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L’episodi de pluges d’aquests darrers 
dies ha provocat un important incre-
ment del cabal dels rius i rieres de la 
comarca. Per exemple, el riu Congost 

va arribar dimarts a un cabal gairebé 
400 vegades superior a l’habitual. A 
Granollers, la crescuda va provocar 
danys a un tram del mur de l’esculle-

ra i a la nova mota vegetal que s’havia 
fet a Palou. El pantà de Vallfornès ha 
tornat a vessar per dalt. Els Bombers 
van fer més de 50 sortides.

Al marge dret del riu, la força de l’aigua també va tombar 20 metres del mur de formigó

La riuada s’emporta bona part de 
la nova escullera vegetal de Palou
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La força de l’aigua va descalçar un tram de la nova escullera vegetal i va malmetre el camí del costat del riu

Granollers

Ferran Polo

La crescuda del Congost 
d’aquest dimarts va empor-
tar-se part de la nova escu-
llera vegetal que s’ha fet al 
marge esquerre del riu a l’al-
çada de l’església de Palou, 
a Granollers. Uns 50 metres 
de la mota, que es va acabar 
de construir al febrer, va ser 
arrossegada per l’aigua que 
hi impactava. “La terra neces-
sitava més temps per anar-se 
assentant”, assegura el regi-
dor de Medi Ambient, Albert 
Camps. El govern espanyol 
va invertir uns 245.000 euros 
en aquesta obra. Segons 
Camps, però, la reparació no 
és gaire costosa.

A més, l’aigua va desplaçar 
terra del subsòl i va obrir 
un esvoranc al camí fluvial. 
També va descalçar la clave-
guera que porta les aigües 
residuals cap a la depurado-
ra. Com a mesura d’urgència, 
s’han col·locat rocalles per 
subjectar el tub i evitar que 
es trenqui. Camps creu que 
els efectes sobre el marge 
esquerre del riu haurien 
estat pitjors si no s’hagués 
construït la mota vegetal per 
cobrir part de l’antiga estruc-
tura de formigó. “Algun tram 
del vell mur també hauria 

caigut”, diu. També apunta 
que els treballs han permès 
reduir lleugerament els 
meandres que fa el Congost 
en aquest tram. Aquí, històri-
cament, el riu havia arribat a 
tenir 240 metres d’amplada. 
Ara la canalització en fa 75.

El creixement del riu va 
tombar més de 20 metres 
de l’escullera de formigó a 
l’alçada del restaurant Les 

Pistes, al marge dret del 
Congost. El trencament del 
mur també va afectar el camí 
que passa pel costat, on tam-
bé es va ensorrar part de la 
terra. El mur afectat s’haurà 
de demolir. L’Ajuntament ja 
treballa amb el Consorci per 
a la Defensa de la Conca del 
Besòs i demanarà a l’Agència 
Catalana de l’Aigua que cons-
trueixi un nou mur. A banda, 

el consistori també reclama-
rà que s’adoptin mesures a 
la llera per evitar que el riu 
faci uns meandres tan pro-
nunciats. Això propicia que 
l’aigua vagi de banda a banda 
i acabi impactant contra les 
esculleres. Fa uns anys, ja es 
va renovar un altre tram de 
mur, situat a tocar del que va 
caure, que va quedar afectat 
per una altra riuada.

El nou Pont de Moixerigues, a Palautordera, fa de presa
Santa Maria de Palautordera

Tant dissabte com dimarts el nou pont sobre la Tordera que es va fer per acce-
dir a la zona de Moixerigues des del Virgili, a Palautordera, es va tapar. Els qua-
tre ulls es van embussar i l’aigua el va saltar per sobre. El pont va fer de presa 
i l’aigua va afectar el molí de Can Tresserres, que és a tocar del riu. La propie-
tària, Francisca Medina, diu que ja van alertar l’Ajuntament que això passaria 
però que no els van fer cas. El pas es va haver de tancar al trànsit i una màquina 
va haver de treballar per retirar les restes de vegetació acumulades.
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L’aigua dificulta l’accés al barri de Penyes, a Sant Celoni
Sant Celoni

La crescuda de la riera del Partegàs, a Sant Celoni, va deixar impracticable el 
camí de l’Aymar, a Sant Celoni, una de les vies d’accés al barri Penyes. La pluja 
també va fer que s’acumulessin uns dos pams d’aigua a l’altre camí d’accés al 
barri des del darrere de l’escola Pallerola (foto). Tot plegat va dificultar l’accés 
a peu a aquest barri, que només es podia fer creuant les vies del tren, explica 
Cristina Talló, veïna de la zona. Els veïns impulsaran una recollida de signatu-
res per demanar a l’Ajuntament que faci una passera al camí per creuar la riera.

El pantà de 
Vallfornès, ple
Granollers

Els Bombers van fer més 
de 50 sortides relacionades 
amb les pluges. La riera de 
Vallfornès va sortir de mare 
a l’entrada de la urbanitza-
ció Mirador del Montseny, 
a Cànoves. Aigües amunt, 
el pantà va quedar ple del 
tot i l’aigua va sobreeixir de 
la presa. A Sant Miquel del 
Fai, les cascades mostraven 
una imatge espectacular. A 
Palautordera, la Policia Local 
i els Bombers van ajudar a 
arribar fins l’autocar un grup 
de 35 escolars que eren a La 
Granja Escola. A les Fran-
queses i Granollers, es van 
tancar els guals del Congost. 
A Mollet, els baixants d’ai-
gua de l’institut Gallecs es 
van tapar i va entrar aigua en 
algunes aules. 

El dia més plujós   
en almenys 10 anys
Vilanova del Vallès

Dissabte va ser el dia amb 
les precipitacions més abun-
dants (vegeu gràfic a la 
pàgina següent). A Vilanova, 
es va registrar el dia més 
plujós almenys des del 2000, 
quan es va obrir l’estació 
del Servei Meteorològic 
de Catalunya. A Caldes i 
Tagamanent, cal anar al 
setembre de 2006 per tro-
bar un dia més plujós. A la 
Garriga, aquest mes serà el 
més plujós des d’almenys el 
desembre de 1996, quan es 
van recollir 173 litres en tot 
el mes. Fins aquest dijous, ja 
en porten 192.


