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Amb motiu dels forts aiguats caiguts sobre la comarca del Maresme  els
passats dies 2 i 3 de setembre, es van produir nombrosos danys que han afectat
greument el terme municipal de Cabrils, tant pel que fa a bens públics com privats, i
fins i tot causant la mort d'un veí de la població, com és de públic coneixement.

Des del mateix dimarts dia 3, abans de la segona pluja important, els serveis
tècnics municipals hem estat inspeccionant i valorant tots aquells danys dels quals
hem tingut coneixement directe o per notificacions de les persones interessades, i
que pertanyen a l’àmbit del departament d'obres i urbanisme.

Els danys detectats, i per facilitar la seva valoració, es poden classificar en
relació a les Administracions i Empreses afectades i que són les que s'encarregaran
de la seva reparació. Així dones, i com a resum del que seguidament especificarem,
la valoració dels danys es pot classificar com segueix:

ADMINISTRACIÓ/EMPRESA DESCRIPCIÓ VALOR DANYS

AJUNTAMENT DE CABRILS CLAVEGUERAM I TORRENTS 10.500.000,-

AJUNTAMENT DE CABRILS MOBILIARI URBÀ 4.000.000,-

AJUNTAMENT DE CABRILS MURS DE CONTENCIÓ RIERA 24.000.000,-

AJUNTAMENT DE CABRILS REPARACIÓ CARRERS 13.000.000,-

AJUNTAMENT DE CABRILS REP. CAMINS FORESTALS 3.000.000,-

AJUNTAMENT DE CABRILS NETEJA DE CARRERS 2.500.000,-

JUNTA D’AIGÜES MURS CONTENCIÓ RIERES 12.000.000,-

JUNTA D’AIGÜES ACONDICIONAMENT RIERES 10.000.000,-

JUNTA DE SANEJAMENT(*) CLAVEGUERAM GENERAL 21.000.000,-

DIPUTACIÓ BARCELONA REPARACIÓ CARRETERA 16.500.000,-

SOREA REPARACIÓ XARXA AIGUA 7.500.000,-

PARTICULARS REPARACIÓ DANYS 260.000.000,-

TOTAL 384.000.000,-

(*) La Junta de Sanejament no s'ha pronunciat encara sobre si es farà càrrec del cost
de la reparació de la xarxa de clavegueram general afectada, que passa pels llits de
la Riera de Cabrils i el Torrent Roldós. En cas que l'esmentada Junta no assumeixi el
cost, aquest import serà imputable íntegrament a l'Ajuntament de Cabrils.



RELACIÓ         DE         DANYS         DE         DOMINI         PÚBLIC

1.- ZONA PONT DE CAN BARGAY:

L'estructura del pont no es veu afectada, però els marges que envolten
els murs de recolzament del pont si que ho estan. (Fotos 20 i 22)

45 ml. del mur de contenció de l'Avinguda de la Zona Esportiva en contacte
amb el Pont de Can Bargay, s'han enfonsat, amb vorera i voravia. (Fotos 21 i 23)

35 ml. del marge oposat han sofert l'esllavissament  de les terres que
afecten en parta la carretera. (Fotos 21 i 22)

En aquesta zona han quedat afectats els serveis de xarxa d'aigua potable,
enllumenat públic i xarxa d'electricitat.



Des d'aquest punt fins a la  Zona Esportiva hi  ha zones del mur de
contenció  que  tenen  la fonamentació al descobert,  principalment  a l 'accés  de
vianants a  les piscines. (Fotos 28, 29 i 30)

 

Les reparacions d'aquest sector aniran a càrrec de l'Ajuntament, La Junta
d'Aigües i les companyies SORBA, HECSA i GAS NATURAL.

LA VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES FEINES DE REPARACIÓ DELS
DANYS RELACIONATS S'ESTIMA EN 20.000.000,- DE PESSETES.



2.-  ZONA DE LA CARRETERA DE LA LLOBETERA ENTRE CAN
BARGAY I CAL GRAS:

Han quedat afectats els marges de la carretera en contacte amb el torrent
Llongueres, sobre tot a la zona de confluència amb el torrent Batalló. (Fotos 25, 26
i 27)

  

Les aigües han destruït un tram de mur que separa el torrent Llongueres
d'una  propietat de la urbanització Les Serres. (Foto 24)



Els esllavissaments  de terres d'aquest sector afecten als serveis de
distribució de gas natural i d'enllumenat públic.

Les reparacions d'aquest sector aniran a càrrec de l'Ajuntament, La Junta
d'Aigües, i les companyies afectades.

LA VALORACIÓ  ECONÒMICA DE  LES  FEINES  DE  REPARACIÓ DELS
DANYS RELACIONATS, S'ESTIMA EN 4.000.000,- DE PESSETES.



3.- ZONA DE LA RIERA ENTRE ELS PONTS DE CAN BARGAY I DE LA
VELA:

En aquesta zona, la fonamentació del mur de contenció de la carretera de
La Llobatera ha quedat descalçada per la baixada del nivell del llit de la riera, i ja
s'ha produït un gir del mur que afecta la vorera. (Fotos 16, 17, 18 i 19)

 

  

Han quedat afectades dues escales de comunicació de vianants entre La
Gleva i el carrer de Batista i Roca, així com un tram de la claveguera pública que
hi ha al llit del torrent. També es detecten danys en la xarxa de distribució de gas
natural.

Les  feines  de reparació  d'aquest  sector  afecten a l'Ajuntament,  la Junta
d'Aigües, la Junta de Sanejament i la companyia Gas Natural, i consisteixen en
retornar el llit de la Riera al seu nivell, mitjançant la construcció de travesses,  la
reparació de la claveguera afectada i la reconstrucció deis murs i la vorera afectats.

LA VALORACIÓ  ECONÒMICA DE LES FEINES DE REPARACIÓ DELS
DANYS RELACIONATS, S'ESTIMA EN 16.000.000,- DE PESSETES.



4.- ZONA RIERA DE CABRILS DES DEL PONT DE LA VELA FINS EL
PONT DE SANTA ELENA:

Hi ha diversos trams deis gabions de la carretera de Vilassar de Mar que
han quedat afectats en part o totalment per l'empenta de les aigües. El punt més
afectat d'aquesta zona esta localitzat enfront de la benzinera, on l'esllavissament de
terres ja ha afectat l'asfalt de la carretera. (Foto 15)

Ha quedat  afectada l'escala  de vianants  que dóna accés a la riera front a la
urbanització Mil·lenari de Catalunya.

La primera biga del pont de Sta. Elena ha quedat destrossada pels impactes i
cal la seva substitució. (Foto 14)

Han quedat afectada la claveguera general que circula pel llit de la Riera.

La reparació dels danys anirà a càrrecs de l'Ajuntament de Cabrils, la Junta
d'Aigües, la Diputació i la Junta de Sanejament.

LA VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES FEINES DE REPARACIÓ DELS
DANYS RELACIONATS, S'ESTIMA EN 3.500.000,- DE PESSETES.



5.- ZONA RIERA DE CABRILS DES DEL PONT DE STA. ELENA FINS EL
PONT DE L'I.R.T.A.

Hi ha diversos trams dels gabions de la carretera de Vilassar de Mar que han
quedat afectats en part o totalment per l'empenta de les aigües. El punt més afectat
d'aquesta zona és l'accés a la Masia de Can Tosca. En aquest punt l’esllavissament
de les terres a afectat la carretera en tres quartes parts de la seva amplada. (Fotos
10, 11, 12 i 13)

  

  

Aigües  avall, a  l'alçada  de  la  Masia Blanca  de  Can Badia,  ha  estat
arrossegada una part d'una edificació auxiliar de l'esmentada masia. En aquest tram
s'han detectat afectacions greus al servei  de xarxa distribució d'aigua potable
(trencament d'un tram de l'aqüeducte de Dosrius), xarxa distribució de gas natural i
xarxa elèctrica. (Foto 9)



La reparació dels danys  d'aquest sector afecta a l'Ajuntament, la Junta
d'Aigües, la Diputació i les companyies subministradores.

LA VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES FEINES DE REPARACIÓ DELS
DANYS RELACIONATS, S'ESTIMA EN 3.500.000,- DE PESSETES.



6.- ZONA DE LA RIERA DES DEL PONT DE L'I.R.T.A. FINS AL FINAL

DEL TERME:

Hi ha diversos trams dels gabions de la carretera de Vilassar de Mar que han

quedat afectats en part o totalment per l'empenta de les aigües. Les afectacions

més  greus  es localitzen  a l'entrada de l'I.R.T.A., els murs de contenció  de

l'esmentat Institut de Recerca i a la carretera en el seu tram enfront del Laboratori

Agrari de la Generalitat, així com el pas existent d'accés als terrenys d'explotació

agrícola de la zona. (Fotos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8)

 

 

 



 

 

No es detecten xarxes de distribució afectades.

La zona industrial mancomunada Vilassar de Mar - Cabrils, en terme municipal
de Vilassar de Mar ha sofert danys importants que no valorem per considerar-los
fora de terme.



Les  reparacions  aniran  a càrrec  de  l'Ajuntament,  la Junta  d'Aigües i la
Diputació. No es valoren els danys produïts sobre les instal·lacions de l'I.R.T.A. per
considerar-se coma bens privats.

LA VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES FEINES DE REPARACIÓ  DELS

DANYS  RELACIONATS,  QUE NO CORRESPONGUIN, A L'I.R.T.A.  O A LES

EXPLOTACIONS  AGRÍCOLES  PARTICULARS,  S'ESTIMA EN 25.000.000,-DE

PESSETES.



7.0 ZONA DEL TORRENT ROLDÓS DES DE LES ESPARREGUERES FINS
A FINAL DE TERME.

El mur de contenció del Camí de Baix sobre el Torrent Roldós s'ha enfonsat
en un tram de més de 30 m. i es veu greument afectat el carrer. La xarxa municipal
de clavegueram ha sofert un trencament total en aquest sector. (Fotos 32 i 33)

   

Les bigues de la vorera del pont del carrer de Montcabrer sobre el Torrent
Roldós es troben trencades pels impactes. Dels tres tubs existents que conformen
el pont pel pas de vehicles hi ha dos que estan totalment obturats.

Aigües avall de l'esmentat torrent  es detecten punts esporàdics en els
quals han quedat han afectat els murs d'escollera existents, així com la claveguera
municipal.

Un tram de la tanca metàl·lica de separació dels terrenys de l'I.R.T.A. amb
el Torrent Roldós s'ha esllavissat.

La reparació dels danys d'aquest sector aniran a càrrec de l'Ajuntament, la
Junta d'Aigües i la Junta de Sanejament. 

LA VALORACIÓ  ECONÒMICA DE LES FEINES DE REPARACIÓ  DELS
DANYS RELACIONATS,  QUE NO CORRESPONGUIN A L'I.R.T.A.  DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, S'ESTIMA EN 12.000.000,-



8.-ZONA TORRENT ROLDÓS ENTRE  CARRER DELS CLAVELLS  I
CARRER DE MONTCABRER:

La fonamentació del mur de contenció del passatge de les Esparregueres ha
quedat descalçada. (Foto 31)

La  claveguera  municipal  ha quedat  afectada  greument  en  el traçat  que
correspon a la zona abans esmentada.

El pas entubat sobre el Torrent Roldós que dóna accés a unes parcel·les
existents al final del C/ Clavells es troba totalment obturat. Els murs de contenció
d'aquesta zona tenen trams de la seva fonamentació descalçada.

Un mur situat per sota de l'Avinguda Carles Tolrà ha caigut sobre el torrent
afectant la xarxa elèctrica. (Foto 34)

La reparació d'aquest sector, que consisteix en la restitució del llit del torrent
amb travesses, la reconstrucció dels murs i de la claveguera,  anirà a càrrec de
l'Ajuntament, la Junta d'Aigües i la Junta de Sanejament.

LA VALORACIÓ  ECONÒMICA DE LES FEINES DE REPARACIÓ  DELS
DANYS RELACIONATS, S'ESTIMA EN 10.000.000,- DE PESSETES.



9.- RELACIÓ DE DANYS  PUNTUALS EN DIFERENTS SECTORS  DEL
TERME MUNICIPAL:

TORRENT ROIG: La  claveguera  que baixa pel  llit del torrent,  ha  estat
afectada greument, amb la desaparició d'un 30% del seu traçat. (Fotos 37 i 39)

 

TORRENT XARET: La claveguera que baixa pel llit del torrent esta trencada
en diferents punts, així com la contenció del marges, que ha desaparegut a la finca
de Cal Roure. (Foto 38)

TORRENT ROIG: 8 fanals de l'enllumenat públic han estat arrossegats. 

TORRENT ROIG:  Un mur de contenció situat al final del torrent ha estat
enderrocat parcialment. (Foto 76)



TORRENT DE CA L'ABRIL: Un mur de contenció situat a prop del carrer de
Quatre Camins s'ha esllavissat parcialment. (Foto 35)

CARRER ACÀCIES: La claveguera ha quedat afectada. (Foto 36)

C/ MOSSEN JACINT  VERDAGUER:  S'ha enfonsat el sostre del  dipòsit
municipal d'aigua. (Fotos 43 i 44)

 



C/ DEL CASTELL: El mur de contenció existent entre la finca Jaumar i la finca
Asmarats ha caigut sobre la via pública. (Fotos 67 i 68)

 

C/  OLIVERES:  S'ha  enfonsat  un  tram  de  la  vorera  de  l'esmentat  carrer
coincidint amb el començament del Torrent Roig. (Fotos 62 i 63)

 



C/ FONDO DE L'ABRIL: L'arrossegament de terres de l'esmentat carrer en el
tram que pertany a la  urbanització  Cabot l'ha  deixat impracticable, afectant
greument tots els serveis existents, principalment la xarxa d'impulsió d'aigua que
abasta tota la urbanització La Llobera. (Fotos 48 i 49)

 

C/ OLIVERES: El tram del carrer Oliveres per sobre del carrer Aurons ha
quedat impracticable pels esllavissaments de terres i arbres.

C/ ROMANI: La calçada del carrer Romaní amb la seva confluència amb el de
Creu de Canya, ha quedat afectada per un enfonsament. (Fotos 70 i 71)

 



C/ DE LES ROQUES: La calçada i la vorera, a l’alçada del número 19, han
quedat afectades per un esllavissament. (Fotos 72 i 73)

     

CARRETERA DE VILASSAR DE DALT: Ha quedat afectat el primer tram de la
carretera per l’arrossegament de terres provinents de la urbanització Valldeneu.

CAMI DE CAN CAMPINS: Ha quedat afectat per l’arrossegament de terres de
la urbanització Sant Jordi.

C/ MOSSEN JACINT VERDAGUER: Ha quedat afectat per l’arrossegament de
terres pels carrers superiors, en diferents punts. (Fotos 40, 45, 46 i 47)

 

 



C/ QUATRE CAMINS: Un tram de mur on comença el Torrent Xaret s'ha
esllavissat i afecta la pavimentació i els serveis existents. (Fotos 50, 51, 52 i 53)

 

 

C/ DEL TRUJOL:  El desguàs  d'un interceptor ha quedat afectat per un
esllavissament. (Fotos 41 i 42)

 



C/ DE LES MADUIXES: L'arrossegament de terres ha afectat i trencat alguns
trams de la claveguera. (Foto 54)

C/ DELS POLLANCRES: Les aigües han descalçar un mur de contenció i han
afectat la xarxa d'enllumenat públic en alguns trams. (Fotos 55 i 56)

     

C/ DELS XIPRERS: S'ha enfonsat un tram de vorera i voravia, al final del
carrer. (Fotos 57 i 58)

 



PASSATGE DESMAIS: L'esllavissament de terres posa en perill l'estabilitat de
la calçada, en un tram de més de 50 metres. (Fotos 59, 60 i 61)

 



TORRENT BATALLÓ: La claveguera del primer tram del torrent ha quedat
greument afectada. (Fotos 64, 65 i 66)

 

C/MORERES: L'esllavissament de terres provinents d'una obra han afectat la
circulació de vehicles. (Fotos 74 i 75)

 



C/ DE CAN CAMPINS: S'ha enfonsat un tram de mur d'un petit torrent que
baixa de la carena i ha afectat la xarxa de pluvials. (Fotos 77, 78, 79 i 80)

      

 

La llista d'aquests punts esporàdics afectats és molt més llarga i hores
d'ara només podem fer  una valoració aproximada de les reparacions
necessàries, que s'estima en 30.000.000,- pessetes.



RELACIÓ DE DANYS EN PROPIETATS PRIVADES:

En aquest apartat només podem assenyalar les incidències més
remarcables  per la seva  importància, tenint en compte que degut als mitjans i
personal disponible no hem pogut encara llistar ni quantificar tots els danys, els quals
es valoren provisionalment en 150.000.000,- de pessetes.

DESALLOTJATMENT DE CINC HABITATGES DE LA URBANIT-  ZACIÓ
SANT JORDI:

El  col·lapse  estructural  d'un  mur  de  contenció  de  terres  dels  habitatges
existents  al carrer  Verge del Pilar  6 i Bellesguard 7,  sobre  els tres habitatges
existents al carrer Verge del Pilar 2 i 4, ha provocat el desallotjament de cinc
famílies pel perill que representen les edificacions en cas de nous aiguats. (Fotos
81, 82, 83 i 84)

 

 



ESFONDRAMENT D'UN MUR SOBRE UN HABITATGE AL CARRER DE LA
GLEVA 21:

Un mur de contenció de terres, ha caigut sobre un habitatge del carrer de la
Gleva, afectant greument el garatge i part de l'habitatge. (Foto 85)

MURS CAIUGUTS A LA ZONA ESPORTIVA DE CABRILS-2: 

L'aigua ha provocat el col·lapse d'un mur de les pistes de tennis i ha malmès
els paviments. (Fotos 86 i 87)

 



MUR CAIGUT AL FINAL DEL CAMI DE COLL DE PORT:

Un mur de contenció d'uns  10 metres de longitud ha caigut sobre un
terreny sense edificar. (Foto 88)

MUR CAIGUT AL CARRER DELS LLADONERS 7 i 9:

Un mur de separació de dues parcel·les edificades del carrer Lladoners ha
caigut en tota la seva longitud. (Fotos 89 i 90)

 



MUR CAIGUT AL CARRER DELS OMS 5:

Un tram d'un mur de tancament de parcel·la ha caigut per l'empenta de les
aigües. (Fotos 91 i 92)

 

MUR  EN  PERILL  D'ESFONDRAMENT AL  CARRER  DE  MN.  JACINT
VERDAGUER 34:

Un tram de mur de contenció i tancament entre dues parcel·les ha quedat
greument afectat. (Fotos 93 i 94)

TANCAMENT I PISCINA AFECTADES AL CARRER DE LA FONT  DE
CABRERA 13:

L'aigua i les terres provinents  d'un habitatge  en construcció han afectat un
tancament, el jardí i la piscina de la propietat inferior. (Foto 95)



PORTALADA  I EDIFICACIÓ AUXILIAR  ESFONDRADES A LA  MASIA
BLANCA DE CAN BADIA:

Una portalada ha estat enderrocada totalment per les aigües de la Riera, així
comuna edificació auxiliar afectada en part. (Foto 9)

MURS, PONT I INFRAESTRUCTURES AFECTADES GREUMENT  A
L'ENTRADA A L'I.R.T.A:

Els murs, el pont i els serveis existents a la zona d'entrada a l'IRTA. per sobre
de la Riera de Cabrils, han quedat greument afectats. (Fotos 4, 5, 6, 7 i 8)



LES  XARXES  DE  DISTRIBUCIÓ  DE  GAS,  ELECTRICITAT I  TELÈFON
AFECTADES:

Les companyies subministradores de gas, GAS NATURAL S.D.G., electricitat,
HECSA, i telèfon, han hagut de treballar en molts punts del terme municipal, per tal
de reparar amb urgència els danys produïts per la pluja.

DANYS EN TERRENYS AGRICOLES:

Tenim constància que s'han produït danys en els terrenys agrícoles situats a la part
baixa del terme municipal. La valoració  d'aquests danys no es.  pot encara
quantificar, però es pot estimar en 10.000.000,- de pessetes.

DANYS PER INUNDACIÓ EN FINQUES I BÉNS PRIVADES:

Hi ha constància que s'han produït un nombre molt elevat de danys per inundacions
d'habitatges, locals comercials i garatges, així com les pèrdues sobre vehicles que
van ser arrossegats o simplement inundats. (Foto 96). 

La valoració d'aquests danys és difícil de quantificar pels serveis tècnics municipals
d'obres  i  urbanisme, però estimem que poden superar els 100.000.000,- de
pessetes.

CABRILS, 12 DE SETEMBRE DE 1996

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS:


