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Tot el que has de saber 
sobre els aiguats 

ESQUERRA l INFOMUNICIPAL RIUDOMS

Riudoms va patir la tarda-nit del 22 
d’octubre un dels aiguats més greus dels 
últims anys, en bona part comparables als 
de 1994.

Són uns aiguats que van afectar amb força el nucli urbà de 
Riudoms, especialment la zona del Portal. Al voltant d’una 
seixantena d’habitatges van patir inundacions, cosa que va cau-
sar danys en cotxes, motos, mobles, etc. El temporal també va 
impactar a l’entorn rural, amb rieres i alguns barrancs i camins 
seriosament danyats. En definitiva, els aiguats van fer estralls a 
tot el terme municipal.

Per això, des del primer moment, desenes de veïns i de personal 
de l’Ajuntament i d’altres administracions es van mobilitzar per 
aturar el cop i tornar a la normalitat. Un agraïment especial a la 
bona feina de la Guàrdia municipal i de la brigada municipal.

Els regidors d’Esquerra Republicana hem intentat ser a prop 
dels veïns afectats, visitant les zones danyades i parlant amb 
molts dels veïns que han patit les inundacions en primera perso-
na. També hem recopilat informació de diverses administracions 
per poder-vos-la fer arribar. És amb aquest objectiu que hem 
elaborat el butlletí que teniu entre mans. 
Més enllà de la informació que trobeu aquí, no dubteu a contac-
tar-nos. Intentarem ajudar-vos en tot allò que puguem.

Zona del Portal negada pels aiguats: la nit del temporal i l’endemà. Autor: Johnjoe Nugent @moments_oublies

Esquerra: barranc del Campàs, just on connecta amb la riera de Maspujols I Dreta: riera de Maspujols tallada a la zona del mas de La Calderera
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Dins el nucli urbà de Riudoms hi ha hagut uns seixanta 
habitatges afectats per les inundacions. 
Es concentren en tres zones:

Més de 60 habitatges afectats per les inundacions

Ajudes als pagesos, empreses i autònoms

01. El Portal i l’avinguda de Francesc Macià. És la zona 
del nucli urbà més afectada, amb molta diferència.

02. El Molí d’en Marc. La zona afectada és als carrers del 
Terral i del Foranell.

03. Plaça de l’Arbre. Els habitatges afectats són els que 
queden sota la biblioteca municipal, alguns toquen a la 
plaça i d’altres al carrer de Jacint Verdaguer.

Cotxes, motos i mobles inservibles
L’aigua va inundar baixos, aparcaments i també comerços. Cotxes, mo-
tos, electrodomèstics, sofàs, mobles, rentadores, congeladors i un llarg 
etcètera. Tot això és el que l’aigua ha fet malbé. I també cal afegir-hi 
portes trencades, parquets de fusta que caldrà canviar o ordinadors 
que han quedat inservibles.

Com reclamar els danys?
El primer requisit és tenir vigent una assegurança que cobreixi aques-
tes incidències, cosa que la majoria d’assegurances de llar i comerços 
inclouen. 

Ara bé, en situacions extraordinàries com les que hem viscut no és 
la companyia d’assegurances la que paga els danys, sinó que ho fa 
el Consorci de Compensació d’Assegurances. És un organisme que 
depèn del govern espanyol. 

Cal contactar-hi i donar-los el vostre número de pòlissa. Així es 
posen en marxa els tràmits per enviar un pèrit que avaluï els 
danys. De fet, els darrers dies, pèrits d’aquest consorci ja han 
visitat alguns afectats de Riudoms. Finalment, toca esperar que el 
Consorci aboni els diners corresponents a les indemnitzacions. 

Telèfon i web del Consorci de Compensació: 

902 222 665 / consorseguros.es 

Els aiguats han provocat danys en moltes finques: 
marges fets malbé o que han desaparegut, sistemes 
de rec malmesos, valles doblegades i, en alguns ca-
sos, l’aigua fins i tot s’ha emportat parts de finques.

Per fer front a aquests danys, el Govern de la Gene-
ralitat ha ampliat una línia de préstecs ja existent, 
que tenen els interessos bonificats. 
S’hi poden acollir explotacions agrícoles, ramaderes 
i forestals afectades pel temporal i també les co-
munitats de regants. També ho poden fer empreses 
i autònoms d’altres sectors. Així ho va aprovar la 
Generalitat en una reunió el dia 29 d’octubre. A 
més, no es descarta que es posin en marxa altres 
línies d’ajuts.

Establiment de la zona del Portal, on va entrar l’aigua

Camí del Recreo tallat Planta baixa de la zona del Portal
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Ja es treballa per recuperar rieres, barrancs i camins
Fora del nucli urbà, allò més danyat són rieres, barrancs i camins. 
Aquí és on caldrà fer més feina. Les zones més afectades són:

Riera de Maspujols
Els aigüats s’han emportat bona part de la llera de la riera. De fet, 
en moltes zones han desaparegut els marges laterals de grans pe-
dres. Fins i tot, va quedar tallat el pas de la riera a la zona del Mas 
de la Calderera, que s’ha reestablert provisionalment.

Riera d’Alforja
També ha quedat malmesa. Un dels punts crítics és el camí dels 
Matxos, que en aquest punt gairebé ha desaparegut.

Barranc de la Cambra
Aquest barranc -sobretot en els 500 metres més propers a la riera 
de Maspujols- ha quedat molt malmès: els laterals han cedit i s’han 
endut marges de les finques, la desembocadura a la riera està des-
feta, hi ha una torre elèctrica en molt mal estat, arbres grans han 
caigut, etc.

Barranc del Portal i camí del Recreo
El barranc del Portal i el camí del Recreo -que comparteixen part 
del recorregut- han quedat molt tocats. Per exemple, al barranc 
del Recreo hi ha hagut grans despreniments de pedres que l’han 
deixat tallat. També hi ha zones on el formigó és inestable i, per 
tant, caldrà reforçar-lo.

Barranc de Santa Eulàlia
Ha quedat molt danyat en la zona del Campàs, just a sota del 
barri Ferran i fins a la variant (la T-310). Bona part del formigó ha 
desaparegut i moltes de les grans pedres que marcaven la llera del 
barranc han sortit de lloc.

Carretera Riudoms-Cambrils (TV-3143) 
Va quedar tallada temporalment, ja que la força de l’aigua es va 
emportar les baranes laterals, que han estat substituïdes per uns 
cons provisionals. Ja es treballa per tenir-la en òptimes condicions 
el més aviat possible.

Els pagesos, ramaders i comunitats de regants que 
hagin tingut danys han de fer un llistat amb tots els 
desperfectes que han patit i, si és possible, acom-
panyar-lo de diverses fotografies. Un cop fet, cal 
portar-ho al Departament d’Agricultura (oficina de 
Reus: passeig Sunyer, 4).  Allí els faran omplir una 
fitxa i entregar-la. Això és imprescindible per poder 
optar a qualsevol ajuda.

El mateix han de fer els comerços, empreses i au-
tònoms afectats. En aquest cas, contactant amb el 
Departament d’Empresa i Coneixement (oficina de 
Tarragona: carrer Pompeu Fabra, 1).

Què han de fer els 
pagesos i comerços 
afectats?

L’ACA actua d’emergència
Després dels aiguats, l’Ajuntament 
va posar màquines a treballar per 
recuperar diversos passos i accessos 
que havien desaparegut. L’objectiu 
era que, com a mínim, tothom po-
gués entrar a les seves finques.

Ara bé, la reparació dels danys més 
grans la farà l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA), ja que és l’organisme a 
qui toca fer-ho. De fet, l’ACA ja ha vi-
sitat Riudoms i ha actuat d’emergèn-
cia. El propòsit és que el més aviat 
possible tornem a tenir les rieres i els 
barrancs com estaven. 

En concret, l’ACA treballarà a la llera 
de rieres i barrancs, i també recollirà 
tot allò que va baixar amb els aiguats 
i que ha quedat al costat d’aquestes 
rieres i barrancs. A la vegada, netejarà 
els ulls dels diversos ponts que creuen 
Riudoms, on s’hi acumulen arbres i 
vegetació.

Planta baixa d’una casa del Molí d’en Marc inundada

Carretera Riudoms-Cambrils Barranc de Santa Eulàlia malmès Camí dels Matxos desfet

Marge desaparegut del camí de Sant Pau



Cal que l’Ajuntament faci acompanyament als afectats
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01.
Persones que viuen dins 
el poble i han tingut danys 
perquè els ha entrat l’aigua a 
casa.

Es tractaria de fer tres grups d’afectats diferents, ja que 
cadascun té situacions diferents:

Per als afectats no sempre és fàcil gestionar una situació com aquesta. 
Per això seria bo que l’Ajuntament de Riudoms els acompanyi en 
aquest procés i que durant els propers sis mesos organitzi reunions 
periòdiques amb tots ells. 

Dues propostes: organitzar trobades amb un expert en assegurances i 
peritatge i també amb un tècnic del Departament d’Agricultura.

Per fer aquest acompanyament l’Ajuntament ha de tenir detectats 
tots els afectats i oferir-se a assessorar-los. En aquest sentit, diversos 
afectats amb qui hem parlat asseguren que no han rebut la visita 
de cap persona de l’Ajuntament. És evident que l’Ajuntament no pot 
assumir els costos dels danys a particulars, però el que sí que pot fer 
és assessorar-los.

La gran majoria de la seixantena d’afectats dins el nucli urbà de 
Riudoms ho són per l’aigua del barranc del Portal. 

De fet, aquest barranc crea problemes molt sovint. Doncs bé, 
precisament, els propers mesos s’hi posaran en marxa unes obres de 
millora. No evitaran les conseqüències negatives davant de grans 
aiguats, però sí que haurien de reduir-ne l’impacte.

En concret, la millora es farà a l’embocadura del barranc. És a dir, al 
punt per on l’aigua entra cap a la canonada que la fa passar per sota 
del poble. Actualment l’aigua entra a través d’una reixa, però queda 
taponada ràpidament per les canyes i la vegetació que arrossega 
l’aigua. Està situada al final del camí del Recreo, tocant al nucli urbà. 
Això es canviarà i es farà una nova entrada d’aigua uns 60 metres 
més amunt del camí. 

A punt les obres de millora del barranc del Portal

Esquerra: embocadura del barranc del Portal, que es tapona fàcilment I Dreta: embocadura del barranc de Sta. Eulàlia, com la que es farà amb les obres

03.
Comerciants a qui també ha 
entrat l’aigua al negoci. Entre 
els comerços afectats hem 
vist botigues d’alimentació, 
forns de pa, clíniques dentals, 
mecànics, gimnassos i 
fabricants de mobles.

02.
Pagesos, ramaders, 
comunitats de regants i 
propietaris de les finques 
afectades.

No tindrà reixa, sinó que serà un gran forat al costat del camí, 
similar a la que ja hi ha en un altre barranc del poble, el de 
Santa Eulàlia. L’aigua hi entrarà gràcies a un lleuger pendent del 
paviment i la vegetació quedarà retinguda, en bona part, per uns 
pilons.

Aquest projecte té un pressupost de 113.000 euros i ja fa temps 
que s’hi està treballant. Està previst que les obres s’acabin a 
inicis de l’estiu vinent.

Val a dir que aquest projecte no preveu canviar la canonada del 
barranc del Portal que passa per sota el poble i substituir-la per 
una de més gran. Fer-ho permetria engullir més aigua, però el 
govern municipal argumenta que seria una obra molt complexa i 
amb un pressupost elevat.
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