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III.1.- Mapa geomorfològic de 1956 amb les erosions laterals (soscavacions),
erosions verticals (insicions), i acumulacions de sediments en el tram d'estudi
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Tram d'estudi

Efectes de l'aiguat
2013 Trams d'erosió vertical
2013 Trams d'erosió lateral

Materials
2013 Acumulació de sediment groller
2013 Acumulació de sediment fi

Geomorfologia
1956 Con de dejecció inactiu
1956 Con de dejecció actiu
1956 Terrassa baixa
1956 Plana al.luvial
1956 Llera
1956 Canal funcional
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III.2.- Mapa geomorfològic de 1956 amb la reconstrucció de l'àrea inundada
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Reconstrucció de l'avinguda
2013 Límit de l'àrea inundada
2013 Límit suposat de l'àrea inundada
2013 Àrea inundada
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III.3.- Comparació de l'àrea inundada amb la zona inundable per un període 
de retorn de 50 anys, segons el mapa de Protecció Civil de Catalunya
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