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1. INTRODUCCIÓ

Avui  dia,  gairebé  tothom  té  una  certa  consciència 
mediambiental.  Ens  preocupen  temes  com  l’afebliment 
de  la  capa  d’ozó,  el  canvi  climàtic,  el  reciclatge  o 
aprofitament dels residus, etc. També som conscients que 
totes les agressions al planeta Terra poden convertir-se 
en riscos per a nosaltres.
Els  riscos  produïts  pels  terratrèmols,  les  erupcions 
volcàniques,  les  inundacions,  etc.,  han  estat  atribuïts 
gairebé sempre a causes naturals, sense tenir en compte 
que  l’home,  moltes  vegades,  amb  la  seva  activitat 
contribueix  a  augmentar  aquests  riscos  o en genera de 
nous. A més, cal esmentar que el risc depèn de la zona on 
es produeix,  així  un fenomen d’aquests  produït  en una 
zona deserta no suposaria cap risc, mentre que produït en 
una  ciutat  superpoblada  produiria  un  risc  elevat.  Per 
avaluar aquest risc s’ha de tenir presents dos paràmetres: 
els  danys,  que  s’estimen  amb  l’exposició  de  víctimes  i 
béns  potencials  i  amb  la  vulnerabilitat  o  proporció  de 
persones i  béns afectats  respecte del total  exposat;  i  la 
perillositat, que s’estima amb la probabilitat d’ocurrència 
d‘un  fenomen  destructiu  en  un  període  de  retorn 
determinat.
Els  primers  humans  atribuïen  aquests  fenòmens  als 
càstigs dels deus. Però després, amb els grans avenços de 
la ciència, va arribar també el coneixement de les causes 
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de  molts  d’aquests  fenòmens.  Això  va  permetre,  sinó 
evitar  el  risc,  sí  disminuir les  seves conseqüències.  Ara 
sabem  que  un  risc  mediambiental  es  produeix  per  la 
interacció dels processos del medi amb l’ésser humà o els 
seus béns o recursos. Per tal  d’evitar un risc hi ha tres 
camps d’actuació:  la previsió,  és  a dir,  l’anticipació del 
que  pot  passar,  basada  en  l’estudi  estadístic  de  fets 
anteriors similars; la predicció consisteix en anunciar allò 
que ha de succeir a partir de la previsió i  la prevenció, 
allò que es fa per evitar que passi el que no és desitjable i 
que  s’ha  calculat  que  pot  passar  durant  la  previsió. 
Aquestes tres paràmetres (previsió, predicció i prevenció) 
han anat canviant al llarg del temps, a mesura que s’ha 
anat descobrint  coses noves sobre la causa de cada risc. 
Amb  aquest  treball  es  pretén,  d’alguna  manera, 
evidenciar  el  risc  que generen les  avingudes  ocasionals 
produïdes pels forts aiguats al seu pas per una ciutat. Les 
inundacions són la principal causa de risc mediambiental 
a Catalunya i pot ser útil presentar un mètode de previsió 
de  riscos  d’inundacions  basat  en  l’estudi  de  dades 
històriques  sobre  precipitacions,  avingudes  i 
inundacions.   
Per a realitzar aquest estudi vaig escollir el riu Francolí al 
seu pas per la ciutat de Tarragona, perquè és el riu que 
tinc  més  a  prop,  que  he  vist  milers  de  vegades  en 
desplaçar-me del barri on visc fins al centre de la ciutat i 
pel record que em va deixar la riuada de l’any 1994. Vaig 
escollir dos punts compresos en el tram que va des del 
pont de Ramon i Cajal fins al pont del ferrocarril  de la 
línia  Barcelona-Madrid:  la  secció  delimitada  pels  dos 
murs de contenció (que anomenaré zona A) i la secció del 
pont  de  la  línia  de  ferrocarril  Barcelona-Madrid  (que 
anomenaré  zona  B).  La  raó  per  la  qual  vaig  escollir 
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aquests dos punts va ser que em permetien estimar el risc 
en un punt on hi havia una construcció antiga de l’any 
1939, el pont de ferrocarril, amb molt poc espai per a la 
circulació de l’aigua i un punt on hi havia una construcció 
nova, de l’any 2000, els murs de contenció. 
Al  final  de  primer  de  batxillerat  el  tema  del  treball  ja 
estava  decidit.  Aquell  estiu  vaig  buscar  tot  tipus 
d’informació relacionada amb el riu Francolí. Sabia el que 
volia  fer,  però  no com fer-ho,  per  tant,  recollia  tota  la 
informació que trobava i que pensava que em podria ser 
útil.  El  primer  pas  va  ser  anar  a  l’organització 
Mediterrània, la seva seu em quedava prop de l’institut i 
tracten qüestions relacionades amb el medi ambient. Allí 
em van donar informació sobre el riu i imatges sobre el 
“Projecte de desguàs del riu Francolí al Port de Tarragona 
a través de la dàrsena del Varadero”, i em van aconsellar 
que anés al Departament de Medi Ambient de Tarragona. 
Al Departament de Medi Ambient de Tarragona em van 
facilitar el projecte abans esmentat, l’últim projecte dut a 
terme, i em van recomanar que anés a l’ Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA). Allí em van donar informació sobre el 
riu Francolí, mapes i teoria, que em podria ser útil.
Després vaig visitar l’Arxiu Històric. Allí però sol tenien 
informació sobre les indemnitzacions rebudes per la gent 
afectada a les riuades. També vaig visitar l’Arxiu Local, a 
l’Ajuntament, però em van dir que no tenien res i no vaig 
obtenir cap informació. A l’Hemeroteca de la Biblioteca 
Pública de Tarragona,  vaig consultar i fotocopiar articles 
de  diaris  relacionats  amb  el  riu  Francolí,  tant 
d’inundacions  com de projectes  que s’han presentat  en 
anys anteriors i, a l’hemeroteca de la Fundació la Caixa de 
Tarragona  vaig  obtenir  informació  sobre  inundacions 
antigues. Al Centre de Documentació del Departament de 
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Medi Ambient de Barcelona, vaig trobar informació per a 
documentar  la  part  sobre  la  història  geològica  del 
Tarragonès. Finalment, a internet, a la pàgina de l’Institut 
Meteorològic  de  Catalunya  vaig  trobar  gran  part  de  la 
informació meteorològica utilitzada al treball, a partir de 
la  qual  s’ha confeccionat  el  climograma de Tarragona i 
s’han estimat els valors de precipitacions màxims d’anys 
concrets utilitzats a l’equació de Possenti.
En  el  treball  volia  realitzar  perfils  topogràfics  de  les 
seccions  del  riu  escollides  en  aquest  estudi,  i  per  a 
realitzar-los  necessitava  mapes  topogràfics  d’escala 
adient.  El  Consell  Comarcal  del  Tarragonès  em  va 
proporcionar un mapa topogràfic d’escala 1:50000; però 
necessitava  un mapa amb una escala  inferior,  així  que 
vaig adreçar-me a l’Institut Cartogràfic de Tarragona. La 
seva seu,  però,   ja  no estava a la  Plaça dels  Carros on 
sempre havia  estat.  Al  Departament de Geografia  de la 
Universitat Rovira i Virgili tampoc sabien res dels mapes, 
així  que  vaig  posar-me  en  contacte  amb  l’Institut 
Cartogràfic de Barcelona, per tal que m’enviessin mapes 
d’escala adient, vaig adquirir mapes d’escala 1:500 amb 
equidistància1 de 5 metres que em van servir per situar els 
punts  d’estudi,  encara  que  no  em  foren  útils  per  fer 
perfils topogràfics, ja que la zona estudiada presenta poc 
pendent  i  els  mapes  topogràfics  existents  no  mostren 
equidistàncies tan petites. També vaig visitar el Col·legi 
d’Arquitectes, el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i 
Ports  i  el  Col·legi  d’Oficials  en Tecnologia  Topogràfica, 
entitats  de les quals  on no vaig obtenir  cap informació 
profitosa. 

1 Distància entre dues corbes de nivell d’una altitud determinada.
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Necessitava  informació  o  un  mètode  per  a  calcular  les 
seccions del riu escollides, ja que no podia fer-ho a partir 
dels  mapes  topogràfics.  Finalment,  vaig  posar-me  en 
contacte  amb  el  servei  d’Atenció  al  Client  del  Port  de 
Tarragona  i  allí  em  van  concertar  una  entrevista  amb 
l’enginyer  Carles Segura,  qui  em va facilitar  informació 
indispensable  per a  la realització  d’aquest  treball  sobre 
diverses  mesures  del  llit  del  riu.   No  cal  dir  que  vaig 
visitar diverses vegades les vores del riu, vaig observar els 
diferents ponts per on passa el riu, i vaig fer esquemes, 
dibuixos i fotografies dels punts escollits,  com es podrà 
veure en el treball. Al final vaig mesurar, in situ, allò que 
em va fer falta. 
La  principal  dificultat  que  he  tingut  alhora  de  fer  el 
treball  ha  estat  la  manca  de  facilitats  per  disposar 
d’informació.  Sovint,  quan he anat a buscar o demanar 
informació  als  diferents  llocs,  molts  d’aquests  no s’han 
mostrat massa amables i el seu interès ha estat mínim. És 
cert que hi ha que hi ha molt de material d’ús intern i no 
es  pot deixar,  ni  ensenyar,  però,  tot  i  així,  crec  que és 
millor explicar-ho i no negar l’existència de la informació. 
L’altra dificultat ha estat la manca de material tècnic, hi 
ha material que permet calcular seccions directament al 
terreny i  aparells  que permeten calcular  directament la 
velocitat de l’aigua; cap d’aquest material, però, ha estat 
al meu abast perquè és material molt tècnic i únicament 
el posseeixen empreses d’enginyeria que treballen camps 
molt concrets. Això ha fet que hagués de buscar les dades 
de projectes, o de persones concretes, o bé que jo mateixa 
ideés un mètode per a calcular els paràmetres necessaris 
en el treball, com ha estat el cas de la secció del pont del 
ferrocarril  o  l’alçada  que  pot  assolir  l’aigua  per  a 
determinats cabals.
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2. SITUACIÓ DEL TRAM 
ESTUDIAT

2.1. Extensió i límits

El tram del riu Francolí objecte d’aquest estudi es troba 
situat a la comarca del Tarragonès. El Tarragonès és una 
de  les  tres  comarques  administratives  en  què  es  troba 
dividida la comarca natural del Camp de Tarragona. La 
capital és Tarragona. Amb una extensió de 317,24 Km2, és 
la més petita d’aquestes tres comarques i està situada al 
NE de la plana. Al N limita amb l’Alt Camp, a l’E-NE amb 
el Baix Penedès, al SE amb el Baix Camp i al S-SW amb la 
mar Mediterrània. La costa s’estén del Nord del turó de 
Roda de Barà fins a la platja de Ponent (Salou).
El  Tarragonès  és  el  sector  del  Camp  més  pròxim  a  la 
ciutat  de  Tarragona i  no  integra  cap  unitat  física  ni 
històrica,  i  tampoc  no  sembla  constituir  una  unitat 
humana i econòmica gaire evident. Els seus límits amb 
les  comarques  veïnes  de  l’Alt  Camp  i  el  Baix  Camp 
difícilment  poden  ser  determinats  per  accidents 
geogràfics,  només és clar el límit per la part NE, on les 
muntanyes de Bonastre  separen el  Tarragonès del  Baix 
Penedès.
La  comarca  es  pot  dividir  en  dues  parts  força 
diferenciades:  d’una  banda  el  sector  de  Tarragona  i  la 
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seva àrea immediata que comprèn la vall del Francolí, en 
la qual s’ha desenvolupat l’estudi d’aquest treball, la zona 
de Vilaseca i Salou; i d’altra, a la banda NE, el sector del 
Gaià que comprèn Torredembarra i els seus voltants. 

2.2. Relleu 

La característica fonamental del relleu del Tarragonès és 
la  irregularitat  topogràfica,  producte  de  les  diferents 
èpoques de formació i dels ambients en els quals es van 
dipositar  els  materials  sedimentaris  que  formen  el 
territori. La part més extensa pertany a la plana del Camp 
de  Tarragona,  i  correspon  a  l’extrem  meridional  de  la 
Depressió Pre-litoral Catalana. Un segon sector és el de 
les muntanyes del NE, l’altura mitjana és reduïda, el 53% 
del  territori  es  troba a  una altitud  inferior als  100 m i 
només el 7% ultrapassa els 300 m.
La plana té l’origen en els moviments de distensió que es 
van  produir  a  començament  del  Miocè,  en  la  perifèria 
dels relleus sorgits en el moviment alpí i que van originar 
la  Depressió  Pre-litoral  Catalana.  Es  divideix  en  dos 
sectors  separats  pel  curs  del  Francolí:  l’occidental,  de 
topografia  uniforme,  i  l’oriental,  on  el  terreny  és  més 
irregular i més alt. Al límit entre els dos sectors se situen 
les  terrasses  fluvials.  Les  transgressions  i  regressions 
marines  juntament  amb  les  aportacions  originades  per 
l’acció  erosiva  dels  rius  van  originar  a  la  plana  una 
litologia  característica.  Podem diferenciar  tres  tipus  de 
litologia  emmarcades en diferents zones de la comarca:
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• A la part dreta del Francolí trobem materials lítics, 
moderns  de  la  Era  Quaternària.  Són  materials 
sedimentaris,  arrossegats per rius, rieres i aigües 
superficials.  Són  molt  variats  amb  predomini 
d’argiles i calcàries; encara que gran part es troba 
recoberta  per  sorres  i  llims,  que  formen  les 
terrasses fluvials del Francolí.

• A la part esquerra del Francolí i a la part sud del 
Massís  de Bonastre trobem materials  calcaris  de 
l’Era  Terciària,  dipositats  des  de  fa  més  de  20 
milions  d’anys  i  que  no  han  estat  recoberts  per 
materials  més  moderns  del  Quaternari.  Aquests 
materials  calcarenítics,  conglomerats  i  calcaris 
amb dipòsits d’argiles són molt rics en fòssils. Han 
estat erosionats per l’acció de l’aigua, que ha tallat 
les  roques  formant  barrancs  i  turonets,  formant 
així  un  relleu  accidentat,  però  de  proporció  i 
alçàries  modestes,  tant  pel  pendent  com  a  les 
altituds.  

• El  Massís  de  Bonastre  està  format  per materials 
calcaris de l’Era Secundària, de més de 100 milions 
d’anys, són doncs els més antics. El relleu, tot i no 
ser  molt  alt,  no  sobrepassa  els  300  metres, 
presenta  una  erosió  de  tipus  càrstic2.  Això  dóna 
unes  formes  d’erosió  abruptes  amb  congosts, 
tallats,  etc.,  alternant  amb  formes  d’acumulació 
d’argila al fons de les valls. La major part d’aquest 
sector està ocupat per vegetació natural.

Aquesta diversitat de litologia, ha originat al Tarragonès 
una gran diversitat de paisatges. A la plana i al sector de 

2 Dissolució de les roques calcàries per l’acció de l’aigua.
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ponent són d’una certa monotonia i pràcticament tota la 
terra és apta per al conreu. A llevant hi ha una varietat 
notable de paisatges deguda a la irregularitat topogràfica; 
els conreus ocupen majoritàriament les depressions i les 
planes i  alternen amb sectors més elevats  on se situen 
clapes  de  vegetació.  Al  sector  de  muntanya,  les  petites 
depressions ocupades per conreus alternen amb relleus 
ens els quals apareix un model càrstic.
La costa és irregular a causa de l’alternança de planes i 
sectors enlairats arran del litoral. En els 35 Km que ocupa 
la  façana marítima es  troben sectors  de  penya-segats  i 
roquissers  i  platges  de  longitud  i  característiques  molt 
diverses.
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2.3. El clima

Els elements climàtics defineixen el tipus de clima que es 
dóna en una determinada zona geogràfica. Els de la ciutat 
de Tarragona defineixen un clima mediterrani litoral.
L’espai que ocupa el Tarragonès està situat a una latitud 
de 41º 08’, la qual cosa fa que hi hagi una clara diferència 
entre la durada del dia a l’hivern i a l’estiu; al Camp de 
Tarragona  s’ha  calculat  una  oscil·lació  de  5  hores  i  44 
minuts. Un altre factor que s’ha de considerar en relació a 
les variacions climatològiques és l’altitud, ja que en terres 
mediterrànies  s’ha  establert  un  descens  de  0,5  ºC  per 
cada 100 m, tot i  que, en aquest cas les alçades que es 
troben no arriben a provocar cap variació detectable.
Ara  bé,  els  dos  factors  que  influeixen  en  el  clima  del 
Tarragonès són, la presència de la mar i les dimensions 
reduïdes del territori.  El primer comporta temperatures 
moderades, una freqüència més gran de vents humits, la 
presència  a  tot  el  territori  de  marinades  a  l’estiu  i  uns 
percentatges  d’humitat  generalment  alts.  Les 
característiques  climàtiques  del  Tarragonès  són 
uniformes i els efectes del relleu es limiten a petits canvis 
que originen els climes locals.
La  mitjana  anual  de  dies  completament  coberts  a 
Tarragona ciutat és de 71 dies i les hores de sol arriben a 
les  2.362.  Les  temperatures  mitjanes  anuals  oscil·len 
entre  els  15  i  16  ºC.  Les  diferències  al  llarg  de  l’any 
oscil·len entre els 9,5 ºC de temperatura mitjana del mes 
de  gener  i  els  23,1  ºC  de  l’agost.  Les  temperatures 
mínimes absolutes no arriben mai a -4 ºC a la costa (a 
excepció de les gelades de 1956 i 1985).

10



Les  precipitacions  al  Tarragonès  presenten  unes 
diferències  més  notables.  Les  mitjanes  anuals  oscil·len 
entre els 500 i els 550 mm amb un increment en direcció 
N-S, a excepció de Tarragona. Les mitjanes a Tarragona 
són  inferiors  als  500  mm,  a  conseqüència  de  la 
topografia, ja que dificulta el pas d’alguns vents de llevant 
en direcció al nucli urbà, i als efectes de la urbanització. 
Les  precipitacions  es  caracteritzen  per  la  seva 
irregularitat,  típica  de  la  costa  Mediterrània;  en  la 
distribució  hi  ha  una  concentració  clara  de  mesos  de 
tardor i primavera, que suposen el 65% del total, mentre 
que  a  l’estiu  hi  ha  una  forta  manca  de  pluges,  fet 
característic dels climes mediterranis.
Un element molt  important  en el  clima és el  vent,  que 
apareix quasi de manera diària a la costa. Els vents més 
freqüents a Tarragona són els de component N, els quals 
representen el 25% de les situacions del vent de la capital, 
els vents del NW són freqüents, i tenen velocitats altes al 
sector  nord-occidental  del  Tarragonès,  però  minven 
ràpidament a partir del Francolí.  El llevant també hi té 
incidència, malgrat que la freqüència no és tan alta com 
la d’altres direccions – a Tarragona no arriba al 5% del 
total de situacions de vent al llarg de l’any – perquè les 
llevantades  van  associades  molt  sovint  a  les  pluges  de 
forta intensitat.    
A  continuació  es  presenta  un  climograma  amb  les 
precipitacions mitjanes i les temperatures mitjanes d’un 
període de temps comprés entre els anys 1958 i 2002, a 
Tarragona. 
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A partir de les dades de precipitació (l) i temperatura (ºC) 
dels anys compresos entre el 1958 i  2002 s’ha elaborat 
una taula, i a partir d’aquesta una climograma3.

Temperetaura  (ºC) Precipitació (mm)

Gener 9,79 27,26

Febrer 10,66 21,59

Març 12,14 30,96

Abril 13,82 37,55

Maig 16,98 41,52

Juny 20,62 35,39

Juliol 28,02 20,3

Agost 24,15 42,46

Setembre 21,67 58,47

Octubre 17,66 75,29

Novembre 13,39 49,29

Desembre 10,85 37,21

Els climogrames són representacions gràfiques de dades 
de  temperatura  i  precipitacions  d’un  indret  al  llarg  de 
l’any. Poden utilitzar-se per representar el temps d’un any 
concret,  posant  la  mitjana  de  temperatura  i  les 
precipitacions  totals  de  cada  mes.  Generalment  són 
utilitzats  per visualitzar  amb un gràfic  com és el  clima 
d’un indret. En aquests casos, les dades de cada mes són 
les  mitjanes  mensuals  del  màxim  nombre  d’anys 
possibles.

3 Les dades de pluviometria i temperatura han estat obtingudes del dossier 
inèdit VILLALBA, Mª Teresa.  Análisis climático de Tarragona: el cambio  
climático, i de les dades de la pàgina d’internet de l’Institut Meteorològic de 
Catalunya.  
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En  aquest  climograma  s’han  seguit  les  últimes 
indicacions  esmentades,  és  a  dir,  agafant  les  mitjanes 
mensuals, com a dades de mes, del màxim nombre d’anys 
possibles, en aquest cas de 45 anys (des de 1958 fins al 
2002). 

Tal  com es pot veure en el  climograma la  temperatura 
màxima  correspon  al  mes  de  juliol  amb  28,02  ºC.  La 
temperatura mínima correspon al mes de gener amb 9,79 
ºC.
La pluviometria màxima correspon al mes d’octubre amb 
75,29 mm. La pluviometria mínima correspon al mes de 
juliol amb 20,3 mm.
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Durant  els  mesos  de  setembre,  octubre  i  novembre  es 
destaca  un  fort  augment  de  les  precipitacions,  això  és 
degut a una situació meteorològica anomenada temporal 
de llevant,  aquest temporal  és la principal  causa de les 
pluges a Catalunya especialment a la costa, té origen a la 
Mediterrània. Generalment, es forma una depressió cap 
al Sud de Catalunya, això fa que es produeixin vents de 
component Sud-Est,  és a dir, vents càlids,  ja que tenen 
una component Sud, i humits, ja que provenen del mar. 
L’aire que transporta aquest vent xoca amb la serralada 
litoral  i  ascendeix,  la  temperatura  de  la  massa  d’aire 
ascendent és alta mentre que la temperatura a les zones 
altes és més baixa, això provoca que aquesta massa d’aire 
es saturi d’humitat i es condensi provocant la formació de 
molts  núvols  que  seran  la  causa  de  fortes  pluges.  Cal 
destacar  que  aquest  vent  a  més  de  càlid  és  humit, 
d’aquesta  manera  afavoreix  el  procés  de  condensació  i 
augmenta la quantitat de núvols.
Lligat  a aquest fenomen meteorològic dels temporals de 
llevant,  es  troba  en  ocasions  un  altre  fenomen 
meteorològic,  la  gota  freda,  aquest  es  produeix  alguns 
anys i també té lloc a la tardor i en la mateixa situació 
meteorològica  que  el  temporal  de  llevant,  però  el  tret 
diferencial  de la  gota  freda és  que a  les  capes  altes  de 
l’atmosfera, a uns 5000 metres d’alçada les temperatures 
són anormalment baixes, observant-se valors de –20º C i 
–15ºC,  aquesta  baixada  de  la  temperatura  a  les  capes 
altes és conseqüència de corrents d’aire fred provinents 
del Nord que tenen lloc a aquestes altituds.
Quan  ascendeix  l’aire  càlid  i  humit,  el  contrast  amb 
aquestes  temperatures anormalment baixes accelera tot 
el procés, la condensació és més ràpida, la quantitat de 
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núvols és més gran i, per tant, les pluges més intenses, 
plou molt en molt poc temps.
Tots  aquests  fenòmens  són  responsables  de  les  pluges 
torrencials de la tardor causa principal d’inundacions i el 
principal factor de risc mediambiental a la costa catalana.
Dir  que  aquests  fenòmens són més  característics  de  la 
tardor,  perquè  aquesta  estació  segueix  a  l’estiu,  el  que 
comporta que el  mar presenti  una temperatura bastant 
elevada mentre que al continent comença el refredament 
de les temperatures. 
Al climograma cal destacar una zona d’aridesa, és a dir, 
una  zona  on  la  precipitació  està  per  sota  de  la 
temperatura, durant els mesos d’estiu juny, juliol i agost. 
És el temps en què es produeixen els problemes de sequia 
i que de vegades han obligat a la població a restriccions 
d’aigua.
Totes  aquestes  característiques  són típiques  d’un clima 
Mediterrani.  El  principal  factor  d’aquest  clima  és  la 
proximitat  al  mar.  Presenta  estius  càlids  i  secs.  Els 
hiverns  són  suaus  i  plujosos.  No  són  rares  les  pluges 
torrencials a la tardor.
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3. DESCRIPCIÓ DE LA CONCA 
DEL FRANCOLÍ

La conca hidrogràfica del riu Francolí ocupa 853 Km2 i es 
divideix  en  dues  subconques:  la  conca  de  Barberà  que 
assoleix els 450 Km2 i la conca entre la Riba i Tarragona 
que assoleix els 385 Km2.
Una conca hidrogràfica és un zona del terreny on l’aigua i 
els sediments drenen una llera comuna. És una formació 
natural  amb  propietats  hidrogeològiques,  físiques, 
químiques  i  biològiques  comunes  que  configuren  els 
següents  aspectes:  clima,  litologia,  paisatge,  etc.  Està 
formada per un gran nombre de corrents, que augmenten 
el seu volum a mesura que baixen les aigües. Es comença 
amb petits  rierols,  gairebé sense aigua,  fins a arribar  a 
torrents i rius que desguassen en grans rius que porten 
l’aigua al mar.
El  balanç  hídric  d’una  conca  descriu  perfectament  la 
hidrologia  d’una  zona  determinada.  Consisteix  en 
l’avaluació  de  les  entrades,  reserves  i  sortides  d’aigua 
d’aquesta  unitat.  L’aigua  pot  entrar  a  la  conca  per 
precipitació  i/o  per  la  relació  del  riu  amb  les  aigües 
subterrànies  i  pot  sortir  de  tres  maneres:  per 
evapotranspiració,  per  escorrentia  superficial  i  per 
escorrentia  subterrània.  El  volum  de  l’escorrentia 
subterrània dependrà del tipus de terreny drenat per la 
conca;  així,  una  conca  amb  una  roca  principal 
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impermeable tindrà una escorrentia subterrània petita o 
nul·la, i tota l’aigua líquida que surti de la conca, ho farà 
per  la  riera.  En  canvi  una  conca  hidrogràfica  amb 
terrenys més permeables tindrà una major infiltració. La 
majoria de terrenys de la conca del Francolí són calcaris, 
per tant, hi ha infiltració.

Precipitació =  Evapotranspiració + Escorrentia + 
Infiltració

Les conques hidrogràfiques es poden subdividir en tres 
zones de funcionament hídric principal:

1. La  zona  de  capçalera,  garantitzen  la  captació 
inicial de les aigües i el subministra de les mateixes 
a les zones inferiors durant tot l’any.

2. La zona mitjana, tot el recorregut que fa el riu fins 
a arribar a la última zona.

3. La zona baixa, es troba la desembocadura del riu.

A  l’interior  de  la  conca,  l’aigua  funciona  com  a 
distribuïdor de substàncies primàries (nutrients, matèria 
orgànica, sediments). En aquest procés el riu modela el 
relleu i influeix en la formació i distribució dels sòls en les 
vessants, i en la distribució de la vegetació i de l’ús de la 
terra.
El riu Francolí té fixat tradicionalment el naixement a la 
Cova  de  la  Font  Major,  de  l’Espluga  de  Francolí, 
s’alimenta  d’aigües  freàtiques4 que  provenen  de 

4 Aigües subterrànies.
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conglomerats de l’oligocè, estrats permeables del subsòl 
de la vessant nord de les muntanyes de Prades.
El riu i els seus afluents, l’Anguera, el Milans i el Brugent, 
creuen, en ordre descendent, els termes de Vilanova de 
Prades,  Vallclara,  Vimbodí,  l’Espluga  de  Francolí, 
Montblanc  i  Vilaverd,  del  qual  surt  cap a  l’Alt  Camp a 
través de l’Estret de la Riba.
Es  podria  afegir  que  el  Francolí  no  és  el  riu  que  ha 
excavat la cubeta de la Conca de Barberà, sinó que ho ha 
fet  el  seu afluent  principal  per  l’esquerra  en tot  el  seu 
curs, l’Anguera, que li suposa un 60% del cabal que el riu 
presenta  a  Montblanc.  Per  la  dreta,  el  Francolí  rep  les 
aportacions de diversos barrancs o rierols procedents de 
les Muntanyes de Prades,  entre els quals  destaquen els 
barrancs de Titllar i de Castellfollit, a Vimbodí, i el rierol 
de la Vall de Lledrons (conegut com la Vall), a Montblanc.
Més avall  de Montblanc,  la vall  del riu s’encaixa en un 
petit  tram,  tornant  a  obrir-se  prop  de  Vilaverd,  on  ha 
creat una petita plana al·luvial. Poc més avall de Vilaverd, 
el riu torna a encaixar-se, i s’inicia el congost o estret de 
la  Riba,  on  es  veu  obligat  a  emmotllar  el  curs  a 
l’estructura  geològica  de l’indret,  amb vessants  de gran 
pendent  sobre  calcàries.  A  causa  de  les  muntanyes  de 
Prades,  la  vall  del  Francolí  presenta  una  acusada 
diversitat geològica, amb terrenys calcaris dominant als 
termes  de  Montblanc  i  Vilaverd,  sobretot  a  la  Vall  i  a 
l’estret  de  la  Riba,  on  els  estrats  són  pràcticament 
verticals i amb domini de terrenys pissarrossos i granítics 
a les muntanyes de l’Espluga de Francolí i Vimbodí. Fora 
de  les  muntanyes,  la  vall  transcorre  per  terrenys 
sedimentaris, argilosos.
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A la Riba el riu rep les aigües del Brugent procedents dels 
torrents que davallen de les muntanyes de Prades; surt de 
la  Riba  travessant  el  congost  de  Roixel·les  fins  a 
Picamoixons. En el primer tram després de Picamoixons 
el riu ha excavat el seu curs entre els materials de peu de 
muntanya  dels  voltants  de  Picamoixons  i  Alcover,  i  és 
forçat a fer diversos canvis de rumb. Al terme de Valls el 
riu fa un tomb de 90º i pren direcció cap al sud fins a 
Tarragona. En aquest recorregut, a més del riu Glorieta i 
de la riera de la Selva, per la dreta, rep altres afluents, els 
que li aporten aigua pel vessant esquerre, el torrent del 
Puig,  el  de  Vallmoll  i  el  barranc  del  Bogatell  o  dels 
Garidells. Físicament, la diferència entre els dos vessants 
és  que:  mentre  que  a  l’esquerra  domina  un  terreny 
ondulat,  amb  alternança  d’argiles  i  altres  materials 
sedimentaris  que  dibuixen  un  marge  de  desenes  de 
metres sobre el nivell del riu, a la dreta, l’enllaç entre la 
plana del riu i els sediments a peu de muntanya del Camp 
de Tarragona, és molt més suau.
A  la  conca  baixa  del  riu  contribueixen  prop  de  25 
municipis, i el curs principal del riu passa per un total de 
14 termes, entre els quals fa sovint la línia divisòria: la 
Riba,  Alcover,  Picamoixons-Valls,  el  Milà,  la  Masó, 
Vallmoll, el Rourell, els Garidells, el Morell, Perafort, la 
Pobla de Mafumet, Constantí i Tarragona.
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Extensió total de la conca del Francolí5.

Conca amb molt pendent6.

5 El mapa s’ha obtingut de l’Agència Catalana de l’Aigua.
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Conca amb poc pendent7.

A l’arribada a Tarragona del riu Francolí es distingeixen 
tres àmbits diferents d’actuació:

6 El mapa s’ha obtingut del diari El Punt, el diumenge 31 de desembre del 
2000.
7 El mapa s’ha obtingut del diari El Punt, el diumenge 28 de gener del 2001.
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• Zona  més  alta:  és  on  el  riu  transcorre  entre  la 
carretera de Valls i el polígon industrial de Riuclar. 
La ribera té una amplada variable entre 150 i 200 
metres, vorejats en alguns trams per horts i zones 
de  conreu.  Hi  ha  molts  abocaments  de  runes  i 
deixalles i molt terreny aplanat per màquines.

• Zona  intermèdia:  es  comprèn des  de  l’alçada  de 
l’Hospital Joan XXIII fins a les vies del tren, és la 
zona més urbanitzada i més artificialitzada.

• Zona de la desembocadura: arriba des de les vies 
del tren fins al mar. Els perills principals vénen de 
la  contaminació  i  de  la  construcció  de  la  zona 
humida litoral per l’ampliació del Port.

L’itinerari que descriu el riu Francolí un cop arribat a la 
ciutat  de Tarragona és el següent: havent deixat enrere 
Constantí,  el  Francolí  desfila  per  sota  del  pont  de 
l’Autopista del Mediterrani A-7 - E-15 i el pont de la  N-
240  fins  arribar  al  municipi  de  Tarragona,  on  el  seu 
primer obstacle és el pont nou que uneix el centre urbà, 
dels voltants de l’Hospital Joan XXIII, amb una distància 
de gairebé 2 Km, 1867metres, amb els barris de ponent i 
amb  l’autovia  de  Reus,  N-340  de  circumval·lació.  En 
aquest tram descrit, es troba al marge dret, molt proper al 
riu Francolí, el polígon industrial de Riu Clar (és clar, que 
quan es van començar a construir les indústries ja es feia 
expressament, el fet de construir-les al costat dels riu, per 
tal de poder aprofitar la seva aigua), unit amb l’autovia de 
Reus, i al marge esquerre es troba la N-240, provinent de 
San Salvador, no tan propera al riu, i a l’altre costat de la 
nacional el barri de Sant Pere i Sant Pau.
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Després  d’haver  passat  pel  pont  de  Joan  XXIII,  el  riu 
segueix el  seu recorregut  fins trobar-se amb el  següent 
pont,  a  aproximadament  un  quilòmetre  i  mig,  el  de 
l’Avinguda Roma. Al costat dret del riu d’aquesta zona es 
troba tot un conjunt de carreteres, que formen una xarxa 
de comunicació molt important, entre elles la N-240 i la 
T-721.  Cal  destacar  que  totes  aquestes  vies  de 
comunicació estan molt properes al riu i a un nivell molt 
baix,  cosa  que  facilitaria  la  inundació  i  tall  de  les 
carreteres  en  cas  de  desbordament  del  riu.  I  al  costat 
esquerre, es troba una Residència Sanitària, en ple procés 
de construcció, que tot i que, es troba a un nivell més alt 
del riu Francolí també es podria veure afectada en cas de 
grans pluges.
Tot seguit, a uns 150 o 200 metres, el riu trobaria al seu 
pas  el  pont  de  l’Avinguda  Ramon  i  Cajal.  En  aquest 
terreny el riu està envoltat, a la seva dreta d’un seguit de 
carreteres, N-340, la N-420 i la T- 721; a la seva esquerra 
el  Passeig de la Independència i  més allunyat el centre 
comercial Parc Central.
A partir del pont de l’Avinguda Ramon i Cajal fins a la 
desembocadura del riu, aproximadament una mica més 
de 2 Km, es podria dir que vindria la zona més conflictiva. 
La  zona,  delimitada  entre  l’últim  pont  esmentat  i  els 
ponts de les vies del tren, línia Barcelona - Madrid i línia 
Barcelona - València (a una distància d’uns 700 metres 
aproximadament,  ha  estat  reforçada  amb  uns  murs  de 
contenció a ambdós marges, tan l’esquerre com el dret, 
degut a la forta riuada que a causa del desbordament del 
riu va inundar gran zona del barri del Serrallo. Al marge 
dret, d’aquesta zona delimitada pels ponts, hi ha una gran 
extensió destinada al Polígon Industrial  del Francolí;  al 
marge esquerre, protegit per un d’aquests murs, hi ha el 
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passeig de la Independència, i altres carrers com Torres 
Jordi, tots ells edificats i amb gent vivint.
A  partir  dels  dos  ponts  ferroviaris  fins  a  la 
desembocadura del riu, a la part esquerra es poden veure 
els habitatges del Serrallo, carrer de Trafalgar, l’escola del 
Serrallo i l’església,   tot afectat  per la riuada del 1994. 
Més  endavant  es  troba  tota  la  zona del  port  edificada, 
passant pels  molls de Reus i  de La Rioja,  i  la zona del 
Varadero.
En tots aquests trams descrits hi trobem elements que es 
poden considerar factors de risc, aquests elements són els 
cinc ponts descrits anteriorment i els murs de contenció. 
L’últim pont construït, el de Joan XXIII, té una amplitud 
i  una  alçada  suficientment  gran  per  afrontar  grans 
avingudes, però els quatre restants presenten dimensions 
menors, el que constitueix un possible risc en cas d’una 
forta avinguda. La construcció de murs de contenció, tot i 
que, sembla una mesura eficaç en petites avingudes, pot 
comportar riscos per trencament o desbordament, en cas 
de grans avingudes.

Pont nou de Joan XXIII.
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Pont de l'avinguda Roma.

Pont de l'avinguda Ramon i Cajal.

Pont de la línia de ferrocarril Barcelona – Madrid.
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Pont de la línia de ferrocarril Barcelona – València. 

En  funció  d’aquests  factors  de  risc  s’elaborarà  el  tema 
d’estudi d’aquest treball,  que consisteix en predir quins 
són els possibles cabals que pot abastar el riu Francolí en 
el tram entre el pont nou i la desembocadura del riu en 
cas de fortes avingudes; aquests cabals es calcularan en 
temps  de  retorn  diferents,  tenint  en  compte  les  dades 
històriques  que  s’han  pogut  obtenir  de  precipitacions 
màximes  i  de  cabals  d’anys  anteriors  que  hagin 
representat  fortes  avingudes  i  inundacions.  A  partir 
d’això es farà un estudi per a determinar si la secció d’un 
pont  concret  i/o  l’alçada  del  mur  de  contenció  són 
suficients per poder resistir aquests cabals del riu.  
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4. LES INUNDACIONS DEL 
FRANCOLÍ

Des  de  sempre  el  riu  Francolí  ha  estat  víctima  de  les 
grans  avingudes  provocades  per  les  fortes  pluges 
torrencials  típiques  del  territori  català.  Com  a 
conseqüència de les fortes riuades el riu s’ha desbordat, 
inundant així zones edificades i, destruint i arrossegant 
tot el que trobava al seu pas. Una de les principals causes, 
d’aquests efectes devastadors de les riuades, ha estat  la 
rectificació  de  la  seva  llera  en  el  tram  de  la 
desembocadura del riu. 

El port de Tarragona ha estat un punt molt important en 
el progrés de la ciutat  ja que procurava el comerç amb 
tots els altres ports del Mediterrani. Això en part ha estat 
possible a la sortida d’un dic natural que va ser aprofitat 
per acostar els vaixells. Al 1802 Adam Smith proposa un 
projecte  on  es  presentà  la  construcció  d’un  mur  a  la 
desembocadura  del  riu  Francolí,  i  d’aquesta  manera 
poder evitar l’acumulació de sediments portats pel riu a la 
zona  on  els  vaixells  atracaven,  aquest  projecte  va  ser 
acabat  l’any 1930 construint  un mur de 650 metres de 
llargada, amb el que el riu era desviat. L’any al 1885 es va 
redactar un projecte que consistia en variar el curs del riu 
des del pont de ferro de la carretera de Castelló fins a la 
desembocadura,  i  que  partiria  del  dic  esquerre  que 
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s’havia  de  construir  el  riu  per  reconduir  les  aigües.  Al 
1909  s’acabava  l’ampliació  del  port,  i  amb  aquesta  la 
prolongació  del  mur  construït  i  d’altres  dics,  per 
augmentar la capacitat  del port i  protegir-lo de la mar. 
Malgrat els intents de millora, la nit del 18 al 19 d’octubre 
de 1930 el riu es desborda i inunda el Serrallo i bona part 
del  port,  provocant  grans destrosses.  Aquesta desviació 
del riu també ha estat la causa de múltiples inundacions, 
entre  aquestes  la  última viscuda a  l’any  1994.  A  partir 
d’aquesta riuada es van proposar diversos projectes per a 
remodelar la desembocadura del riu: fent-lo desembocar 
al  port,  fent  un  pas  per  a  què  el  riu  desemboqués 
directament al mar, etc. Actualment, encara no s’ha dut a 
terme  cap  d’aquests  projectes,  que  afecten  a  la 
desembocadura, ja que no hi va haver cap acord. L’únic 
projecte realitzat ha estat el de reforçar el tram comprés 
entre el  pont de Ramon i  Cajal  i  el  pont de la línia de 
ferrocarril  Barcelona  –  Madrid,  amb  la  construcció  de 
murs a banda i banda, el dragat del curs del riu, la creació 
d’una zona enjardinada, etc.       
Algunes  de  les  inundacions  més  grans  produïdes  es 
presenten a continuació a la taula amb la data,  el  nom 
popular, la precipitació de la riuada i el cabal màxim que 
va arribar a portar el riu8.
Degut a què es tracta d’informació molt antiga (entre els 
anys 1700 i 1900) hi ha anys en els quals no s’han pogut 
trobar les dades de precipitació i cabal, ja que en aquelles 
èpoques  tenien  pocs  medis  per  a  calcular  aquests 
paràmetres.

8 Les dades sobre inundacions han estat obtingudes de: VV.AA. Treballs del  
Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà. Vol. 1 (1rs Jornades de  
l’home i el Medi a la Conca de Barberà i les muntanyes de Prades, 21 i 22  
d’octubre de 1995). Editat pel Centre Natural de la Conca de Barberà.
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Data Nom popular Precipitació Cabal

11-Jul-1792 S.Cristofor / S.Pius - -

10-Oct-1829 S. Francesc - -

24-Ago-1842 S. Bartomeu - -

20-Set-1850 S. Mateu - -

23-Set-1874 S. Tecla ± 300 mm/24h ± 2000 m3/s

12/23-Oct-1907 - 256 mm/12dies -

18-Oct-1930 S. Lluc 348 mm/24h ± 2000 m3/s

11/12-Oct-1970 - ± 100 mm/24h -

29-Set-1984 - 149 mm/24h 190 m3/s

10-Oct-1994 S. Tomàs de Vilanova 260/400 mm/24h 1600 m3/s

Coneguda i recordada per tots els que en aquell moment 
es  trobaren  a  Tarragona  va  ser  la  inundació  del  10 
d’octubre  de  1994.  Per  il·lustrar  aquesta  inundació 
s’inclou com annex 4 un arxiu9 amb un vídeo d’uns tres 
minuts de durada, resultat del muntatge realitzat amb les 
cintes  cedides  per  un  vídeo  aficionat  i  per  l’Associació 
Fotogràfica de Tarragona. En ell es pot observar el nivell 
de l’aigua assolit en els punts del pont de l’Avinguda de 
Roma,  del  pont  de  Ramon  i  Cajal,  i  del  pont  del 
ferrocarril  Barcelona-Madrid.  Es  pot  observar  que  el 
cabal  de  l’aigua,  1600m3/s,  no  arribà  a  sobrepassar  el 
pont  del  ferrocarril  degut  a  que  el  volum  d’aigua  es 
desbordà per damunt dels murs de contenció existents en 
el tram anterior al pont, els quals presentaven una alçada 
inferior a la actual; això explica l’estat en que es trobà el 
barri de Serrallo, tal com es pot observar a la gravació.

9 Aquest arxiu ha estat elaborat amb el programa informàtic de captura i  
edició de vídeo, Pinnacle Studio 8, i  gravat en format AVI reproduïble en 
qualsevol PC.
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5. L'ÚLTIM PROJECTE 
REALITZAT AL RIU FRANCOLÍ

L’octubre  del  2000 es va presentar  un projecte  del  riu 
Francolí. El projecte s’ha anomenat “Projecte de desguàs 
del  riu  Francolí  al  Port  de  Tarragona  a  través  de  la 
dàrsena del Varadero”10 i es localitza a la zona de la llera 
actual  compresa  entre  el  pont  de  l’Avinguda  Roma,  la 
corba  de  90  graus  que  té  l’actual  desembocadura  del 
Francolí i la zona portuària compresa entre els molls de 
Reus i La Rioja.
Les obres del  projecte  base es  localitzen des de l’Avda. 
Roma  fins  a  la  desembocadura  de  la  dàrsena  del 
Varadero. i consisteixen en la canalització de 945 m del 
riu, la construcció d’una caiguda per a passar a la zona 
portuària  i  la  construcció  de  730  m  de  dic  o  mur  de 
contenció. Es projecta, a més, un dic submergit a la zona 
final  de  les  obres,  un  pont  per  al  pas  de  serveis  d’un 
marge a l’altre amb un accés nord al riu que permeti la 
circulació de les companyies d’inspecció per la llera, i la 
modificació del traçat de la via de ferrocarril en el moll de 
Reus.
El tram comprés entre el pont de l’Avinguda. Roma i el 
pont de Ramon i Cajal, no presenta problemes hidràulics 
ja que la seva secció és més ampla i alta del necessari. En 
10 A l’annex 1 es pot veure un plànol en planta del projecte i als annexos 2 i 3 
unes vistes de la zona abans i desprès del projecte.
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aquesta zona es realitza sol l’excavació de la llera, degut a 
què el  mur existent en el  marge dret és més alt  que el 
proposat,  i  no té sentit  deixar un espai urbà a diferent 
nivell  i sense accés. D’altra banda, en el marge esquerre 
el nivell dels terraplens existents són també més alts que 
els  murs proposats  en el  projecte base i  no té  sentit  el 
reduir el llit del riu , per tant es deixa aquesta zona per a 
un  tractament  més  concorde  amb  el  tram  superior,  i 
també fer en aquest marge la rampa d’accés a la llera del 
riu.
En el tram comprés entre el pont de Ramon i Cajal i el 
pont del ferrocarril Barcelona - Madrid, es construeixen 
murs laterals. Es segueix amb la pendent longitudinal del 
0,4% del  tram anterior. Als murs se’ls augmenta de cota 
gradualment  cap  al  pont  de  ferrocarril  de  la  línia  de 
Madrid  –  València,  amb  l’objectiu  d’evitar 
desbordaments mentre s’espera el canvi d’aquest pont, ja 
que  es  segueix  amb  la  mateixa  pendent  fins  a  la 
desembocadura.  El  mur  situat  al  marge  esquerre,  a 
continuació del pont Ramon i Cajal, se li dóna l’alçada del 
vial mentre aquesta és superior al de la canalització, amb 
l’objectiu  de  no  deixar  espais  morts  i  de  difícil 
manteniment i possibilitar en un futur fer una avinguda 
paral·lela  al  riu.  Un  dels  objectius  d’aquest  treball  és 
esbrinar si un cabal determinat pot sobrepassar l’alçada 
dels marges construïts, i si la zona quedarà inundada.
En aquest moment, començament de l’any 2004 moltes 
de les fites d’aquest projecte ja han estat acabades i es pot 
veure la gent passejant per la zona enjardinada i viable de 
les voreres del riu.
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Vistes de l’aspecte del riu desprès del projecte.

Vistes de l’aspecte del riu desprès del projecte.
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6. ESTUDI DEL RISC 
D'INUNDACIÓ EN DOS PUNTS 

DEL TRAM FINAL DEL RIU 
FRANCOLÍ A PARTIR DE LES 
DADES DE PRECIPITACIONS 

MÀXIMES I L'EQUACIÓ DE 
POSSENTI

6.1. Introducció

En  una  conca  determinada,  la  comparació  entre  els 
registres  de  dades  de  pluviometria  i  de  cabals  permet 
trobar  una relació  que indiqui  la  resposta  de  la  conca. 
Aquesta relació pot ser molt variable. Es pot establir una 
correspondència  aproximada  entre  les  precipitacions 
màximes i els cabals de les màximes avingudes, a partir 
dels valors pluviomètrics de les estacions situades dintre 
de  la  conca  i  de  cabals  circulants  en  les  estacions 
d’aforament  dels  cursos  superficials.  Un  problema 
freqüent en aquests estudis és la manca de registres de 
cabals  dels  cursos  d’aigua.  En  aquests  casos  s’ha  de 
recórrer a unes fórmules empíriques que permeten tenir 
un ordre de magnitud dels cabals màxims circulants. De 
la gran variabilitat de fórmules existents s’ha de recórrer 
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a la que millor s’adapti a les característiques de la zona 
d’estudi i als paràmetres dels que es posseeix informació. 
Les  més  simples  només  necessiten  el  coneixement  de 
l’àrea  de  la  conca,  calculable  a  partir  d’un  mapa 
topogràfic; malgrat que, són les que poden induir errors 
més  grans,  ja  que  afegeixen  coeficients  propis  de  llocs 
d’experimentació  i  difícils  de  traslladar  a  cada  àrea 
d’estudi.
En  altres  equacions  empíriques  intervé,  a  més,  la 
pluviometria, el que permet una acotació més fiable dels 
cabals  que en les  fórmules anteriors.  Entre aquestes es 
troba  l’equació  de  Possenti,  utilitzada  en  aquest 
treball: 

Q =λHm · Am/L + Ap/3

On:
Q = cabal en m3/s
λ = Constant amb un valor de 750
Hm = Precipitació màxima en metres
Am = Superfície de la conca amb molt pendent (Km2)
L = Longitud de la llera principal (Km)
Ap = Superfície de la conca amb poc pendent (Km2)

Els cabals  màxims obtinguts, en uns punts determinats 
del curs superficial, poden ser comparats amb els cabals 
que  es  poden  calcular  a  partir  de  l’equació  de  flux. 
Aquests es calculen d’una banda, a partir de la mesura en 
el camp de la secció del llit del curs o, normalment de la 
llum  dels  ponts  que  els  creuen,  que  són  realment  els 
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punts  conflictius   en  les  màximes  avingudes.  D’altra 
banda, amb l’atribució d’una velocitat de corrent. Si no es 
disposen  de  dades,  es  poden  aplicar  per  tenir  un 
aproximació,  una  velocitat  de  1-2  m/s  si  es  tracta  de 
rambles o de 3-4 m/s si són rius.

Q = V x S

On:
Q = cabal admès per la secció (m3/s)
V = velocitat de la corrent (m/s)
S = secció de pas de l’aigua (m2)

Aquesta comparació permet conèixer si la secció del pont 
o obra considerada, en aquest cas un pont i l’espai entre 
murs de contenció, és suficient per a desguassar el cabal 
màxim  previst  en  cas  de  fortes  avingudes  o  no.  Si  és 
suficient l’obra resistirà l’avinguda, però, si és insuficient 
es  trencarà  o  produirà  un  efecte  de  presa  amb  un 
desbordament  i  inundació   de  les  àrees  pròximes.  Els 
punts escollits  per avaluar  aquests  possibles riscos han 
estat:

• Zona A: Secció delimitada pels murs de contenció 
a ambdós costats del riu d’una alçada de 5 metres i 
una distància entre ells de 120 metres.

• Zona B: Pont de ferrocarril de la línia Barcelona – 
Madrid,  el  qual  a  primera  vista  sembla  un punt 
perillós en cas d’avinguda,  ja que,  es tracta  d’un 
pont d’una alçada molt petita, 3 metres a la zona 
verda  i  4  metres  per  sobre  de  la  llera  del  riu, 
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aproximadament,  i  amb  moltes  columnes  de 
suport.
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6.2. Procediments i càlculs

a) S’ha decidit calcular el cabal de les màximes avingudes 
del riu en un temps de retorn de 10, 25 i 45 anys. S’ha 
escollit  aquests  temps  de  retorn  perquè  les  dades  de 
precipitacions  aconseguides  es  troben  compreses  entre 
els anys 1958 i 2002.
Per  calcular  aquests  cabals  s’utilitzarà  la  fórmula 
empírica de Possenti presentada anteriorment:

Q =λHm · Am/L + Ap/3

Per  a  calcular  aquest  cabal  s’utilitzaran  les  següents 
dades:

• Una constant, λ, de valor 750.
• La precipitació màxima en els últims 10 anys, del 

1993 al 2002, H10; en els últims 25 anys, del 1978 
al 2002, H25; i en els últims 45 anys, del 1958 al 
2002, H45; així s’obtindran els diferents cabals, en 
funció del temps de retorn. 

• La superfície de la conca amb molt de pendent, Am, 
que equival a 450 Km2.

• La longitud de la llera del riu, L, de 85 Km.
• La superfície de la conca amb poc pendent, Ap, que 

equival a 385 Km2.

Les dades de superfícies i longitud de la conca han estat 
obtingudes del diari tarragoní El Punt, el diumenge, 31 de 
desembre del 2000 i el diumenge, 28 de gener del 2001.

37



Ara amb aquestes dades ja es poden calcular els diferents 
cabals:

- El cabal màxim en un període de retorn de 10 anys. 
La precipitació més forta enregistrada ha estat de:

H10 = 146,50 l/m2 =  146,50 mm = 0,1465 m
D’aquesta manera, aplicant l’equació de Possenti:

Q10 = 750 x 0,1465 x (450/85) + (385/3)
Q10 = 710,0245 m3/s

- El cabal màxim en un període de retorn de 25 anys. 
La precipitació més forta enregistrada ha estat de:

H25 = 384,50 l/m2 = 384,50 mm = 0,3845 m.
D’aquesta manera, aplicant l’equació de Possenti: 

Q25 = 750 x 0,3845 x (450/85) + (385/3)
Q25 = 1655,0245 m3/s

- El cabal màxim en un període de retorn de 45 anys.
La precipitació més forta enregistrada ha estat de 384,50 
l/m2. S’ha donat el cas que la precipitació màxima en un 
temps  de  retorn  de  45  anys  és  la  mateixa  que  la 
precipitació màxima en un temps de retorn de 25 anys, 
per tant, el valor del cabal en un temps de retorn de 45 
anys serà el mateix que el cabal en un temps de retorn de 
25 anys.

b) Ara és calcula el cabal màxim a cadascuna de les zones 
o punts escollits  en aquest treball.  Per realitzar aquests 
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càlculs  s’utilitzarà  l’equació  de  flux  també  esmentada 
anteriorment:

Q = V x S

Zona A.-  Cabal màxim a la secció limitada entre 
els dos murs de contenció:

El valor de la velocitat, tenint en compte que no és un 
punt fix, sinó que equival a qualsevol punt des del pont de 
Ramon i Cajal fins el pont del tren, s’ha obtingut fent la 
mitjana entre la velocitat del riu al seu pas pel pont de 
Ramon  i  Cajal,  de  3,36  m/s,  i  pel  pont  de  la  línia  de 
ferrocarril Barcelona – Madrid, de 4,32. Aquesta mitjana 
és de 3,84 m/s. La velocitat  del  riu a l’alçada del pont 
Ramon i Cajal i del pont del ferrocarril s’han obtingut del 
projecte anomenat “Projecte de desguàs del riu Francolí 
al Port de Tarragona a través de la dàrsena del Varadero” 
del  2000,  tenint  en  compte  el  pendent  de  0,4%  i  el 
coeficient  de  rugositat  de  Manning  que  té  un  valor  de 
0,045,  i  dóna  una  estimació  de  la  terbolesa  de  l’aigua 
provocada per restes vegetals i sediments en suspensió, o 
altres  materials  que  es  troben  a  la  superfície  en 
suspensió. 

El valor de la secció s’ha calculat a partir de les dades 
cedides per l’enginyer Carles Segura. Aquestes dades són:

• Alçada dels murs: 5 metres.
• Distància entre els dos murs: 120 metres.
• Àrea del llit del riu: 19 m2.
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Fent els càlculs corresponents:
QA = 3,84 x 619

QA = 2376,96 m3/s

Aquest resultat dóna a conèixer el cabal màxim que pot 
portar  el  riu,  per  tal  de  que  no es  desbordi  pels  murs 
construïts. 
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Zona  B.-  Cabal  màxim  al  pont  de  la  línia  de 
ferrocarril Barcelona – Madrid:

• El  valor  de  la  velocitat  és  de  4,32  m/s.  Aquesta 
dada s’ha obtingut també del “Projecte de desguàs 
del riu Francolí al Port de Tarragona a través de la 
dàrsena del Varadero” del 2000, tenint en compte 
el pendent de 0,4% i el coeficient de rugositat de 
Manning que adquireix el valor de n = 0,045.

• El valor de la secció, en aquest cas els espais buits 
del  pont  per  on l’aigua  del  riu  pot  circular,  s’ha 
obtingut in situ.
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1. L’espai 1, començant pel costat esquerre mirant cap a 
la desembocadura, es descarta ja que darrere d’aquest es 
troba un mur que fa de suport pel  pont de la línia del 
ferrocarril  Barcelona – València  que tapa tota la secció 
impedint el pas de l’aigua. 
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2. L’espai  2  es  calcula  sumant  l’àrea  del  rectangle, 
comprés entre les dues columnes, més l’àrea del triangle 
que queda a la  base  degut al  desnivell  del  terreny.  Tal 
com s’observa a l’esquema següent:

Per calcular AA i AB, en lloc de 11,8 metres s’ha contemplat 
2/3 de 11,8 metres pel mateix motiu que a l’espai 1. La 
columna esquerra  mesura 2,28 metres d’alçada i la de la 
dreta 2,70 metres.

AA = 17,94 m2

AB = 1,65 m2 
Aespai  2 = 19,59 m2

3. L’espai 3 es calcula de la mateixa manera que l’espai 
dos, però amb les dades de l’esquema següent:
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Per  a  calcular  AA i  AB s’ha  contemplat  11,8  metres 
d’amplada. La columna de l’esquerra mesura 2,70 metres 
i  la  de  la  dreta  3,  20  metres  ja  que  aquesta  última 
columna es troba dintre del llit del riu que té un metre de 
fondària.

AA = 31,86 m2

AB = 5,9 m2

Aespai 3 = 37,76 m2

4. L’espai 4 es calcula amb l’àrea del rectangle. Tal com 
s’observa a l’esquema següent:
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Per  calcular  l’àrea  del  rectangle  s’ha  contemplat  11,8 
metres d’amplada per 3,70 metres d’alçada.

A = 43,66 m2

5. L’espai 5 es calcula de la mateixa manera que l’espai 3. 
Tal com s’observa a l’esquema següent:
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Per  a  calcular  AA i  AB s’ha  contemplat  11,8  metres 
d’amplada.  La  columna  esquerra  mesura  3,70  metres 
d’alçada i la de la dreta mesura 2,67 metres.

AA = 31,51 m2

AB = 6,1 m2

Aespai 5 = 37,61 m2

6. L’espai 6 es mesura de la mateixa manera que l’espai 5. 
Tal com s’observa a l’esquema següent:

Per  calcular  AA i  AB s’ha  contemplat  11,8  metres 
d’amplada. La columna de l’esquerra mesura 2,67 metres 
d’alçada i la columna de la dreta 2,64 metres.

AA = 31,15 m2

AB = 0,18 m2

Aespai 6 = 31,33 m2
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7. L’espai 7 es mesura de la mateixa manera que l’espai 6. 
Tal com s’observa a l’esquema següent: 

Per  calcular  AA i  AB s’ha  contemplat  11,8  metres 
d’amplada. La columna de l’esquerra mesura 2,64 metres 
d’alçada i la de la dreta 2,55 metres.

AA = 30,09 m2

AB = 0,53 m2

Aespai 7 = 30,62 m2 

8. L’espai 8 es calcula de la mateixa manera que l’espai 7. 
Tal com s’observa a l’esquema següent:
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Per  a  calcular  AA i  AB s’ha  contemplat  11,8  metres 
d’amplada. La columna de l’esquerra mesura 2,45 metres 
d’alçada i de la dreta mesura 2,47 metres.

AA = 28,91 m2

AB = 0,12 m2

Aespai 8 = 29,03 m2

9. L’espai 9 es calcula de la mateixa manera que l’espai 4. 
Tal com s’observa a l’esquema següent:
Per  calcular  l’àrea  del  rectangle  s’ha  contemplat  11,8 
metres d’amplada per 2,47 metres d’alçada.

A = 29,15 m2
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D’aquesta manera, la  secció total, és a dir, l’espai total 
per  on  l’aigua  del  riu  pot  circular,  és  la  suma  de  tots 
aquests valors.

Secció = 19,59 + 37,76 + 43,66 + 37,61 + 31,33 + 30,62 + 
29,03 + 29,15 = 258,75 m2

A continuació es calcula el cabal en aquesta secció:

QB = 4,32 x 258,75
QB = 1117,8 m3/s

Aquest resultat dóna a conèixer el cabal màxim que pot 
portar  el  riu  per  tal  de  què  aquest  no  es  desbordi  ni 
sobrepassi el pont.
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6.3. Resultats

Cabal  en  un  temps  de 
retorn de 10 anys

Q10 710,02 m3/s

Cabal  en  un  temps  de 
retorn de 25 anys

Q25 1655,02 m3/s

Cabal  en  un  temps  de 
retorn de 45 anys

Q45 1655,02 m3/s

Cabal  màxim  que  pot 
circular  entre  els  murs de 
contenció

QA 2376,96 m3/s

Cabal  màxim  que  pot 
circular  sota  el  pont  del 
ferrocarril

QB 1117,8 m3/s

A  continuació  es  presenta  una  representació  gràfica 
d’aquests resultats, en la qual es mostra l’alçada estimada 
que assoleix l’aigua d’una avinguda amb els cabals d’aigua 
corresponents als períodes de temps estudiats.

• Per a la zona A s’ha seguit l’esquema corresponent 
a la pàgina 30

• Per a la zona B, per tal de simplificar els càlculs, 
s'ha aproximat la secció a un rectangle de 86,53 m 
de llargada (valor obtingut de restar a la llargada 
total  –120  m-,  la  llargada  corresponent  a  les  8 
columnes –13,8 m- i la corresponent a l’espai que 
ocupa el mur que fa de suport al pont de la línia 
Barcelona-València –19,67 m-) i de 2,36 d’alçada 
(valor que correspon a la mitjana de l’altura de la 
part esquerra – 2,28 m- i l’altura de la part dreta – 
2,47m ); més la secció del llit del riu de 19m2.
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Els dibuixos s’han realitzat a escala horitzontal 1: 1000 i 
escala vertical 1: 500. L’escala vertical s’ha augmentat per 
tal de visualitzar millor els resultats.

Zona  A   (secció  de  la  zona  compresa  entre  els 
murs de contenció)

- Alçada màxima que pot assolir l’aigua d’una avinguda 
amb un cabal Q10 
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S10 = Q10 / VA = 710,02/3,84 = 184,68 m2

h10 = (184,64–19) / 120 
h10 = = 1,38 m

- Alçada màxima que pot assolir l’aigua d’una avinguda 
amb un cabal Q25 i Q45 

S25 = S45 = Q45 / VA = 1655,02/3,84 = 430,3 m2

h25 = h45 = (430,3–19) / 120 
h25 = h45 = 3,43 m

Zona  B   (secció  del  pont  del  ferrocarril  sense 
dibuixar les columnes)

- Alçada màxima que pot assolir l’aigua d’una avinguda 
amb un cabal Q10 

S10 = Q10 / VB = 710,02/4,32 = 164,36 m2  
h10 = (164,36–19) / 86,53 
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h10 = = 1,68 m

- Alçada màxima que pot assolir l’aigua d’una avinguda 
amb un cabal Q25 i Q45 

S25 = S45 = Q45 / VB = 1655,02/4,32 = 383,11 m2

h25 = h45 = (383,11–19) / 86,53
h25 = h45 = 4,21 m
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6.4. Discussió dels resultats  

a)  Els  riscos  que  comporta  la  construcció  d’un  mur  a 
banda i banda del recorregut del riu Francolí:

- En un temps de retorn de 10 anys:

710,02 m3/s < 2376,96 m 3/s
Q10 < Q A

En  els  10  anys  propers  no  existeix  cap  risc  que  una 
avinguda superi  els  murs de  contenció,  ja  que el  cabal 
màxim  d’avinguda  assolit  en  els  darrers  10  anys,  de 
710,02 m3/s, és molt inferior als 2376,96 m3/s que s’ha 
estimat  que  acollirà  de  cabal  la  superfície  delimitada 
entre els dos murs de contenció.

- En un temps de retorn de 25 i 45 anys:

1655,02 m3/s < 2376,96 m3/s
Q25 = Q45 < QA

En aquest cas, tot i que amb un temps de retorn més gran 
el  cabal  degut  a  una  avinguda augmenta,  adquirint  un 
valor  de  1655,02  m3/s  (molt  superior  als  710,02  m3/s 
anteriors)  tampoc suposa cap risc ja que no supera els 
2376,96 m3/s.

54



b) Els riscos que comporta la construcció d’un pont amb 
la secció petita en el recorregut del riu Francolí:

- En un temps de retorn de 10 anys:

710,02 m3/s < 1117,8 m 3/s
Q10 < Q B

En  els  10  anys  propers  no  existeix  cap  risc  que  una 
avinguda  superi  el  pont  de  la  línia  de  ferrocarril 
Barcelona – Madrid,  ja que el  cabal  màxim d’avinguda 
assolit en els darrers 10 anys, de 710,02 m3/s, és bastant 
inferior als 1117,8 m3/s que s’ha estimat que acollirà de 
cabal la suma dels espais buits entre columna i columna 
del pont.

- En un temps de retorn de 25 i 45 anys:

1655,02 m3/s > 1117,8 m3/s
Q25 = Q45 > QB

En aquest cas, existeix el risc que en els pròxims 25 i 45 
anys una avinguda superi el pont de la línia de ferrocarril 
Barcelona  –Madrid,  ja  que  el  cabal  màxim  d’avinguda 
assolit  en els darrers 25 i  45 anys, de 1655,02 m3/s, és 
superior als 1117,8 m3/s que s’ha estimat que acollirà de 
cabal la suma dels espais buits entre columna i columna 
del pont. 
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7. ESTUDI DEL RISC 
D'INUNDACIÓ EN DOS PUNTS 

DEL TRAM FINAL DEL RIU 
FRANCOLÍ A PARTIR DE LES 

DADES HISTÒRIQUES SOBRE 
INUNDACIONS

7.1. Introducció

Ara es pretén avaluar els riscos que pot comportar una 
avinguda en els mateixos punts del riu Francolí estudiats 
a  l’apartat  6.  Però,  en  aquest  cas,  per  dur  a  terme  la 
previsió  d’inundació  en  comptes  d’utilitzar  les  dades 
històriques  de  precipitacions  màximes  s’utilitzaran  les 
dades  històriques  de  cabals  màxims  que  han  produït 
fortes avingudes. S’han  escollit les dades d’inundacions 
d’anys  anteriors,  de  les  quals  s’ha  pogut  trobar  algun 
document sobre el cabal que va assolir el riu.

7.2. Procediment

El procediment s’ha realitzat de la mateixa manera que 
en el cas anterior, comparant els cabals d’anys anteriors 

56



amb el cabal màxim que pot circular per cada una de les 
seccions estudiades, QA i QB.

7.3. Resultats 

A continuació es presenten els cabals històrics dels que es 
troba referència:

Data Precipitació Cabal

23 de setembre de 1874 ± 300 mm/24h Q131 = ± 2000 m3/s

18 d'octubre de1930 348 mm/24h Q75 = ± 2000 m3/s

10 d’octubre de 1994 260/400 mm/24h Q11 = 1600 m3/s

Es designa Q131 al cabal màxim assolit a la inundació de 
l’any 1874; Q75 al cabal màxim assolit a la inundació de 
1930; i Q11 al cabal màxim assolit a la inundació de 1994.
Recordar que:
 QA = cabal màxim que pot circular per la secció del riu 
delimitada entre els dos murs de contenció.
 QB = cabal màxim que pot circular entre els espais buits 
del pont de ferrocarril.
Seguint  el  mateix  procediment  que  a  l’apartat  anterior 
s’han  elaborat  unes  representacions  gràfiques  del 
resultats.

Zona  A   (secció  de  la  zona  compresa  entre  els 
murs de contenció)
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- Alçada màxima que pot assolir l’aigua d’una avinguda 
amb un cabal Q11 

S11 = Q11 / VA = 1600/ 3,84 = 416,67 m2

h1 = (416,67 –19) / 120 
h11 = = 3,37 m

- Alçada màxima que pot assolir l’aigua d’una avinguda 
amb un cabal Q75 i Q131 

S75 = S131 = Q131 / VA = 2000/ 3,84 = 520,83 m2
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h75 = h131 = (520,83 –19) / 120 
h75 = h131 = 4,18 m

Zona  B  (secció  del  pont  del  ferrocarril  sense 
dibuixar les columnes)

- Alçada màxima que pot assolir l’aigua d’una avinguda 
amb un cabal Q11 

S11 = Q11 / VB = 1600/ 4,32 = 370,37 m2

h11 = (370,37–19) / 86,53 
h11 = = 4,06 m

- Alçada màxima que pot assolir l’aigua d’una avinguda 
amb un cabal Q75 i Q131 

S75 = S131 = Q131 / VB = 2000/ 4,32 = 462,96 m2

h75 = h131 = (492,96–19) / 86,53
h75 = h131 = 5,13 m
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7.4. Discussió dels resultats

a) En la zona delimitada pel mur de contenció:
El resultat és el mateix per a Q75 que per a Q131 

1600 m3/s < 2376,96 m 3/s
Q11 < QA

2000 m3/s < 2376,96 m3/s
Q75 = Q131 < QA

S’observa que el cabal màxim que pot circular per aquesta 
secció  supera  els  valors  de  cabals  assolits  a  les 
inundacions del 1874, 1930 i 1994. Per tant, en el període 
de  temps  de  131  anys  pròxims  no  s’estima  cap  risc 
d’inundació en aquest punt.
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b)  En  el  pont  de  la  línia  de  ferrocarril  Barcelona  – 
Madrid:

1600 m3/s > 1117,8 m3/s
Q11 > QB

2000 m3/s > 1117,8 m3/s
Q75 > QB

En aquest cas el cabal màxim que pot circular en aquesta 
secció és inferior als cabals de les inundacions del 1874, 
1930 i 1994. Per tant, en els pròxims 11 anys existeix el 
risc d’un probable desbordament i inundació del riu quan 
el seu curs arribi al pont de ferrocarril. 
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8. CONCLUSIONS

Els  resultats  obtinguts  en  finalitzar  aquest  estudi 
confirmen  el  que  s’esperava.  Els  murs  de  contenció 
formen part d’un projecte recent, de l’any 2000, data en 
què  s’ha  avançat  molt  en  política  mediambiental. 
Actualment a l’hora de realitzar una construcció es tenen 
en compte els riscos mediambientals, i la pèrdua de béns 
materials  i  de  vides  humanes  que  poden ocasionar  les 
grans  avingudes  que  acaben  en  catastròfiques 
inundacions. Un exemple d’aquest avenç és l’entrada en 
vigor, l’any 1985, de la Llei d’aigües que preveu un marge 
de 5 metres d’ample a cada banda de la llera del riu o 
riera, destinat a ús públic i que, per tant, no es considera 
sòl edificable; i un marge de 100 metres d’amplada a cada 
banda on es condiciona l’ús del sòl i les activitats que es 
desenvolupen,  així,  per  exemple,  es  permet  l’ús  per  a 
conreus, però no la construcció d’habitatges o l’extracció 
d’àrids.  D’altra  banda,  el  pont  de  la  via  de  ferrocarril 
Barcelona – Madrid, al contrari que el projecte anterior, 
és  una  obra  antiga;  l’any  1939  va  ser  reconstruït 
aprofitant les columnes del pont anterior  destruït durant 
la guerra civil espanyola, època en què no hi hagué cap 
gestió  mediambiental,  ni  planificació  urbanística  que 
tingués en compte cap factor de risc. 
Tot això explica per què l’estudi realitzat a l’espai o secció 
limitat pels dos murs de contenció, ni amb el mètode de 
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l’equació  empírica  de  Possenti,  ni  amb  el  mètode  de 
comparació  amb  les  dades  d’inundacions  històriques, 
arriba a predir un risc per a períodes de temps curts (de 
10 anys i de 11 anys) ni per a períodes de temps més llargs 
(de 25 anys, de 75 anys i de 131 anys). En canvi, l’estudi 
realitzat  a  la  secció  del  pont  de  la  línia  de  ferrocarril 
Barcelona  –  Madrid  prediu,  en  tots  dos  mètodes,  risc 
d’inundacions  en  cas  d’avingudes.  Malgrat  que  amb  el 
mètode l’equació de Possenti no es troba risc en un espai 
de temps dels 10 anys propers, en general es pot afirmar 
que aquest punt del riu és un punt de risc elevat.
Cal  recalcar  que  la  construcció  de  ponts  i  murs  de 
contenció  suposa un fort  impacte  mediambiental  al  riu 
(entenent per impacte la interacció de l’ésser humà amb 
el medi) ja que provoca una interferència en els processos 
naturals a la vegada que genera riscos per a la població si 
no es construeixen amb una planificació adequada.  Per 
tant, a l’hora de construir ponts damunt de la llera d’un 
riu,  s’ha  de  tenir  en  compte  el  cabal  d’aigua  que  pot 
arribar  a  passar  en  cas  de  fortes  avingudes  i  s’ha  de 
construir  de  manera  que  l’espai  o  llum  per  on  ha  de 
circular  l’aigua  sigui  prou  gran  com  per  evitar  la 
inundació,  si  més  no,  per  evitar  el  pas  de  l’aigua  per 
damunt de la construcció, ja que aquest fet comportaria 
el tall de la via de comunicació. D’altra banda, la finalitat 
de  construir  murs  de  contenció  és  contenir  les  aigües 
quan  pugen  més  amunt  dels  límits  naturals  per  tal 
d’evitar la inundació, però aquests murs representen una 
barrera  que  suporta  la  pressió  de  l’aigua  que  circula  a 
gran  velocitat  per  la  llera,  com  passa  en  les  fortes 
avingudes,  i  si  s’impedeix  el  desbordament natural,  les 
aigües van agafant velocitat i pressió riu avall, cosa que 
pot augmentar el perill de desbordament per ruptura del 
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dic.  Si  això  arriba  a  succeir,  els  danys,  produïts  per  la 
trompa d’aigua,  poden arribar  a  causar  més destrosses 
que la inundació sense els murs.
De vital importància en la previsió de riscos és una gestió 
mediambiental  adequada  que  comporti  tant  mesures 
preventives com mesures correctives. Una bona política 
mediambiental  de l’administració pública ha de dedicar 
importants esforços a la prevenció. Mesures preventives 
de  caràcter  general  són  una  planificació  i  ordenació 
adequada  del  territori,  incentius  econòmics,  una 
legislació  ambiental  i  una  educació  ambiental  de  la 
població. És també imprescindible un bon funcionament 
de Protecció  Civil  que és l’òrgan que té  com a finalitat 
l’establiment  de  plans  d’actuació  coordinats  en  cas  de 
desastres naturals; ja que moltes vegades, com hem pogut 
comprovar, la diligència en què es duen a terme els plans 
d’emergència permet el salvament de moltes vides.
Per finalitzar, s’ha de subratllar la idea que els mètodes 
emprats són mètodes  de previsió basats en probabilitats 
i, per tant, no comporten una certesa absoluta d’allò que 
pot arribar a esdevenir. La natura, en moltes ocasions, no 
és  previsible  i  tenint  en  compte  la  gran  quantitat 
d’impactes  mediambientals  que  els  humans  infringim 
constantment al  nostre planeta,  mai no es podrà saber 
amb seguretat què passarà, com reaccionarà aquest, fins 
a quin punt arribaran els riscos, i com a conseqüència les 
grans catàstrofes.
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ANNEXOS
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Annex 1. Vista en planta del projecte de l’any 
2000
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Annex 2. Vista de la llera del riu Francolí abans 
del projecte del 2000

Annex 3. Vista de la llera del riu Francolí després 
del projecte del 2000
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Annex 4. Vídeo: Desbordament del riu Francolí 
pel seu pas per Tarragona l'any 1994

http://www.youtube.com/watch?v=8Jk-hfqCVWk

Imatges cedides per l'Agrupació Fotogràfica de Tarragona i 
l'Associació de Veïns del Port de Tarragona.

70

http://www.youtube.com/watch?v=8Jk-hfqCVWk

	1. Introducció
	2. Situació del tram estudiat
	2.1. Extensió i límits
	2.2. Relleu
	2.3. El clima

	3. Descripció de la Conca del Francolí
	4. Les inundacions del Francolí
	5. L'últim projecte realitzat al riu Francolí
	6. Estudi del risc d'inundació en dos punts del tram final del riu Francolí a partir de les dades de precipitacions màximes i l'equació de Possenti
	6.1. Introducció
	6.2. Procediments i càlculs
	6.3. Resultats
	6.4. Discussió dels resultats

	7. Estudi del risc d'inundació en dos punts del tram final del riu Francolí a partir de les dades històriques sobre inundacions
	7.1. Introducció
	7.2. Procediment
	7.3. Resultats
	7.4. Discussió dels resultats

	8. Conclusions
	9. Bibliografia
	Annexos

