans.
Per tant, ens trobem en un entorn on, l’augment de l’antropització i la urbanització, han
suposat un perill, i al afegir la radicalització del canvi climàtic, ha comportat un augment del
risc, i en conseqüència de l’exposició de la població.
Una de les comarques del nostre país pel treball de les rieres, la seva abundància i els seus
condicionants és el Maresme. Les rieres creuen de nord a sud, des de les fondalades de la
Serralada Litoral arribant fins al mar Mediterrani. La proximitat entre aquests dos eixos
geogràfics junt amb la suma de factors meteorològics, provoca que les rieres en molts casos,
facin estralls en la seva població, poc preparada davant els esdeveniments fatídics que
poden suposar les avingudes sobtades no previstes.

OBJECTIUS i HIPÒTESI
La comarca del Maresme és una comarca delimitada per cursos fluvials. A l’est, el riu
Tordera, a l’oest el Riu Besòs. I en tots els municipis que conformen aquest regió
administrativa, les rieres també tenen el seu protagonisme, com la Riera de Sant Pol, la Riera
d’Argentona o la Riera de Sant Vicenç. Per tant, és una comarca marcada per les rieres, però
també per les rierades.
Segons Manel Pelagio (1999), les rieres del Maresme es troben en una posició crítica, per
quatre fets rellevants: l’establiment dels polígons industrials iniciats a la dècada dels 50 del
segle passat, el fenomen turístic importantíssim a la comarca, el desenvolupament de grans
vies de comunicació creuant el Maresme i el procés de suburbanització desenvolupat per
l’augment de població procedent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Són molts els casos que encara avui, any 2019, les rieres segueixen compartint espai amb els
veïns i els vehicles, espais destinats a vials o aparcaments, guals de pas o espais de trànsit
rodat o camins i corriols.
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És per aquests motius que aquest document pretén entendre els riscos i perills que suposen
les rieres en el nostre context municipal, però per saber interpretar aquests riscos i perills,
cal descriure quina és la importància i protagonisme de les rieres pels seus conciutadans.
Els objectius que intenta cercar aquest document seran:
- Descriure el risc i el perill que suposa conviure amb les rieres.
- Establir un model per tal de treballar de forma unificada, l’estudi del risc i perill de les rieres
de Catalunya.
- Entendre què significa conviure amb les rieres per evitar les seves conseqüències per
inundacions sobtades.
I com a hipòtesi es qüestionarà quin serà el paper de les rieres al futur:
‘Sabem que la naturalesa és sàvia, per aquest mateix motiu, hem observat que l’aigua sempre
torna per allà on circulava. La forta ocupació i antropització del territori, amb el conseqüent
estrès sobre la natura, l’augment de l’efecte hivernacle i la radicalització del canvi climàtic,
comportaran a curt termini inundacions més fortes, desestacionalitzades, i per tant, un
impacte sobre la població encara més elevat del viscut fins a dia d’avui.’
Per tal d’entendre i valorar aquesta afirmació, s’obtindrà un model mitjançant el treball amb
valors numèrics i estadístics de fonts oficials, que cercarà el nombre de població afectada i
els danys per l’activitat econòmica dissenyats en tres períodes de retorn d’inundació: 10, 100
i 500 anys, descrits com els episodis més rellevants segons la Directiva Europea 2007/60/CE.

ÀREA D’ESTUDI
Les rieres, segons el seu estat, poden desenvolupar dues funcions: una funció natural, com a
canal de desaigua de la precipitació no absorbida pel terreny, o una funció d’eix o camí
territorial, com a via òptima de circulació, sempre que aquesta no estigui desaiguant i sigui
transitable, evidentment.
La població és coneixedora dels riscos que suposa un fort aiguat i la conseqüent avinguda,
però el risc augmenta quan entenem que ens trobem en una comarca que es visitada per
turistes, població no autòctona, que no és conscient dels riscos que s’exposa i la seva
percepció del perill és baixa. Aquest fet es reflecteix en la població nouvinguda a la comarca,
sobretot procedents de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que van emigrar a finals del
segle passat a la recerca d’una millor qualitat de vida. La construcció de nous habitatges per
tal demanda es va produir en espais urbans, urbanitzables i, també, en no urbanitzables, ja
que la comarca necessitava de territori per poder acceptar l’habitatge en demanda.
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Aquestes noves construccions van aparèixer en zones de perill, ajudades pel soterrament de
rials i rieres per desenvolupar nous vials de comunicació entre aquestes noves
urbanitzacions i els nuclis municipals antics.
El Maresme és una comarca especial. Com ja s’ha esmentat anteriorment, la proximitat de la
Serralada Litoral en relació al Mar Mediterrani provoca que la pluviometria tingui un
component geogràfic i geològic important. La Serralada manté masses d’aire calent sobre la
plana maresmenca, i en casos d’arribada de masses d’aire frontal, i la diferència de
temperatura

entre

elles,

provoca tempestes d’origen frontal, amb

precipitacions

diversificades, poc quantioses, però suficients per provocar avingudes sobtades. Són
tempestes de descàrrega ràpida i de poca durada, per aquest fet són precipitacions poc
esperades, i amb un marge d’avís a la població, molt reduït.
En d’altres casos ens podem trobar amb masses d’aire calentes, que al pujar per la Serralada,
i amb el seu contingut humit en elles, pot provocar pluges molt localitzades i molt fortes, de
curta durada. Al ser precipitacions localitzades, la percepció de descàrrega des dels nuclis és,
en alguns casos, mínima o nul·la. Per tant, l’avinguda pot sorprendre a la població, si la
precipitació no ha fet acte de de presència als nuclis.
Per tant, la meteorologia, mantenen a la comarca en qüestió, un relació directa amb la
geologia i la geografia autòctones.
No passem per alt, la importància de l’aportació de sediments a les platges per part de les
rieres. Les rierades fan baixar els al·luvions aigues avall, junt amb sorres i llims de les
granodiorites, unes roques plutòniques formades per quars, feldspat, plagiòclasi,
hornblenda i biotita, molt extesa a la Serralada, que quan es metamorfitza caracteritza les
lleres i platges de la comarca.
I per últim, però no menys important en la descripció dels elements naturals que determinen
el caràcter rierenc, ens trobem amb la biogeografia.
La massa forestal es troba abandonada a causa de l’oblit dels carboners i la producció
agrícola forestal i les zones de conreu que s’han transformat per efecte natural en únicament
zones forestals. Aquest fet ha provocat una retenció de sediment degut a l’augment de
l’estrat vegetal.
A la Serralada Litoral, la vegetació que abunda són els alzinars i pinedes, com l’alzina de fulla
llarga (Quercus ilex) o l’alzina surera (Quercus suber), el pi pinyer (Pinus pinea) o el pi blanc
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(Pinus halepensis). A la plana fluvial, amb un sòl molt ric en nutrients, ha predominat el
conreu agrícola, que ajudat per les pendents accentuades, a l’assentament de la maduixa
(Fragaria vesca) o el conreu de flor i planta ornamental, aprofitant també el clima.
Per tant, queda clar, el paper que juguen els diferents factors ambientals dins la comarca, ja
sigui per les precipitacions caracteritzades per la proximitat del relleu amb el mar, les
pendents accentuades de la geografia litoral, o la biogeografia determinista en l’aspecte
vegetal de les rieres.

METODOLOGIA DE TREBALL
1. Determinació de l’àrea d’estudi: descriure l’àrea de treball, la comarca i els seus elements
en relació a les rierades, i la seva influència en la funció de les rieres a la comarca. Podrem
entendre millor el sistema hidrològic, i podrem diagnosticar i aportar noves solucions en cas
de risc i perill.
2. Marc conceptual i legal: es descriurà quin és l’aspecte legal en relació a les rieres i les
obligacions per part de les administracions participants.
3. Inundacions històriques: no podríem descriure ni crear un model preventiu de rierades,
sense abans entendre quins són els efectes que han produït les rierades que ja han succeït.
Observar els fets passats ens permet determinar quins són els aspectes i espais de risc a
l’entorn.
4. Mapes de perillositat i risc: es determinarà el risc que suposa les zones de major exposició,
el nombre possible de víctimes i valor perdut en les zones d’activitat econòmica.

RISC I PERILL
El risc és el resultat del perill generat (en aquest cas, la inundació), la vulnerabilitat dels
sistemes o elements (persones, medi ambient, infraestructures o béns) i l’exposició d’aquests
elements vulnerables. Per tant el risc es basa en els danys o pèrdues esperades, en relació a
una zona i unitat de temps concretes.
A la vegada, el perill es basa en la freqüència i la intensitat amb la que es presenta un
fenomen. Cal fer esment a la resiliència, que es basa en el conjunt d’accions que donen a la
població, la capacitat de respondre i resistir a una catàstrofe, per tornar a la normalitat i
extreure’n un benefici.
Per tant, si coneixem la freqüència i períodes de retorn del perill aproximat, observant i
anotant la vulnerabilitat i la predisposició de la població al territori i l’activitat econòmica i la
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seva exposició al perill, podrem conèixer el risc al que es troba exposada la població i ser
més resilients i extreure’n un benefici davant de qualsevol esdeveniment perjudicial.

MARC CONCEPTUAL LEGAL
Les Àrees Potencials de Risc Significatiu d’Inundació estan regulades per tres grans
normatives: el Decret Legislatiu 3/2003, en matèria d’aigües de Catalunya, el Reial Decret
903/2010, d’avaluació i gestió del risc d’inundació i la Directiva Europea 2007/60/CE relativa
a l’avaluació i gestió del risc d’inundació.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya les competències
en matèria d’aigües, obres hidràuliques i protecció del medi ambient. Mitjançant el decret
3/2003 queda dictada l’aprovació del text refós de la legislació en matèria d’aigües, dictant
com a competent l’Agència Catalana de l’Aigua, com a ens superior Dins el mateix decret,
l’article 22 determina el programa de mesures dins el pla de gestió del districte de la Conca
Fluvial de Catalunya
El Reial decret 903/2010 segueix les indicacions de la Directiva Europea 2007/60/CE, la qual
dictava l’estructura de presentació dels documents d’avaluació i gestió del risc.
L’inici dictat de presentació dels documents de gestió i anàlisi del risc segons les indicacions
europees començava l’any 2011, i la seva actualització prosseguia el passat 2018.
El que determina, en resum la directiva 2007/60/CE, són els terminis d’entrega dels diferents
documents i els canals i mitjans oficials de treball. A continuació s’estructuren les diferents
entregues:

Del Reial decret 903/2010, també se n’extreu els diferents documents, a nivell nacional que
s’obliguen a presentar-se per part dels ens i organismes encarregats de cada conca fluvial. A
Catalunya trobem tres organismes, l’Agència Catalana de l’Aigua, la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
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Dins el reial decret en qüestió es descriuen 3 documents per excel·lència. Els APRI (avaluació
preliminar del risc d’inundació), els MPRI (mapes de perill i risc d’inundació) i els PGRI (plans
de gestió del risc d’inundació), tots ells són consecutius i són elaborats per cada ens
responsable de cada conca.
Els APRI es definiran amb mapes de la demarcació d’estudi, la descripció de les inundacions
conegudes fins a dia d’avui, una avaluació de les conseqüències negatives dels cursos
d’aigua i les característiques hidrològiques de la conca i la batimetria de la franja marítima,
en cas que sigui possible, per descriure inundacions d’origen costaner o zones de transició.
Els MPRI, mitjançant l’aportació dels ARPSI, les Àrees de Risc Potencial Significatiu
d’Inundació, definiran les zones de risc. Per tal s’observarà segons els diferents períodes de
retorn d’inundació, la probabilitat de nombre de víctimes i activitat econòmica afectada.
Per cada un dels períodes de retorn (10, 100 i 500 anys) s’elaboraran diferents mapes en els
que s’observi: l’extensió previsible de la inundació i els calats i velocitat, el nombre indicatiu
d’habitants que es pot veure afectat, el tipus d’activitat econòmica afectada i el seu valor
monetari, la localització d’instal·lacions que puguin ocasionar una contaminació accidental,
la localització de zones protegides per la captació d’aigua, les masses d’us recreatiu, i les
zones de protecció d’hàbitats i espècies.
Per últim, els PGRI, on cada organisme amb competències sobre les conques hidrogràfiques,
haurà d’establir els objectius adequats per la gestió de les conseqüències potencialment
adverses d’inundació per la salut humana, el medi ambient, el patrimoni cultural i l’activitat
econòmica. Es mantindrà una atenció principalment sobre: la prevenció, previsió, preparació
i alerta davant una inundació, una descripció de les característiques de la conca hidrogràfica,
la promoció de pràctiques d’ús sostenible del sòl i la millora de la retenció d’aigües i
inundacions controlades en determinades zones.
Per tant, tots els documents finalitzaran en un de sol i s’elaborarà un únic pla de gestió de
risc d’inundacions per cada una de les demarcacions hidrogràfiques.

ESTUDI DEL RISC
Segons l’Agència Catalana de l’Aigua, el marc competencial de disseny de les ARPSI ve
determinada per la mateixa Agència i la Direcció General de Protecció Civil del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
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És l’ACA qui identifica els trams crítics, en els que es duran a terme els models de perill i risc,
seguint les indicacions de la Comissió Europea i el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient.
Les fases de gestió del risc, segons l’ACA, són: la Prevenció, per evitar en un futur els danys
causats per una possible inundació a través de la localització de punts crítics. La Protecció,
mitjançant mesures, estructurals i no estructurals pe reduir la probabilitat en una localització
específica. La Preparació, promoure la informació a la població sobre els riscos d’inundació i
que fer davant una avinguda. La Recuperació, basant-se en com tornar a la normalitat el més
aviat possible.
Així doncs, l’Agència Catalana de l’Aigua, reporta un document d’anàlisi dels cursos fluvials
preseleccionats i possibles candidats a optar dins el catàleg dels ARPSI, que serà el
document APRI. El procés que segueix aquestes fases es basa en seleccionar la xarxa
hidrogràfica, recopilar i analitzar la informació disponible referent a les dades d’usos del sòl,
cartografia, ortofotografies i dades d’inundacions històriques, preseleccionar les zones amb
risc d’inundació potencial, es defineixen els llindars amb risc significatiu, i així doncs, per
últim, la identificació dels trams amb risc potencial significatiu i l’agrupació de diversos
trams.
Determinat quin és el procés que segueix l’Agència Catalana de l’Aigua per tal de
determinar els trams ARPSI mitjançant les zones APRI, és el procés que seguirà aquest
document per tal de determinar els nous Mapes de Perillositat i Risc corresponents a la zona
de la Riera de Pineda de Mar i els seus 3 escenaris probables treballats.
S’ha seleccionat aquesta zona, ja que com a prova pilot, es tracta d’un tram ARPSI novetat
pel 2019, ja que en l’anterior catalogació no existia, i perquè es tracta d’una zona marcada i
amb facilitats per tal d’establir una correcta modelització.
Per elaborar els MPRI s’ha utilitzat: la cartografia de les conques i els seus límits, la xarxa
hidrogràfica, mapes topogràfics i models digitals del terreny, el mapa d’usos del sòl del
CREAF i el cens de població en quadtrees elaborat per l’Institut d’Estadística de Catalunya.
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DETERMINACIÓ DEL RISC

En un dels exemples, com en aquesta imatge del mapa de població vulnerable observem
que per l’episodi estudia de període de retorn de 10 anys, la població que es podria veure
afectada és de 8.046 persones.
De la mateixa forma s’ha fet pel càlcul del dany afectat per l’activitat econòmica i pel mapa
de perill dels calats, i cadascun dels tres episodis, és a dir, en total 9 casos diferents.
Amb el mapes de perill i risc d’inundació, podem observar que Pineda de Mar es troba en
mig d’una gran plana al·luvial i de sedimentació provinent dels cursos fluvials procedents de
la Serralada Litoral, concretament de la Serralada del Montnegre-Corredor. Aquesta
afirmació es basa en la gran quantitat de sauló que trobem en el conreu agrícola i les
platges de gran dimensió al municipi. Per altra banda, també observem que també es
construeix una gran plana fluvial, simulant un con de dejecció d’un torrent. Allà a on abans
hi circulava l’aigua, a dia d’avui hi trobem carrers construïts amb asfalt i ciment, donant a les
rierades una velocitat major en comparació en que l’aigua circularia per sòls naturalitzats.
Per tant, si ja observem un perill d’inundació latent, mitjançant la determinació del mapa de
calats, se li ha de sumar una velocitat d’inundació major i un nombre de població exposada
al risc. Determinant per tant un perill ben latent, i en molts casos desconegut.
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CONCLUSIÓ
Amb els articles científics d’estudi de la inundació al barranc d’Aràs, a Biescas, els
investigadors van determinar que les tempestes d’alta intensitat apareixen difícilment en els
registres de les estacions meteorològiques per la seva reduïda dimensió. La dificultat per
situar en un context temporal més ample per calcular el període de retorn al que
corresponen perquè les fa poc comparables amb altres tempestes.
Un cas paral·lel el podem trobar amb les inundacions i tempestes del Maresme. Tempestes
fortes, poc recorrents, o tempestes encara no viscudes a dia d’avui, i que es poden veure
radicalitzades pel canvi climàtic poden comportar que les inundacions que s’han viscut fins a
dia d’avui només siguin un indicador del camí que prossegueixen les avingudes sobtades i
els estralls que poden causar.
La implantació de noves tecnologies, ha ajudat a mantenir la informació ben viva, però
també ha donat projecció a les bases de dades d’inundacions històriques.
És a través de la tecnologia que ha d’ajudar a la població a percebre els riscos i a transmetre
la informació en casos d’evacuació i avís a la població de forma prematura.
Les riuades, rierades i inundacions segueixen persistint al nostre entorn, i per tant, és el
motiu de supervivència dels mapes de risc i perillositat. Cada vegada són més precisos i
tenen una major utilitat i fiabilitat. Aquests aportaran a la població una major consciència de
l’entorn i un major coneixement del risc, sense mai oblidar d’observar el nostre entorn, ja
que la natura és sàvia i ens explica el que li passa.
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