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Assumpte:    MAPRI 2019 (corregit)                                                                
 
REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DELS MAPES DE PERILLOSITAT I RISC D’INUNDACIÓ. 
 
TRAM   ES 100 200_070   
Àmbit de la desembocadura del riu Anoia al Llobregat a Martorell. 
 
  
 
Esta en exposició pública fins al dia 09/03/2020  la documentació  posada a disposició del 
públic interessat  els mapes de perillositat i zonificació de l’espai fluvial 
 
El 27 de maig es fa l’anunci d’ampliació del període de consulta pública per un termini de 
15 dies a comptar des del dia següent  a la publicació del DOGC el 02/06/2020 nùm. 8145 
 
Volem aprofitar  l’ampliació  per afegir un parell de temes que ens havien passat  per alt i 
que afegim als ja presentats. 
 
Rafael Diez Jiménez, amb DNI 46318520 i domicili per notificacions a l’apartat de correus 
nº 104 de Martorell, en nom propi i de Martorell Viu volem presentar les següents 
observacions  i al·legacions  perquè siguin tingudes en compte. 
 
També voldrien ser considerats part interessada en la part corresponent a Martorell. 
El meu correu electrònic per comunicacions  rdjha@coac.net  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martorell Viu -  MAPRI 2019 
17/06/2020 
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16.- PRESES I EMBASSAMENTS 
 
 ELS DESEMBASSAMENTS DE LES PRESES DE LA BAELLS I SANT PONÇ NO HI ES AL MAPRI 
 

L’INUNCAT fa un llistat dels 41 municipis que poden veure’s afectats pel mal funcionament o 
trencament d’una presa en un termini de temps inferior a dues hores.  
 

El  DUPROCIM de Martorell ha incorporat per primera vegada aquest risc per Martorell del 
desembassament de les preses de La Baells i Sant Ponç. La Llosa del Cavall no es té en 
consideració per estar aigües amunt de Sant Ponç al riu Cardener. 

 

Els plànols aportats al DUPROCIM, indican que l’ inundació produïda per aquest fet, superaria 
l’àmbit de la inundació fluvial  corresponent al període T-500, per les dues preses per separat. 
 

El risc, la vulnerabilitat i els danys seran d’una magnitud  que el DUPROCIM no ha avaluat. 
El visor MAPRI no recull aquest risc. 
 

La memòria del DUPROCIM  afegeix dues imatges mes a la pàg. 365  a una escala tan petita que 
no permet gaires interpretacions. La simbologia que conté ens remet al Pla INUNCAT sense mes 
explicacions. 

 
En el Mapa de Protecció Civil es detallen les zones inundables d’influència de la presa de la Baells i la presa 
de Sant Ponç, segons les capes incloses en el Pla INUNCAT: 

 

A  l’Annex 1. CRITERIS D’ACTIVACIÓ DELS PLANS DE PROTECCIÓ  CIVIL explica per diferents estats 
d’alerta ( pàg. 319- 320) els protocols definits per aquest risc. 
 

  · Preveure l’avís del possible risc a tots els elements vulnerables 
identificats, corresponent a tots els elements inclosos en la zona 
inundable T=500, i zona inundable per accident de les preses de 
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La Baells i Sant Ponç. 

 
Altres embassaments com el de Rialp al riu Segre, tenen a l’INUNCAT  un tractament molt mes 
desenvolupat, amb plànols de detall de l’evolució de la riuada, per trams sectoritzats  per temps 
d’afecció, inclús de sirenes d’alerta per inundació. Per tant els municipis estan assabentats i la 
població te l’oportunitat de posar en marxa els mecanismes d’autoprotecció .  

 
També aquests mapes de RISC per desembassament cal considerar-los en la gestió i 
planificació  del territori i per tant cal que el MAPRI el reculli, en el cas  Llobregat. 
 
A la modificació del PDU del ARE no s’ha considerat aquest RISC per desembassament, ni al PDU 
d’Infraestructures, ni al PDU activitat econòmica, ni al PDU de les Vies Blaves. 
Al Pla Territorial Metropolità de Barcelona PTMB 2010 tampoc s’ha considerat. 
 
L’estudi simplificat d’alternatives per al condicionament hidràulic i ambiental del riu Anoia no el 
va considerar al 2010 i ara  l’últim estudi de la millora hidràulica de la confluència dels rius Anoia 
i Llobregat  del 2017 tampoc ho fa. 
 
Per tant cal incorporar al planejament el riscos per protegir la població, els bens i les 
infraestructures. Això s’ha de fer als MAPRI. 
 

El document DUPROCIM no indica la cota màxima d’inundació per aquestes situacions, per tant 
es crea un estat d’indefensió davant el risc. 
A Martorell, tenim INOVYN que ocupa un antic meandre del Llobregat.  Al risc d’inundació cal 
afegir el RISC  Químic i per tant el MAPES de RISC encara son mes importants. 
 

Cal considerar la probabilitat molt alta, de que el desembassament es pugui produir de manera 
conjunta ja que els pantans estan molt pròxims i un episodi greu de pluges generalitzades  els 
podria  omplir conjuntament.  
 
La conca del Llobregat que cal tenir en compte a Martorell es de 4561 Km2 una de les mes grans 
de Catalunya, i el seu emplaçament a la desembocadura de l’Anoia encara el fa mes vulnerable. 
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