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1.Situació de la zona
La zona objecte d’aquest estudi correspon al municipi de Torredembarra. L’espai
específic es pot veure al mapa de la figura 1 i a l’ortofotomapa de la figura 2. Està
situat, segons la toponímia dels mapes topogràfics a escala 1:10000 de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya, entre les urbanitzacions Claramar i Marina Residencial, la
via del Ferrocarril i la variant de la carretera N-340.
Aquest espai inclou una zona d’aiguamolls i la desembocadura d’un torrent.
Per tant, per poder situar en el seu context morfològic i determinar la dinàmica
d’aquest espai és necessari conèixer les característiques del litoral de la zona i de la
conca del torrent.

Figura 1.- Sector de l’estudi. Mapa topogràfic; escala original 1:10000 (ICC)

Figura 2.- Sector de l’estudi.
Ortofotografia.
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2. Característiques del litoral entre Vilanova i la Geltrú i Torredembarra.
El litoral català de la zona situada entre Vilanova i la Geltrú i Torredembarra (Cap
Gros) té un origen, una morfologia i unes característiques comunes.
Els elements morfològics presents en aquest litoral han estat exposats en diferents
treballs científics d’àmbit internacional per Marqués i col·laboradors. Per exemple al
Journal of Coastal Research
(1987, v. 3,
pp. 29-36) presenten el treball
“Geomorphological Mapping of Mediterranean Coastal Features, Northeast Spain”, on
hi ha l’esquema que es reprodueix a la figura 3. També tracten aquestes
característiques a la zona entre Coma-ruga i Vilanova i la Geltrú al Guidebook editat
amb motiu del “Symposium on man’s impact on coastal environment” (1986, pp. 47-62)
de la IGU Commission on Coastal Environment.
Els elements morfològics representats a la figura 3, són:
1) Un paleoacantilat (figura 3, a) que es situa a poca distància del mar. Forma un
talús subvertical en diferents estats de conservació.
Totes les poblacions de la zona, fins els anys 60, es situaven sobre aquest
paleoacantilat.
2) Cons o ventalls al·luvials i deltaics (figura 3, b) formats a les desembocadures dels
rius que circulen perpendicularment a la costa i que deixen els seus sediments
(al·luvions) al peu del paleoacantilat, formant aquests ventalls al·luvials o deltaics.
3) Barres arenoses (figura 3, c) que es desenvolupen pels corrents litorals, formant
cordons estrets i allargats, ancorats en els ventalls al·luvials o en promontoris
rocallosos.
4) Aiguamolls-llacunes i litorals (figura 3, d) que es desenvolupen a les zones
deprimides emmarcades i delimitades pels cordons litorals, el paleoacantilat i els
ventalls al·luvials o promontoris rocallosos.

Figura 1.- Esquema geomorfològic amb els elements característics del litoral
(segons Marques et al., 1987). Equivalencies: a = paleoacantilat, b = cons o
ventalls al·luvials, c = cordons litorals i d = aiguamolls/llacunes litorals
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Per tant, un element característic d'aquest litoral son els aiguamolls i llacunes litorals.
Pràcticament entre cada dos rius o entre cada riu i promontori rocallós hi trobem
aquestes llacunes i aiguamolls. Un altre element característic són les desembocadures
fluvials que al sortir de la zona muntanyosa formen cons al·luvials o .
Aquests aiguamolls-llacunes es poden identificar a les fotografies aèries verticals
realitzades des de 1948 fins a l’actualitat. Els aiguamolls-llacunes en aquesta zona del
litoral comencen al Sud de Vilanova i la Geltrú (LA PLATJA LLARGA) i es troben fins a
Torredembarra (EL GORG, EL SALER, etc.). Entre cada aiguamoll hi ha una
desembocadura fluvial o un promontori rocallós.
Per exemple, són especialment il·lustratives les fotografies del vol realitzat al juliol de
l'any 1956. Les figures 4, 5 i 6 son fragments de la fotografia aèria vertical de 1956.
La figura 4, correspon al tram entre el promontori de la Guineu i el port de
Torredembarra. La coberta vegetal i l’escàs desenvolupament urbanístic d'aquesta
època són molt favorables per reconèixer els elements morfològics que acabem de
descriure. Els aiguamolls corresponen a les superfícies de color gris fosc o negre,
properes a la platja i permeten afirmar que es tracta d'un element típic d'aquest litoral.
La trama verda representa el perímetre dels diferents aiguamolls de la zona i amb el
color blau s’indica la zona coberta per aigua (llacuna) en aquella data.

T

Perímetre i espai ocupat pels aiguamolls

Torrents i rieres.

Zones cobertes per aigua al moment de la
fotografia

Cons o ventalls al·luvials i/o
deltaics

Figura 4.- Aiguamolls-llacunes desenvolupades entre les Puntes de la Guineu (al Nordest) i el
port de Torredembarra (al Sudoest).
En aquesta foto aèria del 1956 són de visibles per la seva coloració fosca, que forma
unes superfícies de contorns irregulars i arrodonits separades del mar per una barra de
color clar. L’aiguamoll-llacuna indicat amb una fletxa és el de la zona d’estudi.
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3. Característiques de la zona d’estudi
A la figura 4 i a la figura 5 (ampliació de la figura 4) la zona d’estudi ocupa l’aiguamollllacuna indicat amb una fletxa blava, més la zona adjacent del SW, que correspon a la
desembocadura del torrent (T).

T

Perímetre i espai ocupat pels aiguamolls

Torrents i rieres.

Zones cobertes per aigua al moment de la
fotografia

Cons o ventalls al·luvials i/o
deltaics

Figura 5 .- És una ampliació de la foto aèria de 1956 corresponent a la zona EL GORG-EL
SALER-CLARÀ, on es pot veure amb més detall aquests l’aiguamolls-llacunes. La zona
d’estudi està indicada amb la fletxa blava (aiguamoll-llacuna), i la desembocadura del torrent
amb una T.

Les figures 6a i 6b estan centrades a la zona d’estudi i corresponen a ampliacions de
la fotografia aèria del 1956. A la figura 6b és la mateixa ampliació de la figura 6a on
s’ha delimitat el perímetre aproximat de l’aiguamoll-llacuna, a l’estiu de l’any 1956,
marcat amb una trama verda, i la zona de làmina d’aigua amb línia i trama blaves. Es
pot veure que part de l’aiguamoll ja ha estat transformada en camps de conreu doncs
els límits són artificials, tal con indica la seva traça rectilínia (foto aèria de 1956).
També es delimita la desembocadura del torrent que forma un con al·luvial.
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1956
Figura 6a .- És una ampliació de la zona d’estudi amb la zona d’aiguamoll gris fosc-negre i,
entre la via del tren i les sorres i dunes de la platja, la làmina d’aigua de colors més clars
(actualment anomenada El Saler i que és un Espai d’Interès Natural), on es pot veure amb
més detall el perímetre aproximat de l’aiguamoll-llacuna, l’estiu de l’any 1956, amb algunes
parts ocupades per camps (foto aèria de 1956)

Perímetre i espai
ocupat pels
aiguamolls
Zones cobertes per
aigua al moment de
la fotografia
Zona deprimida
humida (influencia
del desbordament
del con)
Fons de vall pla
Torrents i rieres.

1956

Cons o ventalls
al·luvials i/o deltaics

Figura 6b .- És la mateixa ampliació de la figura 6a on s’ha delimitat el perímetre aproximat de
l’aiguamoll-llacuna, l’estiu de l’any 1956, marcat amb una trama verda, la zona de làmina
d’aigua amb línia i trama blaves que correspon al Saler, el con al·luvial que és una de les
fonts de subministrament d’aigua de l’aiguamoll i, en groc, la zona deprimida entre el con i
l’aiguamoll influenciada pels possibles desbordaments del con i, per tant, subjecta a
inundacions. Es pot veure que part de l’aiguamoll ja ha estat transformada en camps de
conreu doncs els límits son artificials, tal con indica la seva traça rectilínia (foto aèria de
1956).
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A les figures 7a i 7b s’observen els mateixos elements geomorfològics, però més
afectats per l’ocupació i la construcció.

1985

Figura 7a.- Foto aèria de l’any 1985 a la mateixa zona i a la mateixa escala; es segueix
reconeixent perfectament l’aiguamoll amb les llacunes anomenades El Saler i una part que
s’està transformant per construccions.
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Fons de vall pla
Torrents i rieres.
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Cons o ventalls
al·luvials i/o deltaics

Figura 7b.- La mateixa foto aèria de l’any 1985 a la mateixa zona i a la mateixa escala; es
segueix reconeixent perfectament l’aiguamoll amb les llacunes anomenades El Saler i la
part que s’està transformant per construccions. També es reconeix bé el con al·luvial i la
zona deprimida entre el con i l’aiguamoll influenciada pels possibles desbordaments del con
i, per tant, subjecta a inundacions.
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4. Hidrologia de la zona
4.1. Consideracions generals
4.1.1. Els Aiguamolls- llacunes litorals
Les llacunes i aiguamolls tenen un nivell d'aigua variable en funció de l'alimentació i el
drenatge.
Estan alimentades per aigua dolça i/o salada (figura 8). Reben:
a) aigua directa de pluja,
b) aigua procedent del drenatge continental, tal com rius, torrents o escolament
superficial dels relleus dels voltants,
c) aigua subterrània, per ascens del nivell freàtic i
d) aigua del mar, tant subterràniament a través de les sorres permeables dels
cordons que formen la platja, com per sobre la sorra especialment en
moments de tempesta del tipus Llevantada. Aquestes tempestes acumulen
aigua del mar cap a la costa, produeixen una sobreelevació del nivell del
mar i, a mes, formen grans onades que travessen la platja i penetren en les
llacunes i aiguamolls (onades que arriben a 7 m d'alçada, han estat
mesurades a l’Estartit, pel responsable a l’estació meteorològica Sr. J.
Pascual).
Per tant:
1) els aiguamolls del litoral català estan o han estat afectats per les onades
dels grans temporals marins. Aquesta és una condició bàsica de la Ley de
Costas (Ley 22/88 Costas) per formar part del "dominio público maritimoterrestre".
2) Hi ha una estreta relació entre la dinàmica dels aiguamolls, dels rius i
torrents adjacents i dels vessants. Formen un sistema totalment
interrelacionat, on la modificació d’un element repercuteix en els altres.

4.1.2. Els cons al·luvials
Els cons al·luvials són formes produïdes per la sedimentació dels materials
transportats per rierades i corrents d’arrossegalls. Aquestes rierades i corrents migren
lateralment, de manera que es va construint el con. Així, tot el con ha sigut inundat en
algun moment de la seva formació i, per la seva dinàmica natural (migració lateral) ho
pot tornar a ser en qualsevol moment.
Per tant: tota la superfície dels cons és una zona inundable.
Aquest fet queda recollit en la figura 8 i també el reprodueix l’INUNCAT a la figura 9.
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Desbordament de
Rius i torrents
Escolament dels
relleus dels voltants

Aigua de mar per sobre
la platja en moments de
tempesta
Aigua de mar per sota la
platja a traves de la sorra

Ascens del nivell freàtic

Figura 8.- Esquema dels diferents sistemes d'entrada d'aigua als aiguamolls/llacunes litorals

Figura 9.- Esquema dels diferents sistemes d'entrada d'aigua als aiguamolls/llacunes litorals
segons INUNCAT: http://mediambient.gencat.net/aca/documents/ca/planificacio/inuncat/473g.pdf
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4.1.3. Inundacions per rius o torrents i la canalització
Una de les qüestions bàsiques en l’ocupació de terrenys inundables per rius o torrents
és: La canalització elimina el perill d’inundacions?
Les inundacions són un fenomen natural, que forma part de la dinàmica dels rius.
Hi ha diferents sistemes d’actuar davant de les inundacions, actuacions que només
son necessàries quan l’Home ocupa l’espai del riu. L’elecció d’un sistema concret
depèn entre altres coses del país, de les modes o de la política. Per exemple a països
com Austràlia o EEUU en el període 1930-60 predominaven el mètodes estructurals
(embassaments, dics, canalitzacions). Actualment destaca la comprensió del valor
de les inundacions, la necessitat de conviure amb el riu. Això implica, ordenació
del territori adequada a l’espai afectat pel risc i controls estrictes d’ús del sòl per
evitar danys.
Per valorar una proposta de canalització cal saber: a) com es produeixen les
crescudes i de que depenen, b) quines dades es fan servir per calcular el cabal de la
canalització, quina fiabilitat tenen els resultats obtinguts i quin període de validesa i, a
partir d’aquestes dades, c) si la canalització elimina completament el perill d’inundació.
Suposem: 1) que coneixem perfectament els factora de control de la conca i tenim els
resultats correctes i perfectes sobre els cabals i velocitats de l’aigua durant les
crescudes (cosa improbable), 2) que la conca no canvia i 3) que la canalització és
capaç de contenir el cabal calculat. En aquesta situació és pot estar completament
segur i tranquil? En aquesta situació es poden preveure tres escenaris: a) que la
canalització es trenqui (per causes naturals o antròpiques); b) que tingui un
manteniment inadequat; i c) que es produeixi una riuada superior a la que és
capaç de contenir la canalització. Això és possible perquè econòmicament no és
rentable una construcció capaç de contenir el fenomen més gran possible, en
aquest cas la riuada extrema. A més, la canalització dona una sensació de
seguretat, que genera eufòria i afavoreix la construcció i desenvolupament en zones
inundables, cosa que augmenta el risc.
Per tant, quan un riu o un torrent es canalitza sempre queda un perill residual i es
pot afirmar que el perill zero (o absència de perill) no existeix. La canalització no
elimina el perill d’inundació.
Per altra banda, evitar la inundació de la zona humida objecte d’aquest estudi per mitjà
d’una canalització modificaria el règim hídric i afectaria negativament l’ecosistema a
protegir.
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4.2. El torrent
La conca del torrent que alimenta la zona humida és de 11 km2 de superfície i té els
seus punts més alts a La Mola (316 m s.n.m.) i a Puig Barbolí (310 m s.n.m.).
D’aquesta superfície total de 11 km2, una mica més de 10 km2 drenen a través d’un
pas estret per sota de la carretera N-340 (figs. 12 i 13)
Té una dinàmica de tipus torrencial amb rierades o avingudes sobtades (flash flood).
Les rierades del torrent son més ràpides i amb major cabal màxim a partir de què
part de la conca ha estat impermeabilitzada (urbanitzacions, carreteres,
edificacions, etc.
A més, la construcció d’edificis a la zona d’estudi incrementarà la
impermeabilització i modificarà el regim hídric del sistema reflectit a la figura 8,
provocant in impacte negatiu per dèficit d’aigua.
La vall travessa una zona muntanyosa i desemboca al litoral formant un con o ventall
al·luvial (figures 6b i 7b). Aquest tipus de desembocadura en con té com a dinàmica
característica la possibilitat del pas de l’aigua per tota la seva superfície. Per tant, tota
la superfície del con es potencialment inundable, no per acumulació sinó pel corrent de
l’aigua.
El torrent travessa la variant de la carretera N-340. La carretera està construïda sobre
un terraplè, que va perdent alçada, per assolir la cota natural del terreny a prop de la
urbanització Marina Residencial N. Aquest terraplè fa de dic lateral i barrera al pas de
l’aigua.
Això comporta 2 modificacions importants en la dinàmica del torrent, amb una sèrie de
conseqüències sobre la inundabilitat de les parcel·les situades al costat i aigües avall
de la carretera.
1) El terraplè de la carretera fa de dic lateral a la riba dreta del torrent això comporta:
a) La disminució de la secció del torrent.
b) La disminució de l’extensió de la zona inundable a la riba dreta i com a
contrapartida l’augment de l’extensió de la zona inundable a la riba
esquerra i aigües avall.
2) El terraplè de la carretera travessa transversalment el torrent (figures 10 i 11) i està
equipat amb una obra de drenatge (figura 13). L’obra de drenatge no és capaç
de desguassar el cabal d’algunes rierades. Quan això succeeix:
a) L’aigua s’acumula aigües amunt de la carretera i inunda la zona propera.
b) L’aigua acumulada busca la sortida al mar i travessa la carretera per part més
baixa del terraplè (zona final de la rampa). La conseqüència és el tall de la
carretera i la inundació dels terrenys situats aigües avall. Aquest
problema queda recollit a l’INUNCAT com a punt STUB02 d’alt risc
d’inundació, com es pot veure a la figura 12.
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Figura 10.- Mapa topogràfic de la zona d’estudi on s’observa la variant de la carretera N-340,
que forma un terraplè que condiciona el flux de l’aigua i el seu desbordament.

?

2000
Perímetre i espai ocupat pels aiguamolls
Zones cobertes per aigua al moment de la fotografia
Zona deprimida humida (influencia del desbordament del con)
Zona amb alta probabilitat d’inundació (influencia de la N-340)
Fons de vall pla
Torrents i rieres.
Zona probable del pas de l’aigua per causa del blocatge de la
N-340
Cons o ventalls al·luvials i/o deltaics

Figura 11.- Ortofotografia de la zona d’estudi on s’observa la variant de la carretera N-340, i la
interpretació del punt de desbordament i inundació.
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MAPA INUNCAT “PUNT NEGRE”

Figura 12: Fragment del “Plànol de delimitació de les zones potencialment inundables” amb la
llegenda corresponent (INUNCAT) l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) de la Generalitat
de Catalunya. Es pot veure la zona de la PLATJA LLARGA indicada com aiguamoll i inclosa
dins la zona inundable.
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Figura 13.- Obra de drenatge de la variant de la carretera N-340 que en algunes rierades no té
capacitat suficient de desguàs i provoca: acumulació d’aigua, tall de la carretera i inundació de
les zones situades aigües amunt i avall d’aquest punt (les situades entre la variant i la via del
tren). Correspon als cercles vermells de les figures 10 i 12 (mapa INUNCAT).

4.3. Aiguamoll i llacuna EL SALER
Tot l’aiguamoll, tant la part que està per sobre com per sota la via, s’alimenta de l’aigua
del torrent, a més d’altres entrades d’aigua (figura 8).
Per tant:
a) tot l’aiguamoll, tant la part que està per sobre com que està per sota la via
del tren, s’alimenta de l’aigua d’aquest torrent.
b) la canalització del torrent repercutirà en un dèficit d’alimentació hídrica de
l’aiguamoll.
c) la zona d’El Saler, de l’Espai d’Interès Natural de la Platja de Torredembarra,
quedaria afectada i rebria l’impacte ambiental negatiu corresponent a aquest
dèficit d’aigua.
Aquest impacte ja ha estat detectat i manifestat en l’estudi encarregat per la
“Dirección de Costas, del Ministerio de Medio ambiente” per valorar els terrenys
anomenats Novatorredembarra i Muntanyanys. Segons aquest estudi: “Estos distintos
hábitats contribuyen, cada uno de una manera, al funcionamiento hidrológico (...). La
alteración de forma antrópica de las condiciones de permeabilidad (...) puede implicar
cambios en el sistema freático (...) que a su vez influyan en el funcionamiento hídrico
del resto del espacio natural”.
També rebia les aigües de les muntanyes situades al Nordoest. Aquesta alimentació
ha estat modificada per la construcció d’urbanitzacions com Marina Residencial Nord.
La construcció de nous habitatges entre l’aiguamoll i la variant de la carretera N-340
també repercutirà negativament en l’alimentació de l’aiguamoll.

5. CONCLUSIONS
5.1. INUNDABILITAT
Per tractar de la inundabilitat del sector objecte d’aquest estudi cal distingir:
1) inundabilitat per acumulació d’aigua i 2) inundabilitat per pas d’aigua.
Inundabilitat per acumulació d’aigua = Zona d’aiguamoll
La inundabilitat de les zones d’aiguamolls és per acumulació d’aigua i és una
característica
inherent i reconeguda des de diferents àmbits i disciplines. El
perímetre mínim de l’aiguamoll (que s’estén als 2 costats de la via del tren) està
representat a les figures 6b, 7b i 11. A les primeres imatges de què disposem (fig. 6b), les
vores són en part artificials i indiquen una reducció antròpica de l’aiguamoll. Per tant, com
a mínim tot el perímetre de l’aiguamoll és zona inundable.
Aquesta inundabilitat queda recollida per l’ACA a l’INUNCAT, on aquesta zona està
inclosa com a zona inundable (fig. 12).
Inundabilitat per pas d’aigua = Zona del con i laterals
La inundabilitat de la desembocadura del torrent és per pas d’aigua i també és una
característica d’aquest tipus de desembocadura en forma de con al·luvial. A la zona
d’estudi, l’espai afectat per aquest tipus d’inundació per pas d’aigua coincideix
amb la zona identificada i delimitada com a con al·luvial a les figures 6b, 7b i 11.
També inclou la zona lateral afectada pels desbordaments associats a les riedades
que no pot desguassar l’obra de drenatge de variant de la carretera N-340.
Coincideix amb la zona assenyalada amb ? a la figura 11.
La zona que probablement forma part d’aquest conjunt és l’extrem NE (entre la
variant i la urbanització Marina Residencial S) on cal completar les dades (zona
indicada amb ? a la figura 11).
Aquesta inundabilitat també queda recollida per l’ACA a l’INUNCAT, on el sector està en
gran part inclòs com a zona potencialment inundable (figura 12).
5.2 CANALITZACIÓ DEL TORRRENT.
1) Si es canalitza el torrent sempre quedarà un perill residual i es pot afirmar
que el perill zero (o absència de perill) no existeix. La canalització no elimina
el perill d’inundació.
2) Si es canalitza el torrent per reduir (no anul·lar) els danys per inundació, es
modificarà el règim hídric del sistema de la zona (aiguamoll – torrent – zona
adjacent). És a dir, en definitiva, afectaria la zona d’El Saler, de l’Espai
d’Interès Natural de la Platja de Torredembarra. Rebria l’impacte ambiental
negatiu corresponent a aquest dèficit d’aigua.
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3) Es recomanable segons les tendències actuals de gestió de les zones inundables
la comprensió del valor de les inundacions, la necessitat de conviure amb el
riu i no ocupar el seu espai. Això implica, ordenació del territori adequada a
l’espai afectat pel risc i controls estrictes d’ús del sòl per evitar danys.

5.3 IMPERMEABILITZACIÓ DEL SÒL PER CONSTRUCCIONS
1) Si s’urbanitza la zona indicada amb ? a la figura 11 i en general la zona
propera a l’aiguamoll, s’impermeabilitzarà i s’impedirà l’alimentació natural
d’aquest Espai d’Interès Natural. Per tant, és recomanable mantenir les zones
adjacents lliures de construccions per tal de preservar El Saler
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