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RESUM 
 

L'avinguda del 18 de juny de 2013 va ocasionar greus danys a la Val d'Aran. És per aquest 

motiu que ens centrem en l'estudi del tram Era Bordeta-Les per tal de veure quins han estat 

els efectes d'aquest episodi i la possible dinàmica de la Garona a escala de temps geològic. 

Utilitzant el "Mètode Geomorfològic Integrat" s'ha comprovat la geomorfologia i els efectes 

de l'avinguda que es poden agrupar en: erosions i desbordaments. Les erosions al llarg del 

traçat són molt importants ja sigui en forma d'erosió lateral o vertical, mentre que, els 

desbordaments són produïts en cas d'obstacles, mandres acusats, ocupació d'antigues 

lleres i efectes indirectes de l'erosió i que, per tant, no es produeixen per un augment 

significatiu de la làmina d'aigua. Aquest desbordaments es produeixen en zones d'antiga 

llera que, per tant, les podem considerar com a zones on hi ha un risc residual. Això confirma 

la hipòtesi de que la geomorfologia fluvial de la zona, en les condicions més naturals, 

proporciona molta informació sobre la dinàmica del riu. Relacionant els efectes d'aquest 

episodi, on el treball del riu ha estat predominantment erosiu, amb l'aixecament regional 

postorogènic del Pirineu, que fa que tendeixin a encaixar-se els rius del vessant nord, i amb 

el desglaçament de la conca de la Garona, que és quan es formen les primeres formes 

fluviotorrencials, que indiquen que la Garona s'ha encaixat entre 10-15 m des de 

desglaçament de la vall, podem dir que estem davant d'una dinàmica general d'encaixament 

de la vall. Aquesta dinàmica ha de ser considerada en el disseny de les obres de defensa 

que s’implementin a la Val d’Aran. 



  
 

L’avinguda de juny de 2013 al sector d’Era Bordeta – Les (Val d’Aran): efectes i dinàmica 

TAULA DE CONTINGUTS 
 

1. Introducció i objectius ····························································································· 7 

 1.1. Introducció 7 

 1.2. Objectius 

 

8 

2. Situació geogràfica i geològica ·············································································· 9 

 2.1. Situació geogràfica 9 

 2.2. Situació geològica 

 

11 

3. Antecedents ··········································································································· 16 

 3.1. Avingudes històriques a la Val d'Aran 16 

  3.1.1. 3 de juliol de 1875 17 

  3.1.2. 24 d'octubre de 1937 17 

  3.1.3. 3 d'agost de 1963 19 

  3.1.4. 7 de novembre de 1982 24 

 3.2. Inundacions de juny de 2013 27 

  3.2.1. L'informe de l'Institut geològic de Catalunya 27 

  3.2.2. Jornades "Gestió de les inundacions" 28 

 3.3. Antecedents sobre geologia i geomorfologia 31 

  3.3.1. Geologia 31 

  3.3.2. Geomorfologia 

 

31 

4. Metodologia emprada ···························································································· 

 

36 

5. Resultats ················································································································ 42 

 5.1. Efectes de l'avinguda 42 

  5.1.1. Sectors d'especial interès 59 

   5.1.1a. Era Bordeta 59 

   5.1.1b. Bossòst 66 

   5.1.1c. Les 76 

 5.2. Dinàmica de la Garona al sector estudiat a escala de temps geològic 

 

86 



  
 

L’avinguda de juny de 2013 al sector d’Era Bordeta – Les (Val d’Aran): efectes i dinàmica 

 

6. Discussió ················································································································ 91 

 6.1. Efectes de l'avinguda de juny de 2013 i Risc Residual 91 

 6.2. Dinàmica generalitzada d'encaixament de la Garona 

 

95 

7. Conclusions ············································································································ 98 

 7.1. Efectes de l'avinguda 98 

 7.2. Dinàmica de la Garona 99 

 7.3 Hipòtesi 

 

99 

8. Perspectives ··········································································································· 

 

100 

9. Referències ············································································································ 102 

 9.1. Llibres i revistes 102 

 9.2. Pàgines web 106 

 9.3. Mapes 108 

 9.4. Referències consultades i no citades en el treball 109 

 



  
 

L’avinguda de juny de 2013 al sector d’Era Bordeta – Les (Val d’Aran): efectes i dinàmica 7 

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
1.1. Introducció  

 En el treball de fi de carrera que es presenta a continuació es recullen els efectes i la 

dinàmica de l'avinguda del 18 de juny de 2013 al sector d'Era Bordeta-Les a la Val d'Aran. 

L'interès i la motivació que ens porta a realitzar el present treball és l'important ressò 

mediàtic que va tenir l'esdeveniment a causa dels greus danys ocasionats. A títol personal 

existeix una motivació extra a causa del lligam sentimental amb aquesta zona.  

  

 Es tracta d'un treball d'investigació on, per una banda, s'inclou tota la informació 

relacionada amb els antecedents ja sigui: les avingudes històriques a la Val d'Aran, 

antecedents de les inundacions de juny de 2013 pròpiament i antecedents sobre la 

geomorfologia de la zona. Per altra banda s'inclou tota la feina de reconeixement de la zona 

ja sigui amb la feina de gabinet, per obtenir una visió general en tres dimensions, la feina 

realitzada al camp per tal d'identificar tots els elements observats i la informació aportada per 

veïns i afectats per tal de reconstruir els fets. Un cop recollides les dades es passa a la 

ordenació, compilació i posterior representació d'aquestes dades en els respectius mapes 

que seran descrits en l'apartat de resultats. De l'obtenció d'aquests resultats es procedirà a 

una discussió de la qual posteriorment s'obtindran unes conclusions.  

 

 La hipòtesi de treball fonamental és que la geomorfologia fluvial de la zona, en les 

condicions més naturals possibles, proporciona molta informació sobre la dinàmica del riu. 

Per tant, comparant la geomorfologia (fotografies aèries del vol de l'any 1956) amb els 

efectes de la crescuda del 2013 es podrà confirmar (o rebatre) aquesta hipòtesi i en cas 

afirmatiu, identificar sectors amb risc residual on les condicions d'ocupació del sòl i gestió del 

riu hagin canviat. 
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1.2. Objectius 

 Els objectius d'aquest treball s'han anat ampliant a mesura que es desenvolupava el 

treball.   

 

 El principal i primer objectiu del treball és confirmar si l'estudi geomorfològic en 

condicions "naturals" o poc antropitzades és útil per estimar, de manera qualitativa, el risc 

residual. Aquest objectiu es pretén assolir comparant la geomorfologia fluvial de la zona amb 

els efectes i la magnitud de l'avinguda de juny de 2013 en el tram Era Bordeta-Les. A partir 

de la descripció de la magnitud d'aquests efectes es passarà a valorar la importància de la 

crescuda i a valorar si es pot preveure quines poden ser les zones d'afectació més 

importants en properes avingudes. 

 

 El segon objectiu és caracteritzar, a grans trets, la dinàmica general de la Garona en 

el tram estudiat a escala de temps geològic. Aquesta dinàmica té conseqüències en el 

funcionament del riu a molt més curt termini. Aquest objectiu ha sorgit del treball a mesura 

que s'anava desenvolupant (volem destacar que això no és inusual en un treball de recerca, 

com una Tesina). Donada la seva importància, no hem volgut renunciar a considerar-lo en 

aquest treball, tot i que depassa llargament el volum de feina d'una Tesina. Per tant, s'apunta 

en la direcció d'aquest objectiu, però no es pretén assolir-lo amb profunditat, ja que això 

seria objecte d'un altre treball específic. 

 

 Els objectius a títol personal són aprendre a organitzar i a desenvolupar un treball 

d'aquestes característiques i relacionar conceptes i nous coneixements que s'aniran 

integrant a mesura que avança la investigació.   
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2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA I GEOLÒGICA 
 
2.1. Situació geogràfica 

 La Val d'Aran, és una comarca situada a l'extrem nord-occidental de Catalunya 

(Figura 2.1), al cor del Pirineu Axial. Pràcticament es troba en el punt mig dels Pirineus a una 

distància casi equidistant del seu extrem més oriental (el Cap de Creus), al seu extrem més 

oriental (el País Basc) tal i com s'observa en la Figura 2.2. Té una extensió de 620 Km², i 

limita al nord amb França (amb el departament de l'Alta Garona), al sud-oest amb la 

comarca aragonesa de la Ribagorça (Osca), al sud amb la comarca catalana de l'Alta 

Ribagorça (Lleida), i a l'est amb la del Pallars Sobirà (Lleida).  

 
Figura 2.1. Imatge de Catalunya i les seves comarques. La Val d'Aran és la ressaltada en blau 

(Wikipedia 25/04/2014). 

 
Figura 2.2. Imatge del satèl·lit de la zona dels Pirineus. En vermell està emmarcada la Val d'Aran 

(IGN 25/04/2014). 
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 La Val d'Aran és la única comarca catalana que pertany a la conca atlàntica degut a 

la seva ubicació al vessant atlàntic del Pirineu i la seva orientació cap al nord. La Garona, 

que neix a la vall i la travessa, desemboca a l'oceà Atlàntic després de passar per tota la 

Gascunya (França). 

 

 Un cop situats geogràficament de forma general, es descriu seguidament la situació 

del tram d'estudi dins de la vall. El tram estudiat abasta aproximadament 12 Km lineals del 

riu i comença a la confluència del l’afluent Joeu amb la Garona. Aquesta confluència es 

troba en el pk 173 de la N-230 just passada la població d'Es Bòrdes a 9 Km de Vielha en 

sentit França. Seguint el sentit del curs de la Garona de sud a nord travessem les poblacions 

d'Era Bordeta, Bossòst i Les, situades a una altitud de 774 m, 712 m i 634 m  

respectivament, fins arribar al final de la zona d'estudi, just aigües amunt d'un dels afluents 

de la Garona, el riu Toran. Més concretament es situa aquest punt final a les proximitats del 

pk 185 de la N-230 a uns 3 Km del centre de la població de Les, i a 2 Km de la frontera amb 

França (Figura 2.3). 

 
Figura 2.3. Mapa de la Val d'Aran amb el tram d'estudi emmarcat en el rectangle negre (© Base 

topogràfica 1:250.000 propietat de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, disponible a 

www.icgc.cat). 
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2.2. Situació geològica 

 Respecte a la situació geològica general, anem a veure quins tipus de materials 

afloren en el tram estudiat. El treball es centra en la dinàmica i els efectes de l'avinguda de 

la Garona per tant, comentarem breument quins són els materials que ocupen aquestes 

zones del fons de vall al llarg del traçat, enquadrat en taronja, de la Figura 2.4.  

 
Figura 2.4. Mapa geològic. La línia taronja marca els límits de la Val d'Aran. El rectangle delimita el 

tram d'estudi. (© Base geològica 1:250.000 propietat de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 

disponible a www.icgc.cat/vissir3/). 

Llegenda:  

 Còdols i llims (fons de vall). (Holocè). 

 Graves, gresos i lutites (cons de dejecció). (Holocè). 

 Pissarres (Silurià). 

 Zones d'isomorfisme en metapelites. Zona de la biotita. (Hercinià). 

 Zones d'isomorfisme en metapelites. Zona de la sil·limanita-moscovita. (Hercinià). 
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 Segons el mapa geològic de la Figura 2.4 majoritàriament afloren materials com 

còdols i llims, que són els que ocupen el fons de la vall i amb graves, gresos i lutites, que 

són els que formen els cons de dejecció. Tant els materials que formen el fons de vall com 

els dels cons de dejecció pertanyen a l'època del Holocè del període del Quaternari. Pel que 

fa al substrat, aflora una petita franja de pissarres del Silurià (Paleozoic), i algunes taques de 

granits leucocràtics moscovítics (biotítics) intrusius (Hercinià). Per últim, el substrat que 

aflora més extensament, està format per metapelites de biotites i sil·limanites-moscovites 

(Hercinià). Cal recordar però, que les metapelites són metasediments paleozoics deguts al 

metaisomorfisme regional Hercinià, i que l'Hercinià, és un cicle orogènic que es va produir 

durant el període del Devonià Superior (Paleozoic). 

 

 Aquest apartat l'hem completat quasi exclusivament en el treball de Ortuño et al. 

(2013). A més de ser un article científic recent i per tant actualitzat, realitza una síntesi 

geològica i geomorfològica que resulta molt adequada per la posterior comprensió dels 

aspectes geomorfològics d'aquest treball.  

  

 Segons Ortuño et al. (2013), la serralada del Pirineus és el resultat de la col·lisió 

entre la placa Ibèrica i l'Eurasiàtica (Figura 2.5). L'episodi convergent més important es va 

iniciar durant el Cretaci Superior, i es va perllongar fins a l'Oligocè tardà a la zona oriental 

dels Pirineus, i fins al Miocè mitjà a la zona occidental. L'estructura dels Pirineus es 

caracteritza per un sistema d'encavalcaments que mostra un doble tascó asimètric de 

roques de l'escorça superior. Tant el tascó nord com el sud constitueixen un basament 

d'encavalcament i roques de cobertora que formen un sistema imbricat. El tascó nord 

constitueix la zona pirenaica del nord, i encavalca cap al nord al llarg de la conca 

d'Aquitània, l'avantpaís pirinenc nord. El tascó sud encavalca cap al sud a través de la conca 

de l'Ebre, l'avantpaís pirinenc sud. Les roques del basament en aquest tascó, formen un 

apilament antiformal conegut clàssicament com la zona Axial del Pirineu, que es compon de 

tres principals capes d'encavalcament. Els encavalcaments separats de les unitats basals 

estan plegats i cabussen cap al sud en l'extrem sud, i cabussen cap al nord en l'extrem nord 

de l'apilament antiformal. L'encavalcament de Gavarnie és un d'aquests eixos principals. El 

plegament de les unitats superiors al sud dels Pirineus Centrals és el que es coneix com la 

zona central sud-Pirenaica (Muñoz 1992; Beaumont et al. 2000; Jolivet et al. 2007; Figura 

2.5). 
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Figura 2.5. Principals unitats geològiques de la serralada del Pirineu. Les principals falles en actiu 

estan marcades en negreta. El sector d'estudi d'aquest treball està marcat amb el requadre vermell. 

Conques muntanyoses del Neogen i massissos representats en la figura: A, Arlas; P, Prüedo; S, Seu 

d'Urgell; Cd, Cerdanya; C-T, Conflent-Têt; Cn, Massís del Canigó. NWPZ, zona nord-oest del Pirineu; 

NPFT, encavalcament frontal nord del Pirineu; NPZ, zona nord del Pirineu; AZ, zona Axial; SPCZ, 

zona central del Pirineu sud; NPF, falla nord del Pirineu; SPFT, encavalcament frontal sud del Pirineu; 

CTFS, sistema de falles Cerdanya-Têt. (Figura extreta d'Ortuño et al., 2013). 

 

 El començament del període post-orogènic als Pirineus és asincrònic, va començar 

durant l'Oligocè Mitjà a la part més oriental, i durant el Miocè Mitjà a la part occidental (Lacan 

i Ortuño 2012; i les referències en ell). Aquest període es caracteritza per una relativa 

convergència lenta (per exemple, Vergés 1993; Meigs i Burbank 1997; Beaumont et al. 

2000; Fidalgo González 2001; Sinclair et al. 2005), i un lleuger moviment d'extensió continua 

en els últims 3 anys (Asensio et al. 2012). La revisió de la recerca neotectònica publicada 

fins ara ha portat a Lacan i Ortuño (2012) a classificar la serralada en zones recentment 

afectades per la consecutiva extensió i compressió (Pirineu Oriental), zones en predominant 

extensió (centre i oest de la Zona Axial), i compressió horitzontal al llarg d'una direcció 

submeridiana (avantpaís Pirinenc). La neotectònica dels Pirineus és l'expressió de la 

elevació contínua dominant a la serralada interior (serralada alta) com a conseqüència dels 

processos isostàtics, i la compressió horitzontal submeridiana en la serralada externa 

(serralada baixa) com a resultat de la col·lisió de la placa d'Euràsia amb la placa d'Àfrica (per 

exemple, Lacan et al. 2012).  
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 La zona d'estudi es troba en l'eix dels Pirineus Centrals; seguint la direcció oest-est  

circula la Garona. Les roques del basament que afloren en aquesta àrea són roques 

paleozoiques meta-sedimentàries intruïdes pels granitoides Variscs tardans. Els materials 

Permio-Triàsics i d'altres roques antigues, estan fallades i cabussen verticalment com a 

resultat de la deformació Alpina (Figura 2.6). 

 
Figura 2.6. Mapa geomorfològic de la falla nord de la Maladeta (NMF), i els seus voltants (Figura 

extreta d'Ortuño et al., 2013).  

 

 Les característiques geomorfològiques més importants són del Quaternari, amb 

excepció de diverses restes de superfícies de baix relleu (peneplanes) ubicades a una cota 

de 2.000 m, que correspon a uns 400-500 m per sobre del nivell actual del riu (Figura 2.6). 

Els únics sediments quaternaris i els accidents geogràfics que avui es conserven són 

característics de l'últim període glacial o post-glacial: tills amb gruixos de 80 m conservats 

sobre algunes de les restes de les peneplanes, alguns dipòsits corresponents a morrenes 

laterals i algunes glaceres rocoses (Bordonau 1992; Serrat i Vilaplana 1992). Els sediments 

post-glacials es limiten a dipòsits de vessant, alguns sediments al·luvials al fons de vall, i 

algunes zones amb torba en les àrees planes. 
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 La falla nord de la Maladeta (Kleinsmiede 1960; García-Sansegundo i Poblet 1999) 

és una de les principals estructures de la regió. Segons Bordonau i Vilaplana 1986, podria 

ser que la falla normal, desplacés els vessants glacials somitals del Port de Vielha. Més 

recentment, Ortuño 2008 i Ortuño et al. 2008, van identificar aquesta estructura com un 

segment invertit de l'encavalcament de Gavarnie, amb un fort cabussament cap al nord en el 

flanc nord de la zona de l'apilament antiformal. Després d'un estudi estructural, 

geomorfològic i geofísic de la zona, es va suggerir que la activitat de la falla havia provocat 

la formació d'un semigraben, la conca de Prüedo, recobrint les restes d'una peneplana pre-

Pliocè en un màxim de 500 m. Van identificar la falla nord de la Maladeta com la causa més 

probable del terratrèmol de Vielha (Mw 5,8, 19 de novembre de 1923) basat en la distribució 

macro-sismicitat proporcionada per Susagna et al. 1994.  

 

  L'evolució geològica i geomorfològica que s'explica en aquest apartat, com veurem, 

ens serà de gran ajuda per acabar interpretant la dinàmica actual de la Garona.  
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3. ANTECEDENTS 
 

 En aquest apartat tractem en tres grans blocs tot el que té a veure amb els 

antecedents. Per una banda parlarem de les avingudes històriques a la Val d'Aran per tal de 

veure amb quina freqüència i magnitud es presenten els episodis relacionats amb les 

inundacions. Per altre banda, al ser una avinguda de gran ressò mediàtic a causa del danys 

es van duu a terme estudis gairebé immediats dels quals en resumirem les conclusions. I per 

últim, parlarem de conceptes relacionats amb la geologia i geomorfologia ja que, a mesura 

que el treball avançava, va ser necessari ampliar els coneixements generals per tal de 

comprendre la dinàmica fluvial actual. 

     
3.1.  Avingudes històriques a la Val d'Aran 

 Per tal de posar-nos una mica en situació, ha estat necessària una recerca 

d'informació referent als grans aiguats que han afectat a la Val d'Aran i que ens han deixat 

un registre. A dia d'avui, això ens serveix per a poder fer-nos una idea de la possible 

dinàmica de les inundacions. Degut als danys ocasionats s'obté un registre i unes dades que 

ens permeten constatar les avingudes més importants al llarg dels anys. Aquestes dades 

s'han recopilat a partir d'entrevistes amb gent gran, articles dels diaris de l'època com l'ABC i 

La Vanguardia, visites a l'Archiu Generau d'Aran (AGA) per tal de llegir les actes municipals, 

i sobretot del Sr. Claudio Aventín Boya responsable de l'Arxiu Calzado de Les, que ens ha 

proporcionat tota mena d'informació i articles referents als grans aiguats a l'Aran.   

 

 Tota aquesta informació es va recollir, i posteriorment va ser llegida i tractada per tal 

d'obtenir un petit inventari amb els danys ocasionats i les zones de concentració de danys 

per a cada aiguat al llarg dels anys, totes elles representades de forma general a l'annex I 

(mapa I.1). En el mapa de la situació general de les afectacions dels grans aiguats històrics 

a la Val d'Aran de l'annex I, es mostra quina ha estat la situació en els últims 139 anys que 

són els anys dels quals em obtingut dades. El primer gran aiguat correspon al 3 de juliol de 

1875 on es té constància de que desborda la Garona. El segon passa l'any 1907 i és el 

primer del segle però malauradament no es tenen referències que ens puguin ajudar a 

descriure els efectes. El tercer gran aiguat passa el 24 d'octubre de 1937 i les principals 

afectacions passen a Vielha ja que el que desborda és el riu Nere. En el quart, amb data del 

3 d'agost de 1963, desborda el riu Valarties produint greus afectacions a la població d'Arties. 

I per últim i no menys important, el 7 d'octubre de 1982 desborden els rius: Joeu, Valarties i 

Nere sent aquest últim el més violent ja que va afectar a la població de Vielha. Així doncs, a 

continuació, expliquem de manera detallada cadascun d'aquests episodis. 
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3.1.1. 3 de juliol de 1875 

 De la inundació del 3 de juliol de 1875 no hem obtingut gaires dades ja que no es 

tenen registres, tret d'un butlletí de la societat geogràfica de Toulouse facilitat pel Sr. Aventín. 

Segons aquest butlletí i el seu autor, M. Trutat (1989), aquesta avinguda va causar gans 

danys a la part francesa i  la carretera al llarg de la Garona afectant greument la part alta de 

la vall. Això ens diu que la Garona anava desbordada des de la part més alta de la vall tot i 

que els únics danys dels quals tenim registre, són: el Pont de Rei, que va quedar enfonsat 

(annex I; mapa I.2). M. Trutat (1989) fa especial èmfasi a que els fluxos torrencials 

s'agreugen degut a la obstrucció del tàlveg causat per: la tala d'arbres, plantacions d'arbres 

al costat del riu i ponts i obres que suposen un obstacle pel riu, obligant a que l'aigua es 

desvii del seu curs natural. Fins al moment, M. Trutat (1989) assegura que en passades 

avingudes, només hi havia hagut afectacions a la vall però no aigües avall.  

 

3.1.2. 24 d'octubre de 1937 

 Segons les actes municipals del 1937 facilitades per l'Archiu Generau d'Aran (AGA) i 

l'article del Sr. Aventín (firmat com Aran Culturau) a la revista Aran Nau (2013), aquesta va 

ser una avinguda provocada pel desbordament del riu Nere. Les fortes pluges en capçalera 

a la matinada del 24 d'octubre de 1937, i l'acumulació de runes a la boca nord del túnel 

Alfonso XIII, van fer que el Nere, amb una pendent d'un 4%, baixés amb una violència que 

mai més ha tornat a desplegar. Tota aquesta gran quantitat de sediment de més acumulada 

juntament amb l'esfondrament de cases i bordes a causa de un fort soscavament, va 

provocar que els ulls del dos ponts del cap de la vila s'obturessin amb tot tipus de material: 

cobertes de pissarra, cablejat, sorres, graves... És per aquest motiu que es produeix una 

desviació forçosa del curs fluvial, que fa que el riu Nere desbordi pel carrer Major i pel carrer 

Luís de León (ara Sarriulèra) per on passava la totalitat del riu. Els carrers es van convertir 

en autèntics barrancs fins al final del passeig de la Llibertat (Figura 3.1) on es va acabar 

acumulant 1,5 m de sediments (annex I; mapa I.2).  
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Figura 3.1. Fotografia de l'acumulació de sediment al passeig de la Llibertat de Vielha (Revista: Aran 

Nau, 2013; Arxiu Calzado de Les). 

 

 Degut a aquesta desviació del curs fluvial, es trenca l'estrep dret d'un dels ponts del 

cap de la vila, produint l'esfondrament de cases i bordes del carrer Major. És en aquest 

carrer Major on tenim acumulacions de sediments d'1 m aproximadament, que tapen la 

meitat de les portes de les cases del centre del poble i on les plantes baixes d'aquestes 

cases han estat envaïdes per grava i arena fins l'alçada per on passava la corrent. A la 

sortida de Vielha, es tenen referències de que la carretera va ser destruïda i soscavada en 

una alçada a prop dels 2 m i en una longitud de 150 m.    

  

 Tant la línia d'alta tensió, la xarxa elèctrica com el servei d'aigües potables, van 

quedar destruïdes. A la part alta, en direcció a la muntanya, els barrancs i afluents del Nere 

van esfondrar les palanques, les passarel·les i els ponts que s'anaven trobant al seu pas. Els 

càlculs de l'època ens aproximen a un valor de 80m3 de cabal màxim, i no van haver de 

lamentar cap mort. Per altre banda, cal comentar també que la Garona va causar 

afectacions tant a Bossòst (emportant-se el pont vell), com a Les (esfondrant el pont vell de 

la Lana). 

  

 En el diari La Vanguardia del 19 de desembre de 1937, es comenta que està en 

marxa un projecte d'obres de defensa de pobles, construcció de ponts i rectificació de lleres 

en la conca del riu Garona, per tal de reparar els danys causats pels últims temporals i 

inundacions, i evitar que puguin tornar a produir-se en un futur. 
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 Cal destacar que en les actes del 1937 s'utilitza de manera reincident la paraula 

soscavació, la qual cosa ja ens dona una informació molt valuosa per la futura discussió 

d'aquest treball. Ressalten de manera recurrent la forta soscavació en les cimentacions de 

les cases i la desaparició d'horts a causa d'aquesta erosió lateral. Això ens pot servir més 

endavant per entendre una mica millor la dinàmica general de la vall. L'acta conclou dient  

que la construcció dels nous habitatges no s'haurien de situar més al costat del riu (Figura 

3.2). 

 
Figura 3.2. Paràgraf de l'acta municipal de 1937 (Archiu Generau d'Aran). 

 

3.1.3. 3 d'agost de 1963 

 L'avinguda del 3 d'Agost de 1963 va afectar a la població d'Arties d'una manera 

esgarrifosa. El riu Valarties, de forta pendent i amb una trajectòria recta i directa cap al 

poble, va desbordar amb tota la seva força destruint tot el que trobava al seu pas. Segons 

Aran Culturau, va ser un juliol de moltes pluges, fet que va fer que el nivell freàtic estigués 

saturat fent que s'inundessin els prats amb més facilitat, a part de la forta pluja de la nit del 2 

al 3 d'agost. En aquest episodi, el Valarties es va emportar el pont de Bargadèra (Garós), el 

pont medieval de Valarties, va trencar els murs de protecció a l'entrada del poble i això va fer 

que entressin gairebé 2 m de sediment arrossegat destruint el barri de Sant Pelegrí (annex I; 

mapa I.2), i a més a més  va afectar a una vintena de cases (Figura 3.3 i Figura 3.4). 

L'energia del Valarties i la gran quantitat de material transportat produeixen uns danys 

gravíssims a Arties. En comparació, quan la Garona, aigües avall, arriba a Vielha, ha perdut 

energia i els danys produïts són insignificants. 
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Figura 3.3. Cases afectades per acció del Valarties (Revista: Aran Ath Dia, 2007; Arxiu Calzado de 

Les). 

 
Figura 3.4. Cases afectades per acció del Valarties (Revista: Aran Ath Dia, 2007; Arxiu Calzado de 

Les). 

 

 El Sr. Antònio Moga Vidal veí de l'antic barri de Sant Pelegrí d'Arties, explica en una 

entrevista (Ros, 1997), com la força del riu anava descalçant les cases fins fer-les caure 

(Figura 3.5). La pluja va començar a les 10 de la nit del dia 2 d'agost i cap a mitjanit, quan va 

veure el perill, va decidir abandonar la casa i dirigir-se on els veïns anaven a amagar-se: o a 

la central hidroelèctrica en el seu cas, o a l'església en el cas d'altres veïns. Va arribar a la 

central amb moltes dificultats ja que l'aigua arribava a una alçada de 1,5 m i als nens petits 

els hi arribava al coll, a més a més de la por. La seva casa ubicada al barri de Sant Pelegrí 

va ser la segona en caure i va haver de veure com el Valarties s'ho emportava tot al seu pas. 

L'endemà de l'episodi, una immensa quantitat de fang, pedres i troncs d'arbres tapaven bona 

part del poble (Figura 3.6).   
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Figura 3.5. Fotografia del descalçament produït pel pas del Valarties (Revista: Aran Ath Dia, 2007; 

Arxiu Calzado de Les). 

  
Figura 3.6. Fotografia d'Arties i la quantitat i tipus de materials que va depositar el Valarties (Revista: 

Aran Nau, 2013; Arxiu Calzado de Les). 

 

 La Sra. Francisca Vidal Vidal, una veïna d'Arties, explicava en una entrevista per 

Costa (1998), com la plaça Ortau era una llac i com la làmina d'aigua arribava ben bé fins a 

mitja casa. Comenta que el riu baixava literalment pel carrer. Són conscients que si la forta 

tromba d'aigua caiguda de forma localitzada al Montardo i que per tant, la meitat va anar cap 

a Arties i l'altra meitat cap a Senet, arriba a caure tot cap a Arties, no s'imaginaven que 

hagués pogut passar amb la vall.  
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 Segons el diari ABC del dia 4 d'agost de 1963, es sap que tant les carreteres d'accés 

a la Val d'Aran com les línies telefòniques van quedar tallades, incomunicant la vall amb la 

resta de l'estat. Una cinquantena de persones es van quedar sense casa i pel que fa a 

l'agricultura, es van considerar perdudes les pastures, i es va ignorar la situació del bestiar 

boví que es trobava a la muntanya. La carretera de Vielha a Salardú va quedar tallada a 

l'alçada de Casarilh ja que l'aigua es va emportar uns 10 m d'aquesta. Malauradament, morí 

una turista per imprudència i van tardar un mes en trobar-la, sent aquesta l'única víctima que 

s'ha hagut de lamentar en les inundacions de les quals tenim referència. Existeixen 

importants destrosses al llarg de la carretera N-230 sobretot entre el Pont de Suert i Vielha 

on els talls arriben als 150 m de longitud.  La Vanguardia del 7 d'agost informa que en 

l'estació receptora d'Arties, de la que parteixen les línies d'alta tensió per la zona catalana, 

va entrar fang fins cobrir gairebé 1,5 m dels postes de les instal·lacions, però al estar a una 

alçada superior, van continuar prestant els serveis de forma ininterrompuda i enviaven 

energia elèctrica a les restants centrals de la vall (Benós, Barradós, Joeu, Bossòst i Pont de 

Rei, les quals no van sofrir danys). També fa una breu comparació amb les inundacions de 

1937. Especifiquen que l'any 1937 la Garona al passar per Pont de Rei portava un cabal de 

700 m3/s, mentre que el passat dia 3 el cabal era de 250 m3/s. Era imprescindible reparar la 

carretera d'accés a la vall abans de l'arribada del següent hivern, que en aquesta zona de 

muntanya, s'anticipa als primers dies de novembre, ja que sinó es quedarien incomunicats 

degut a que el port de la Bonaigua quedava inaccessible.  

 

 En l'ABC del dia 21 es comenta la visita a les obres a la Val d'Aran. La carretera del 

túnel de Vielha a Pont de Suert segueix tallada al trànsit des del dia 3. Les obres de 

reparació dels danys, ascendeixen a 1001000.000 de les antigues pessetes, i es visiten els 

pobles d'Arties i Vielha. A Vielha ha estat necessària la desviació del curs fluvial del Nere per 

tal d'evitar que continués soscavant el mur de contenció que amenaçava l'ajuntament en 

construcció i altres edificacions. 

  

 El dia 16 de novembre, La Vanguardia publica que es produeixen noves inundacions 

causades per les noves pluges (Figura 3.7) al Pirineu de Lleida. El Noguera Ribagorçana 

desborda de nou provocant talls a la carretera N-230 entre Bono i la boca sud de túnel de 

Vielha. A Vielha, el riu Nere ha augmentat la seva làmina d'aigua en 2 m, però no representa 

un perill. A Arties, l'aigua ha inundat la plaça Ortau, havent-se pres les mesures necessàries 

per evitar víctimes i danys. A última hora de la tarda va parar de ploure i semblava que 

s'estabilitzava la situació. La nova inundació no presentava característiques greus en quant 

a víctimes però si que va interrompre i malmetre greument totes aquelles obres que es 
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realitzaven per tal de reparar la catastròfica inundació del passat 3 d'agost. La causa 

d'aquesta nova inundació va ser provocada per la persistència del temporal i les pluges a la 

zona Pirenaica (Figura 3.7). No existien motius d'alarma però tot i així, es van prendre una 

sèrie de mesures preventives com l'evacuació d'Arties ja que entre les víctimes del passat 

aiguat hi havia un cert clima de pànic. La presa de Cavallers estava a punt de vessar i el riu 

Salenques, a uns 3 Km de la boca sud del túnel de Vielha, va desbordar inundant i tallant de 

nou la carretera N-230 entre Vielha i el Pont de Suert. A part de la carretera tallada, també 

les línies telefòniques i telegràfiques es van veure afectades pel temporal.  

 
Figura 3.7. Mapa d'isòbares i fronts corresponent al dia 15 de novembre de 1963. La borrasca del golf 

de Vizcaya es mou cap a França i paral·lelament les borrasques de Islàndia i Noruega es van 

traslladant també cap a l'interior d'Europa. Tot aquest sistema va deixant al seu pas, una estela d'aire 

fred que arrenca de les zones polars i que, havent rebaixat ahir les temperatures en molts països 

continentals, determinarà avui en el nostre un apreciable gradient (Diari: La Vanguardia, 15/11/1963). 

 

 Finalment, segons La Vanguardia del dia 29 de novembre, s'anuncia que esperen la 

represa de les comunicacions a la vall per la carretera N-230 aquell mateix dia. 
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 Del material que tenim d'aquesta avinguda, el més important és quedar-se amb 

detalls com que el Valarties anava descalçant les cases fins fer-les caure, que l'aigua es va 

emportar trams de carretera i que van haver de desviar el curs del Nere per tal d'evitar la 

soscavació que estava produint en el mur de contenció que amenaçava l'ajuntament en 

construcció. És molt important ja que possiblement estem davant d'una dinàmica d'erosió 

lateral que més endavant haurem de discutir. 

 

3.1.4. 7 de novembre de 1982 

 En l'aiguat del 7 de novembre de 1982, la natura torna a desplegar la seva potència, 

malmeten greument les zones dels principals afluents de la Garona: el riu Joeu, el Valarties i 

el Nere, essent aquest últim el que més danys va produir. Anna Geli explica en la revista 

Aran Ath Dia que, després de 3 dies de pluja i una tempesta intensa en un espai curt de 

temps i ben localitzada en capçaleres, va provocar unes precipitacions desmesurades. El 

problema va arribar quan els dics de Vielha es van embossar de pedres i troncs, i el Nere hi 

passava per sobre. És per aquest motiu, que varen estar debatent sobre l'opció de dinamitar 

els ponts per tal d'evitar possibles embussaments i canvis en el curs fluvial del Nere com ja 

havia passat antigament, però finalment no va resultar necessari. Un altre punt crític va ser 

Ço de Broto, símbol dels aiguats (Figura 3.8) on les pedres xocaven amb força contra la 

cantonada de la casa, provocant-ne l'enderrocament (annex I; mapa I.2).  

           
Figura 3.8. Ço de Broto (annex I; mapa I.2; C). Comparació dels efectes de 1982 amb una imatge de 

2007 (Revista: Aran Ath Dia, 2007; Arxiu Calzado de Les). 

 

 Desallotgen tant el carrer Major com el carrer Sarriulèra per prevenció, i els baixos de 

la residència Aran (actualment Hotel Pirene) queden malmesos (Figura 3.9) per la gran 

quantitat de sediment que la travessa. 



  
 

L’avinguda de juny de 2013 al sector d’Era Bordeta – Les (Val d’Aran): efectes i dinàmica 25 

    
Figura 3.9. Baixos de la residència Aran (Revista: Aran Ath Dia, 2007; Arxiu Calzado de Les). 

 

 El més impactant d'aquesta avinguda, va ser l'agressivitat i les grans dimensions de 

les pedres de més de 1 m de diàmetre, que van colmatar la corba que forma el Nere al 

arribar a la desembocadura amb la Garona (Figura 3.10). 

 
Figura 3.10. Desembocadura del riu Nere al arribar a la Garona. Quantitat de sediment acumulat 

(Revista: Aran Ath Dia, 2007; Arxiu Calzado de Les). 
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 Per altra banda, el riu Joeu i el Valarties també desborden. El Jueu és un afluent de 

la Garona que neix a l'Artiga de Lin. Doncs bé, van decidir sobrevolar aquesta zona per tal 

de fer una valoració i el resultat va ser que es van trobar amb unes imatges de destrosses 

molt grans on, a dia d'avui, encara hi ha zones per recuperar. La sort quan desborda el Joeu 

i fa mal és que aquesta vall afluent no està habitada i per tant el risc és mínim tret d'algunes 

bordes aïllades. A la vall del Valarties, en canvi, l'únic a comentar és l'obstrucció del pont i el 

soroll terrible de pedres de grans dimensions que comenten els veïns del poble. Com a 

conseqüència, es va fer una millora en les canalitzacions de Tredós i Arties i es fa una 

proposta per tal de netejar el llit del riu i col·locar un llit de ciment a sota els ponts per tal 

d'augmentar la velocitat de l'aigua just en aquests moments crítics on hi ha perill d'obstrucció 

i possible posterior desviament del flux. 

  

 La carretera d'accés a la Val d'Aran per la N-230 pel túnel de Vielha va quedar tallada 

a l'alçada de Vilaller i Bono segons informa La Vanguardia del dia 9 de novembre de 1982. 

La mateixa carretera va quedar tallada a Bossòst, abans de la frontera francesa. L'accés a la 

vall, doncs, estava interromput per Catalunya. Ja en La Vanguardia del dia següent s'informa 

de la reactivació del trànsit de la N-230 des de Vielha a Lleida, però no encara el tram de 

Vielha a Bossòst que segueix tallat.  

 

 No totes les avingudes han afectat de la mateixa manera als mateixos sectors. 

Probablement això ha tingut a veure amb l'evolució de les masses d'aire i les precipitacions 

respecte del relleu. Un estudi més aprofundit en aquest aspecte, depassa clarament els 

objectius d'aquest treball. Pensem però, que seria interessant poder explotar aquestes 

dades en un futur. 
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3.2. Inundacions de juny de 2013 

 Les inundacions del 18 de juny de 2013 van generar uns danys importants i és per 

aquest motiu que es van dur a terme una sèrie d'estudis pràcticament immediats per 

diferents administracions. Entre aquests destaquem: l'"Informe sobre els efectes dels aiguats 

i riuada del 18 de juny de 2013 a la conca de la Garona" realitzat per l'Institut Geològic de 

Catalunya (IGC), i les jornades "Gestió de les inundacions" organitzades per l'Agència 

Catalana de l'Aigua (ACA) juntament amb l'IGC. A més, en l'inici del treball es van recopilar 

informacions de premsa, mitjans de comunicació i directament dels veïns afectats que 

s'inclouen a l'annex IV.  

 

3.2.1. L'informe de l'Institut Geològic de Catalunya  

 En primer lloc, sabem que al juny de 2013, just després de l'episodi de la riuada, va 

ser realitzat un estudi per part de l'IGC que ens va ser cedit: "Informe sobre els efectes dels 

aiguats i riuada del 18 de juny de 2013 a la conca de la Garona", per tal de recollir els 

efectes geomorfològics de la riuada. Es tracta d'un informe preliminar on inclouen una 

primera cartografia general de la localització dels efectes a la llera de la Garona i sectors 

pròxims, i unes cartografies de detall en alguns dels sectors d'especial interès en relació 

amb la magnitud dels efectes. Aquest ha estat un material de gran ajuda per a realitzar 

aquest treball de fi de carrera no només per la informació a nivell d'antecedents, sinó per 

tota aquella informació geomorfològica dels efectes de l'aiguat que varem perdre al no anar 

immediatament al camp. Són notables les diferències entre anar al camp dos dies després 

d'un episodi d'aquest estil que anar-hi quatre mesos més tard. De tota manera, varem anar 

al camp sabent que van cartografiar zones extenses d'erosió de potents paquets de material 

de la llera, a la vegada que es van produir acumulacions de materials de diferents 

granulometries. A continuació es comenten les principals conclusions de l'informe.  

  

 Pel que fa als efectes observats al curs fluvial, van observar una molt important 

soscavació en el curs de la Garona des de Tredòs fins a la frontera francesa, i a les valls 

afluents d'Aiguamòg, Valarties i Joeu. A la resta de subconques van observar afectacions 

menors. Aquesta forta soscavació va provocar l'esdeveniment de nombroses esllavissades 

als vessants adjacents, amb unes cicatrius de coronació que en alguns casos superaven els 

10 m d'alçada. En la cartografia preliminar que varen realitzar, es va quantificar que gairebé 

el 35% de ambdós marges de la Garona han estat soscavats (14 Km). Segons IGC (2013a), 

a la vall del Joeu, correspon al 64% del curs fluvial (4,5 Km), al Valarties fins el 32% (2 Km) i 

a Aiguamòg fins el 38% (2 Km). Al riu de Ruda, la soscavació arriba al 10% del curs (400 m). 

Aquesta soscavació va causar danys molt importants a carreteres, infraestructures, i edificis, 
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deixant aïllats diversos trams de la vall. 

 

 Per les esllavissades observades als vessants de conca, l'IGC va observar un total 

de 14 cicatrius d'esllavissades superficials als vessants de la part alta del curs de la Garona 

(meitat sud de la conca). En general es tracta d'esllavissades relativament petites, amb 

zones de sortida de com a molt 500 m2, que mobilitzen volums de l'ordre d'alguns centenars 

de metres cúbics de material, i amb trajectòries que en general no superen el quilòmetre. 

Són esllavissades superficials que generen un moviment de tipus flux de terres o de fang. 

Destaquen d'entre les esllavissades el fulx del solan de Bagergue, el qual es va aturar a 

pocs metres de la població, i el de la Coma dera Heuguèra, a Gausac, que va causar danys 

al bosc i a un magatzem de material de construcció.  

  

 Finalment, comentar l'activitat observada als cons de dejecció. Algunes de les 

esllavissades comentades anteriorment, van contribuir a aportar material als cons de 

dejecció. En aquests casos, les distàncies recorregudes pels fluxos van arribar fins als 2,5 

Km. A la vall de la Garona es va produir afectació al barranc de Salider, on els materials 

dipositats pel barranc (uns 2.000 m3) van tallar completament la C-28 entre Garòs i Arties 

segons IGC (2013a). A més a més, van observar activitat als barrancs de Montpius i de 

Sauvat a la vall del Joeu, al barranc de Sant Estève a la vall del riu Nere, i al barranc dera 

Aubeta a la vall del Valarties. Aquest últim de gran dimensions (90.000 m3 de material 

dipositat en una estimació preliminar), va enterrar completament la carretera i en un tram 

d'un centenar de metres i la zona d'aparcament del pont del Ressèc.  

  
3.2.2. Jornades "Gestió de les inundacions" 

 En segon lloc, els dies 27 i 28 de novembre vàrem tenir la sort de poder assistir a les 

jornades "Gestió de les inundacions" que organitzava l'ACA juntament amb l'IGC (Jornades 

Gestió Inundacions, 2013). En aquestes jornades es va dedicar un bloc sencer a parlar de la 

riuada de la Garona on s'incloïen temes com: les causes que van provocar la riuada, els 

efectes geomorfològics de l'aiguat i la riuada, i l'afectació de l'espai fluvial i efectes sobre les 

infraestructures hidràuliques. A continuació presentem les conclusions més importants de les 

jornades per tal de tenir una visió més àmplia de tots els factors que hi van intervenir.  
 

Causes que van provocar la riuada del 18 de juny de 2013 

 La ponència sobre les causes que van provocar la riuada del 18 de juny realitzada 

pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) centra l'anàlisi en dimensionar tècnicament  la 

confluència dels factors que van provocar el creixement excepcional de la Garona, i les 
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inundacions que se'n van derivar. Es poden resumir en dos aspectes principals: les 

quantioses precipitacions enregistrades a la Val d'Aran els dies 17 i 18 de juny, i un desgel 

superior a l'habitual, fruit del qual el riu ja portava un cabal per sobre de l'habitual. Les 

acumulacions de neu a mitjans de juny eren excepcionals; cal afegir-hi, l'efecte amplificador 

de la cobertura nival (nul·la capacitat de retenció i aportació suplementària d'aigua per fusió 

deguda a la pluja).  

  

 Respecte a les precipitacions, segons el SMC, valors al voltant dels 100 mm són 

infreqüents a la Val d'Aran, ja que cal retrocedir 3 dècades, fins als aiguats de 1982, per tal 

de trobar un registre de pluja superior. A més a més, si aquests registres importants de 

precipitació coincideixen amb el màxim de desgel, és quan es poden produir episodis com el 

que s'ha analitzat en el estudi del SMC.  

 

Efectes geomorfològics de l'aiguat i de la riuada 

 La ponència a càrrec de l'IGC, presenta els efectes geomorfològics dels aiguat i la 

riuada dels dies 17 i 18 de juny de 2013 a la Val d'Aran i a la Noguera Pallaresa, amb un 

doble objectiu: documentar els efectes causats per l'acció combinada de la fosa de neu, 

l'aiguat, i posterior riada, i alimentar el SIRG (Sistema d'Informació de Riscos Geològics) de 

l'IGC.  

  

 L'aiguat va afectar principlament a les conques de la Garona i la Noguera Pallaresa i 

Ribagorçana, tot i que els efectes més importants es van registrar a la conca de la Garona.  

  

 A la conca de la Garona la soscavació dels marges arriba fins a 40% del tram 

analitzat. La Garona i el Joeu són els que presenten major erosió a les ribes. El 91% de 

l'erosió afecta als materials al·luvials que conformen el llit actual, de la plana d'inundació 

ordinària, i els sectors colindants. La resta correspon a materials col·luvials, al·luvials,  i 

glacials que formen els cons de dejecció i els vessants.  

  

 Moviments de vessants i cons de dejecció han estat comentats anteriorment segons 

IGC (2013a).      

  

 Els efectes geomorfològics documentats, han ocorregut en zones on la perillositat és 

coneguda o previsible. L'IGC insisteix doncs en les polítiques de prevenció, amb la política 

territorial i urbanística, que demostren ser més econòmiques i eficaces que la política 

d'obres de defensa.  
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Afectació de l'espai fluvial i efectes sobre les infraestructures hidràuliques  

 La última ponència a càrrec de la Confederación Hidrogràfica del Ebro (CHE) tracta 

sobre l'afecció de l'espai fluvial i efectes sobre les infraestructures. En aquesta darrera 

presentació es van descriure diversos aspectes de la inundació relacionats amb la situació 

hidrometeorològica de la conca de la Garona que van precedir a aquesta crescuda, 

descripció hidrològica i hidràulica, els danys registrats, i els criteris de disseny per algunes 

de les actuacions de restitució de lleres i d'altres que s'han dut a terme a la Val d'Aran.  

  

 L'estat elevat de la humitat de la conca, les precipitacions intenses, i la fusió 

addicional de la neu encara emmagatzemada, van provocar una gran crescuda a la 

capçalera de la Garona ocasionant danys en poblacions properes al riu al llarg de la conca. 

  

 Els resultats més significatius a tenir en compte segons la CHE en quant a cabals 

són: a Bossòst van estimar un cabal màxim de 285 m3/s i un cabal mig diari de 197 m3/s. A la 

població d'Arties de 154 m3/s i 117 m3/s respectivament. Al final de l'episodi, l'aport degut a 

les fusions nivals, rondaven els valors de 40% per a Bossòst, i 50% per a Arties. Tots els 

cabals estimats per aquesta inundació són menors que els calculats per un període de retorn 

de 50 anys (Tr<50 anys). 

  

 Els elevats cabals que es van produir a la conca alta de la Garona van causar grans 

danys i destrosses en infraestructures i nuclis urbans.  

  

 Les obres de restitució que ha previst la CHE s'encaminen a millorar la capacitat 

portant de riu, dotant de continuïtat a l'amplada de la llera, i evitant les zones d'estretament 

que puguin provocar obstruccions. Repararan els murs de les canalitzacions  urbanes així 

com els ponts afectats, millorant la fonamentació (més profunda), per tal d'evitar 

descalçaments en properes avingudes. En espais periurbans, s'adeqüen les canalitzacions 

del riu amb escullera. 

  

 Les estacions d'aforament tenen un especial rellevància a l'hora de tenir dades 

fiables i en temps real dels nivells i cabals circulants. La CHE ha construït una nova en la 

Garona al seu pas per Arties (EA 143) integrada a la Red Oficial d'Estacions d'Aforament a la 

conca de l'Ebre (09 ROEA) degut a que durant la crescuda va ser destruïda. 

 

 Per tant, en el moment de l’episodi ens segueixen mancant totes aquestes dades que 

serien d’especial rellevància. 
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3.3. Antecedents geològics i geomorfològics 

 A mesura que s'ha anat avançant en l'anàlisi geomorfològica del sector d'estudi s'ha 

constatat la necessitat d'ampliar els coneixements geològics i geomorfològics generals que 

teníem de la zona, però d'una manera orientada als objectius de comprensió de la dinàmica 

fluvial actual. Aquest apartat, doncs, no és un apartat exhaustiu, sinó que només hi citem 

uns pocs treballs que ens han estat útils per als nostres objectius. 

 

3.3.1. Geologia 

 Ortuño et al. (2013) van estudiar la naturalesa, estructura i extensió del reompliment 

d'una paleo-conca sedimentària (Prüedo) situada a la Val d'Aran (Pirineus Centrals) per la 

combinació d'anàlisis estratigràfiques, biostratigràfiques i audiomagnetotel·lúriques. La 

conca es va desenvolupar a la part superior d'una peneplana preexistent i es va formar per 

l'activitat de la falla Nord de la Maladeta. Estimen una paleo-altitud entre els 700 i 1.000 m 

quan en aquesta paleoconca es sedimenten els dipòsits datats. Respecte  a la posició 

actual, això suposa un canvi d'altitud de 900-1.200 m del bloc inferior de la falla Nord de la 

Maladeta i 1.640 m pel bloc superior. Aquestes dades van permetre estimar l'elevació 

regional de la zona entre 0.08 i 0.09 mma-1. Els diferents valors d'exhumació obtinguts per 

altres investigadors a llocs localitzats a banda i banda de la falla Nord de la Maladeta estan 

d'acord amb la seva activitat de falla normal des del Miocè Tardà. 

 

3.3.2. Geomorfologia 

 Per la part que fa referència a la geomorfologia i centrats en el glacialisme Pirinenc i 

la seva posterior recessió, destaquem que hi ha pocs treballs a la zona d'estudi i cap que la 

cobreixi tota però a partir dels treballs de Bordonau (1985), Stange et al. (2014) i Delmas et 

al. (2011) s'ha pogut comprendre quina va ser l’evolució de l’última glaciació quaternària i 

posterior desglaciació de la Garona. 

 

Bordonau (1985) 

 Bordonau (1985) reconstrueix l'evolució geomorfològica de les valls dels rius Joeu i 

Nere en diferents etapes i les diferencia en períodes: un primer període preglacial, un segon 

període glacial, un tercer període tardiglacial, que corresponen al Plistocè Superior, i un  

quart i últim període postglacial que correspon a l'Holocè. 

 

 El període preglacial representat per un llarg període erosiu, d'edat posterior a les 

fases de plegament del Pirineu i anterior a les èpoques glacials quaternàries, condueix a la 

formació d'uns nivells d'aplanament compresos entre 2.000 i 2.200 m d'alçada. En un 
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d’aquests nivells es genera la paleo-conca sedimentària de Prüedo estudiada per Ortuño et 

al. (2013). Sobre aquests nivells d'aplanament s'instal·la una xarxa fluvial que posteriorment 

serà aprofitada per les glaceres de vall quaternàries.  

 

 El període glacial troba evidències d'una última important glaciació amb successives 

etapes de desglaçament. 

 

 Fase d'estabilització pre-màxim. Els dipòsits de cons de dejecció i els dipòsits 

lacustres evidencien l'existència d'una fase d'estabilització de la glacera abans 

d'assolir la màxima extensió durant el màxim glacial. 

 

 Fase de màxim glacial. Totes les valls principals es troben ocupades per llengües de 

glaceres de vall. Aquestes llengües glacials assoleixen gruixos considerables com 

per exemple la glacera de la Garona que com a mínim tenia un gruix de 800 m entre 

Vielha i Es Bòrdes. Climatològicament es correspon a un període fred, humit i amb 

abundants precipitacions en forma de neu. L'acumulació de glaç en les zones de circ 

és molt important ja que només sobresurten alguns pics i crestes i és durant aquesta 

fase quan es produeixen les transfluències glacials entre valls veïnes. L'acció erosiva 

de les glaceres modelen els circs glacials, les cubetes de sobreexcavació glacial i 

valls en obi. Els dipòsits corresponents al darrer màxim glacial estan constituïts per 

tills que entapissen els vessants i blocs erràtics.  

 

 Fases de desglaçament. A causa de l'augment de la temperatura es produeix la 

retirada aigües amunt de les llengües glacials de manera continua fins la desaparició 

total, tot i que la presència d'alguns arc morrènics evidencien períodes de lleuger 

avançament o, com a mínim, d'estabilització. 

a) Fase de glaceres de vall: existència de glaceres de vall de dimensions molt més 

reduïdes. En els circs més petits pot estar caracteritzada per la presència de 

glaceres de circ. 

b) Fase de glaceres de circ: existència de glaceres de circ de reduïdes dimensions. 

Les morrenes de boca de circ i les restes morrèniques que entapissen els fons 

dels circs testimonien l'estabilització d'aquestes glaceres. 

c) Fase de retirada total de les glaceres. 
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 En el període taridiglacial, després de la retirada de les glaceres quaternàries es 

desenvolupen glaceres rocalloses a la majoria dels circs amb parets orientades al nord. 

Encara però, poden existir petites glaceres de circ. 

 

 En el període postglacial, amb la desaparició total dels processos d'origen glacial, 

l'evolució geomorfològica està caracteritzada per les accions periglacials i nivals (que són 

encara funcionals a les zones més elevades), i accions fluvials i flúvio-torrencials a les parts 

més baixes i els fons de vall. El resultat és la remodelació i/o destrucció de les formes 

heretades de les èpoques glacials quaternàries i la creació de noves formes i dipòsits que 

emmascaren el modelat glacial antic. Un altre fet de la dinàmica postglacial és l'evolució dels 

vessants que es manifesta pels moviments de massa de dipòsits quaternaris i afecten 

principalment als tills. La fracturació d'alguns vessants rocosos poden produir-se per efectes 

de descompressió de la roca o per causes neotectòniques. En resum, els processos 

morfogenètics del període postglacial són similars als processos actuals (en menor 

intensitat). 

 

 Per al nostre treball serà d’especial interès el trànsit entre la fase de màxim glagial i 

la fase de desglaçament de glaceres de vall. L’edat de la fase de glaceres de vall inicialment 

va ser estimada en uns 16-15.000 anys BP (Bordonau, 1985). Aquesta fase, però, molt 

probablement correspon a les edats obtingudes a les morenes de Santet, a la boca sud del 

túnel de Vielha (noguera Ribagorçana) obtingudes per Pallàs et al. (2006), que amb 10Be 

(datacions amb isòtops cosmogènics) proporcionen edats de 13.700 ± 0.9 anys BP. 

 

Stange et al. 2014 

 Stange et al. treballen a la Garona tot definint 3 sectors: alt (on treballen nosaltres), 

mig (on treballen ells), i baix. Fan una bona revisió dels treballs realitzats als sectors mig i 

baix de la Garona.  

 

 Com ja hem dit, ells investiguen el sector mig de la Garona i estableixen un perfil 

morfogenètic detallat dels nivells de terrassa i els marges paleoglacials conservats. En 

particular es centren en la interfície glaciofluvial vinculant, també genèticament, els registres 

de sediments fluvials d'aigües amunt de la conca glacial del Pirineu. 

 

 Les relacions morfogenètiques i les noves datacions amb 10Be suggereixen que 

durant la última glaciació (Würm) la glacera de la Garona va assolir la seva màxima extensió 

aparentment durant el MIS 4 (Marine Isotope Stage). Van associar dues etapes glacials 
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diferents amb el MIS 2, indicant una propera a la màxima extensió glacial durant l'inici del 

MIS 2 (LGM; Last Glacial Maximum), i una relativament estacionària en el retrocés de la 

glacera al final del MIS 2. Aquestes últimes datacions són les més rellevants de cara al 

nostre treball. 

 

 En aquesta treball s'indica l'existència de grans cons que s'han anat construint, tot 

reomplint la conca d'Aquitània, a partir dels sediments erosionats del Pirineu, com per 

exemple el con de Lannemezan, o els que es poden observar a simple vista en una imatge 

satèl·lit a escala adequada (Bordonau, com. Pers.) (Figura 3.11). 

 
Figura 3.11. Imatge del satèl·lit. Grans cons que reomplen la conca d'Aquitània a partir dels sediments 

erosionats del Pirineu (Google Earth 07/05/2013).  

 

 A més, en aquest treball es cita que la glacera de la Garona estava cobrint el llac de 

Barbazan durant la fase de màxim glacial (LGM). La posició d'aquest llac correspon a la més 

pròxima a la nostra zona d'estudi que ha estat coberta per la glacera de la Garona i datada 

(les altres datacions sempre són aigües avall i, per tant, més antigues). Aquesta dada serà 

de molt interès en el nostre estudi. 

 

Delmas et al. 2011 

 Delmas et al. presenten les restriccions en les implicacions de la cronologia, 

paleogeografia i paleoclima a l'Europa occidental per la última glaciació Plistocena a la 

conca de l'Ariège, al nord-est del Pirineu. Basats en les datacions a partir de 10Be obtenen 
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les edats de les morrenes i glaceres exposades i obtenen la datació de sis estadis glacials. 

 Els autors estudien l'extensió de les glaceres de la conca de l'Ariège durant el MIE 

(Maximum Ice Extent), el LGM (Last Glacial Maximum) i la seva recessió. L'interès d'aquest 

treball per a nosaltres és la possibilitat de comparar la posició altitudinal dels fronts, ben 

datats a l'Ariège, amb les possibles altituds dels fronts de la glacera de la Garona, 

desconeguts a la nostre zona d'estudi. De tota manera i com hem comentat, això va molt 

més enllà dels objectius i volum de treball d’una Tesina. Per tant, encara que hem volgut 

citar aquest treball pel seu interès no l’utilitzarem en la discussió. 

 



  
 

L’avinguda de juny de 2013 al sector d’Era Bordeta – Les (Val d’Aran): efectes i dinàmica 36 

4. METODOLOGIA EMPRADA 
 

 Realitzar un treball d'investigació com el que es presenta a continuació implica tenir 

moltes fonts d'informació de diferents procedències i camps, que fan que la coordinació i 

organització entre les dades sigui molt important per tal de facilitar el posterior tractament. 

És per això que des d'un principi, es marca una línia de treball la qual era imprescindible 

seguir per tal d'anar assolin els petits objectius i anar encaixant les diferents informacions. La 

metodologia emprada es correspon al "Mètode Geomorfològic Integrat" desenvolupat per 

M.A. Marquès i G. Furdada, i ha estat ja aplicada amb èxit en diferents contextos geogràfics i 

de dinàmica fluvial (Furdada i Marqués 2013; Salerno 2013; Mascareñas 2012; Taous et al. 

2010; Furdada et al. 2008; Rodríguez 2008; Fernandez-Lavado et al. 2007). 

 

 La feina efectuada durant el transcurs del treball, es pot ordenar en 5 grans blocs: 

recerca d'antecedents; fotointerpretació; treball de camp; ordenació, compilació i 

representació de dades obtingudes; i anàlisi de mapes i obtenció de resultats. 

 

Recerca d'antecedents  

 En aquest primer bloc de recerca d'antecedents, la primera tasca a realitzar per tal de 

posar-nos en situació, va ser la de recollir tot tipus d'informació sobre l'episodi del 18 de juny 

de 2013. L'avinguda, degut malauradament als danys ocasionats, va tenir un important ressò 

mediàtic, que va facilitar aquesta primera feina de recopilació ja fos a partir de: internet, 

televisió, premsa escrita, revistes a nivell local, documents gràfics, testimonis... (annex IV). 

Un cop la informació va ser revisada i comentada, es va procedir a decidir quin seria el tram 

d'estudi tenint en compte els danys. Tal i com s'ha dit anteriorment, al ser una notícia de gran 

ressò, es van duu a terme estudis gairebé immediats com: l'informe preliminar de l'IGC 

(2013a) del qual es va poder disposar des de l'inici de la recerca, i de les ponències de les 

jornades "Gestió de les inundacions" a les quals hi varem poder assistir.  

  

 Una part important d'aquesta feina va tenir a veure amb la recopilació de fotografies i 

vídeos dels veïns que van viure l'episodi (annex IV). Molts d'aquests veïns, sobretot els més 

afectats, ens van ajudar amb els seus testimonis a l'hora de descriure els efectes de la 

riuada, ja que a l'anar a la zona d'estudi 4 mesos més tard era molta la informació que 

s'havia perdut. També va ser clau la visita a organismes públics oficials com els ajuntaments 

de Bossòst i Les on els tinents alcaldes Amador Marqués i Andreu Cortés respectivament, 

ens van ajudar amb el seu testimoniatge.  
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 L'altra cara de la recerca d'antecedents és la que fa referència als antecedents 

històrics. En aquesta ocasió, s'ha comptat amb l'ajuda imprescindible del Sr. Claudio Aventín 

Boya responsable de l'Arxiu Calzado de Les on hi té un recull d'una sèrie d'articles i notícies 

dels grans aiguats a la Val d'Aran al qual s'hi va poder accedir. En aquest cas, també ens 

vàrem posar en contacte amb organismes oficials com l'Archiu Generau d'Aran, el qual ens 

va informar de que disposaven d'algunes de les actes municipals de passades inundacions 

les quals van poder ser llegides. Les notícies referents a l'època s'han extret a partir de les 

hemeroteques dels diaris de La Vanguardia i l'ABC a partir d'internet. La cerca de fotografies 

antigues tant dels pobles com d'antigues inundacions, i la cerca de mapes topogràfics antics 

disponibles a la Facultat de Geologia, també van ser de gran ajuda a l'hora d'entendre els 

efectes ocorreguts el passat juny. 

  

 Per últim, va ser indispensable un recordatori de geomorfologia dut a terme per la 

tutora del present treball Glòria Furdada Bellavista a partir de tota una sèrie d'articles 

científics facilitats, consultes en antics apunts de la carrera corresponents a l'assignatura 

"Geodinàmica Externa", i reunions on els dubtes eren explicats i solucionats. 

 

Fotointerpretació 

 En una primera presa de contacte per tal de tenir una visió general dels efectes de la 

riuada es van utilitzar les ortofotos en línia disponibles a la web de l'Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya (www.icc.es). S'han utilitzat les ortofotos del vol americà de 1956-57 

on principalment es veu de forma clara quina era la morfologia del riu, les ortofotos de 2011 

on es distingeixen els canvis en la morfologia per causes antròpiques, i les ortofotos de 2013 

on es distingeixen els efectes de la riuada. Amb la utilització d'aquestes ortofotos i la 

comparació entre elles, es va decidir quin era el tram a estudiar tenint en compte: els 

elements antròpics ja existents l'any 1956 com per exemple dics, canvis en la morfologia del 

riu, com per exemple en l'ocupació de la llera, i efectes de la riuada en les zones més 

afectades. Observant aquests factors, es va veure com a la població d'Era Bordeta, hi ha 

hagut una sèrie de canvis geomorfològics importants i que a més a més, els efectes de 

l'avinguda van ser catastròfics. Les poblacions de Bossòst i Les ja en el 1956 estaven 

protegides per dics fet que vàrem trobar interessant a l'hora de decidir quina era la zona a 

estudiar. Finalment, per tal d'acotar el tram d'estudi definitiu, es van tenir en compte els 

afluents de la Garona: Joeu i Toran.   
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 Una vegada marcat el tram a estudiar, era necessària una visió general en tres 

dimensions per tal d'obtenir un marc i una caracterització geomorfològica de la zona i veure 

quina era la  seva morfologia. Aquesta feina es va realitzar mitjançant la fotointerpretació 

amb estereoscop i les fotografies aèries verticals del vol americà de 1956-57 disponibles a la 

Facultat de Geologia (Figura 4.1). Un cop finalitzada aquesta feina, no es va apartar 

l'estereoscop definitivament. A mesura que el treball anava avançant, va ser necessari tornar 

a consultar en vàries ocasions les fotografies aèries ja fos per comparar elements nous que 

havíem observat al camp, o simplement per repassar la fotointerpretació realitzada.   

 
Figura 4.1. Fotografia de la fotointerpretació de la geomorfologia de la zona d'estudi sobre les 

fotografies aèries verticals del vol americà 1956-57 a escala original 1:33.000. Imatge esquerra: 

començament del tram-Bossòst. Imatge dreta: Bossòst-final del tram. Blau: afluents i Garona; vermell: 

plana al·luvial; taronja: terrassa baixa; verd: cons de dejecció. 

 

Treball de camp 

 Un cop revisada la fotointerpretació es va passar al treball de camp. Cal esmentar 

que sense un previ estudi com el que vam realitzar amb l'estereoscop el camp no s'hauria 

realitzat amb gaire èxit. Remarquem doncs, que va ser imprescindible la feina de gabinet per 

tal de realitzar un bon treball de camp posterior.  
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 Per realitzar el treball de camp, es va establir un guió de treball amb unes pautes i 

tasques a complir. En el tema de geomorfologia, calia comprovar i cartografiar totes aquelles 

morfologies observades a les fotografies aèries del 1956 és a dir: les terrasses baixes, la 

plana al·luvial i els cons de dejecció, a part de completar la informació amb els canvis que 

s'hi han produït observats a dia d'avui. També es van haver de marcar sobre el mapa 

topogràfic les zones d'erosió (soscavació i incisió), les zones amb acumulació de sediments 

(distingint el sediment fi del groller) i la cartografia dels canals de circulació preferent dels 

efectes de l'aiguat. Per últim es van cartografiar dics i esculleres. 

  

 L'altre tasca important a realitzar era recollir la informació que ens donaven 

indicadors i testimonis com marques de fang i d'aigua, branques i plàstics atrapats i 

observació dels arbres de ribera, per tal d'establir una mínima idea de quina era l'alçada a la 

que havia circulat l'aigua. En aquest assumpte però, a l'anar al camp 4 mesos més tard de la 

crescuda vam trobar informació sobretot en els trams entre poblacions ja que els pobles ja 

havien estat netejats. 

  

 Per últim, la darrera feina a fer al camp, era parlar amb la gent i intentar recopilar tota 

aquella informació que havíem perdut al cap de 4 mesos. La feina la vàrem efectuar per 

mitjà de petites entrevistes amb els propietaris i veïns més damnificats de cada zona. En les 

entrevistes es preguntava de manera concreta les alçades de fang i aigua, els gruixos de 

fang i de sediment groller, i la intensitat i sentit del corrent. A part, se'ls demanaven 

fotografies i vídeos que poguessin ser importants en la nostre recerca. Molta d'aquesta 

informació proporcionada pels testimonis, ens va ajudar a completar els mapes, tots ells 

recollits en l'annex II.  

  

 A part de la cartografia geomorfològica, i de les entrevistes i fotografies dels veïns, es 

va efectuar un petit inventari amb el reportatge fotogràfic personal de cada una de les zones 

d'especial interès (annex IV). 

  

 Igual que amb la fotointerpretació, van ser necessàries diverses visites al camp per 

tal d'anar encaixant i comprovant les dades observades i anar millorant la cartografia.   

 

Ordenació, compilació i representació de les dades obtingudes 

 Un cop recopilada la informació era el moment de distribuir-la i exposar-la de manera 

clara. Per una banda teníem tota la cartografia de camp complementada amb les ortofotos 

en línia i per l'altra, tota la documentació referent als antecedents. 
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 Totes les dades de gabinet, camp, i testimonials, van passar a ser tractades amb el 

paquet informàtic ArcMap™ 10 (ArcGIS®) que permet dibuixar la cartografia organitzada per 

diferents capes sobre  ortofotos i mapes topogràfics. En l'elaboració dels mapes vàrem 

distribuir la informació de la manera més entenedora possible ja que comptàvem amb una 

gran quantitat de dades. Per una banda, vam construir un grup de mapes referents a la 

cartografia geomorfològica a dia d'observació del camp (annex II), és a dir: la geomorfologia 

de 2011 (que correspon a la de 1956 amb els canvis al llarg del temps), i els efectes de 

l'avinguda (complementant aquesta informació a partir dels testimonis i les ortofotos en línia).  

 

 Per altre banda, vàrem procedir a la construcció d'uns mapes de detall (annex II) en 

les zones més afectades on, en funció dels danys i dels efectes a comentar, s'han 

representat unes dades o unes altres.  

  

 Per últim, es van confeccionar uns mapes de caire general de la zona on s'observen 

les erosions i les acumulacions de sediments més importants i la reconstrucció de l'àrea 

inundada a partir de les nostres dades de camp (annex III). 

  

 Tota la informació recopilada dels antecedents es va llegir, tractar i dividir en: 

antecedents històrics, l'avinguda de juny de 2013, i en antecedents sobre geomorfologia tal i 

com es mostra en l'apartat 3. Vàrem trobar convenient la creació d'uns mapes amb el 

programa de cartografia ArcMap™ 10 per tal de situar de forma general els grans aiguats a 

la Val d'Aran i fer una petita aproximació de cada un dels episodis en un mapa més detallat 

(annex I). 

 

 Com es desprèn d'aquest apartat, la representació de la informació obtinguda en 

diferents mapes temàtics ha estat una feina important i, en ella mateixa, ha representat l'inici 

del procés d'anàlisi de les dades. La generació dels mapes ha estat, doncs, el pilar 

fonamental sobre el que es suporta aquest treball. 

 

Anàlisi de mapes i obtenció de resultats 

 A partir de la informació i dels mapes generats s'obtenen uns resultats que 

comentarem a l'apartat 5. Aquests resultats es van dividir, per una banda, en els efectes de 

la crescuda per tal de descriure els diferents efectes com: l'erosió, els desbordaments, les 

variacions en el traçat i les esllavissades. I per l'altra, en la dinàmica de la Garona en temps 

geològic tot descrivint les morfologies identificades en la zona d'estudi com són les terrasses 

i els cons de dejecció. 
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 Un cop obtinguts els resultats es discutirà si els efectes de l'aiguat de 2013 ens 

permeten identificar zones de risc residual i preveure, per tant, les zones d'afectació en 

properes avingudes, i com encaixen les observacions d'aquests efectes amb l'evolució del 

Pirineu i la dinàmica de la Garona en temps geològic gràcies a l'ajuda dels antecedents en 

geologia i geomorfologia  que ens portaran a les conclusions del treball i a confirmar, o 

rebatre, la hipòtesi plantejada.  
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5. RESULTATS 
  

 En aquest apartat descriurem els resultats fonamentalment a partir dels mapes 

obtinguts. Està organitzat en dos gran blocs: un primer bloc on es descriuen els efectes de 

l'avinguda, i un segon bloc on es parla de la dinàmica de la Garona en el tram estudiat a 

escala de temps geològic. 

 

5.1. Efectes de l'avinguda 

 Com ja s'ha comentat, la cartografia s'ha fet partint de l'estudi geomorfològic sobre el 

que s'han indicat els efectes de la crescuda del 2013. En la llegenda dels mapes complets 

(annex II), s'identifiquen els següents elements: el canal funcional de la Garona (on s'ha 

distingit el canal funcional de 1956 a partir de les  fotografies de 1956, i els de 2011 i 2013 a 

partir de les respectives ortofotos), la llera del riu en els diferents anys quan ha estat 

possible, la plana al·luvial, un primer nivell de terrassa baixa, dues generacions de cons de 

dejecció on els més recents estan encaixats en els més antics, els efectes observats, i els 

materials acumulats. Abans de l'estudi geomorfològic però, es va realitzar una vista prèvia 

de tot el tram comparant les ortofotos en línia de 1956 i 2011 on vàrem observar una 

reducció generalitzada, de la llera sobretot, que portarà conseqüències com veurem més 

endavant.   

  

 A continuació es descriuen els efectes de la crescuda al tram d'estudi en general. 

Aquest tram està subdividit en 10 mapes i la informació completa es pot extreure de 

l'observació de cadascun d'ells (annex II). L'anàlisi d'aquests mapes ens porta a comentar 

els diferents canvis i efectes que s'han produït al llarg del tram agrupant-los en: variacions 

en el traçat, eixamplament del canal, desbordaments produïts per diferents causes, 

acumulació de materials i cons de dejecció. En aquesta descripció es fa referència a "Punts 

crítics". Hem considerat que un "Punt crític" és aquell element que ha estat afectat o que pot 

ser afectat en cas d'avinguda com per exemple ponts o trams esllavissats al llarg del traçat.  

  

 Les zones més representatives organitzades per sectors es descriuran detalladament 

més endavant. 

 

Variacions en el traçat 

 Les variacions en el traçat del riu és un dels efectes de l'avinguda tal i com s'observa 

aigües amunt del poble d'Era Bordeta, on el riu ha canviat la seva trajectòria (annex II; mapa 

II.2). Més endavant, en els sectors d'especial interès es descriurà la causa d'aquest nou 
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emplaçament.   

 

 Altres llocs on s'ha observat una variació en el traçat són al meandre d'Era Bordeta, 

on a causa de l'ocupació de la llera el riu canvia el seu emplaçament habitual (annex II; 

mapa II.3), o a l'entrada de Bossòst on la Garona, a causa de l'erosió al marge dret, es devia 

de la seva trajectòria habitual (annex II; mapa II.6). 

 

Eixamplament del canal 

 Un altre canvi important observat al llarg del tram estudiat és el que fa referència als 

eixamplaments del canal respecte al canal del 2011, previ a la crescuda de juny de 2013. 

Aquests eixamplaments es poden veure de forma generalitzada al llarg de tot el tram 

d'estudi  (per exemple annex II; mapes II.2 i II.11) i és per aquest motiu que dediquem un 

apartat a la secció següent pels sectors d'especial interès d'Era Bordeta i Bossòst (apartat 

3.1.1a.; pàgina 63 i apartat 3.1.1b.; pàgina 73). 

  

 Els canvis en l'amplada del canal funcional van associats a importants mecanismes 

d'erosió tant laterals (soscavacions) com verticals (incisions). En el nostre tram, de 

13.475,20 m de longitud, es van cartografiar 2.256,65 m d'erosió lateral al marge dret de la 

Garona i 2.803,90 m al marge esquerre, que corresponen a un 16,7% i 20,9% 

respectivament, respecte al tram total estudiat. D'erosions verticals es van calcular 1.175,05 

m que representen un 8,7% del total del tram. Això representa un 46,3% del total 

cartografiat. A la Taula 5.1 es recullen tots aquests valors. 

    
 

 

 

 

Taula 5.1. Longituds erosionades al marge dret, a l'esquerre, verticalment i el total al llarg del tram 

estudiat. Longitud total del tram: 13.475,20 m. 

 

 Prova d'això són les esllavissades que es van poder observar al camp com per 

exemple la que es va emportar el Camin Reiau que comunicava el poble d'Es Bòrdes amb el 

d'Era Bordeta (annex II; mapa II.2; Figura 5.1), i el punt crític número 12 (annex II; mapa II.7) 

on el riu es va emportar també el Camin Reiau de Bossòst a Les (Figura 5.2).  

              EIXAMPLAMENT DEL CANAL
Longitud [m] %

Marge Dret 2256,65 16,7
Marge Esquerre 2803,90 20,9
Vertical 1175,05 8,7
Total 6235,60 46,3
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Figura 5.1. Erosió lateral. Camin Reiau d'Es Bòrdes a Era Bordeta (Foto: 24/09/2013). 

 
Figura 5.2. Erosió lateral. Punt crític número 12 (Foto: 24/10/2013). 

  

 Un últim exemple clar d'erosió lateral és el corresponent al punt crític número 4  on 

vam comptar amb el testimoni del propietari de la nau que s'observa al marge esquerre del 

meandre (annex II; mapa II.2). El Sr. Medan ens explicava com els dics no van poder 

contenir tota l'aigua, de manera que el riu va desbordar i els va destruir. Aquest fet va anar 

acompanyat d’una forta erosió lateral que va arribar fins a la nau, malmeten les 

fonamentacions i l'esllavissament del camí d'accés al poble (Figura 5.3), que el dia de les 

observacions al camp ja estava terraplenat (Figura 5.4). 
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 L’erosió lateral és generalitzada a tot el tram estudiat, com es pot veure als mapes de 

l’annex II i com ja havia estat detectat a l’Informe de l’IGC (2013a). 

 
Figura 5.3. Punt crític número 4. Erosió lateral (Foto: Nelson Roig, 18/06/2013) 

 
Figura 5.4. Vista oposada de la Figura 5.3. Erosió lateral. Dic trencat i camí d'accés terraplenat i 

reconstruït amb posterioritat (Foto: 24/09/2013). 
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 Tot el que s'ha comentat anteriorment, fa referència a la soscavació o erosió lateral 

però en certs punts del traçat, també s'han observat incisions o el que ve a ser el mateix, 

erosions verticals (annex II; mapa II.6 i II.9). Un exemple d'aquest efecte són les arrels dels 

arbres de ribera que queden al descobert i són perfectes indicadors de l'erosió (Figura 5.5).  

 
Figura 5.5. Exemple de l'erosió que reflecteixen els arbres de ribera en quedar les seves arrels al 

descobert (Foto: 23/09/2013). 

 

 Tot i així, el que realment ens va fer veure aquest efecte i la seva importància van ser 

les construccions antròpiques com els dics. A l'apartat 3.1.1c. (pàgina 82) es parlarà 

àmpliament d'aquestes incisions sobretot al sector d'especial interès de Les però de 

moment, mencionarem alguns exemples on s'hi pot observar aquest efecte. És el cas de les 

fonamentacions del Càmping Forcanada (annex II; mapa II.3; Figura 5.6), el dic de la 

captació del canal de Bossòst (annex II; mapa II.6; Figura 5.7), i el dic d'entrada a Les 

(annex II; mapa II.9; Figura 5.8). 

 
Figura 5.6. Erosió vertical que deixa al descobert els fonaments de l’edifici del Càmping Forcanada 

(Foto: Smarty Planet, 18/06/2013).  
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Figura 5.7. Erosió vertical que deixa al descobert la base del dic de la captació del canal de Bossòst 

(Foto: 22/10/2013). 

 
Figura 5.8. Erosió vertical que deixa al descobert la base del dic d'entrada a Les (Foto: Glòria 

Furdada, 15/01/2014). 
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Desbordaments 

 Els desbordaments observats en el nostre tram d'estudi venen donats principalment 

per 4 causes. Una primera causa són els desbordaments associats a obturacions en els 

punts crítics. Aquests punts crítics solen ser ponts construïts a una alçada relativament 

baixa, amb una llum insuficient per absorbir el cabal de la crescuda i on, a més, poden 

quedar-hi atrapats arbres i altres elements flotants. Un exemple és el punt crític número 1, el 

Pont d'Arró (annex II; mapa II.2). Aquest pont va actuar com a obstacle obturant el riu durant 

l'avinguda desviant el curs, i quedant totalment intransitable degut als desperfectes 

ocasionats (Figura 5.9 i 5.10). 

 
Figura 5.9. Pont d'Arró: s’observen els flotants atrapats que obturen i faciliten el desbordament i, a 

més, la insuficient llum del pont (Foto: Smarty Planet, 18/06/2013). 
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Figura 5.10. Pont d'Arró després de la crescuda (Foto: 23/09/2013). 

  

 Un altre cas similar a l'anterior és al que correspon al punt crític número 16, el Pont 

dera Lana (annex II; mapa II.10). Degut als desperfectes va quedar intransitable per 

seguretat (Figura 5.11). 

 
Figura 5.11. Pont dera Lana: s’observen els efectes del pas de l’aigua en les baranes; el pont tenia 

una llum insuficient per absorbir la crescuda (Foto: 26/10/2013). 
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 Per últim, els punt crítics 9 i 14 corresponents a les poblacions de Bossòst i Les van 

suposar un obstacle pel riu que va provocar el desbordament per dintre de les poblacions 

(annex II; mapa II.6 i II.9). Aquests casos es descriuran de manera detallada en el següent 

apartat. De moment però il·lustrem amb una imatge el Pont de Bossòst durant l'episodi de la 

riuada (Figura 5.12).  

 
Figura 5.12. Obstacles. Pont de Bossòst: s’observa com el pont no pot absorbir tot el cabal de 

crescuda (Foto: David Franca, 18/06/2013). 

 

 La segona causa de desbordament té relació amb els meandres. L'aigua tendeix a 

desbordar per les zones còncaves (part exterior de la corba) on la velocitat és més alta que 

en les zones convexes (part interior de la corba). Un exemple el tenim al meandre d'Era 

Bordeta en el punt crític número 4 on l'aigua desborda per la part còncava (annex II; mapa 

II.2). En aquesta part la velocitat és més alta, i per tant solen observar-se fenòmens erosius 

tal i com hem comentat amb anterioritat en aquesta mateixa zona (Figura 5.13). 
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Figura 5.13. Desbordament associat al meandre d'Era Bordeta. Amb les fletxes s’indica per on ha 

desbordat el riu (Vista aèria: TV3, 19/06/2013). 

 

 Un altre exemple referent als desbordaments associats a meandres el trobem al  

meandre d'entrada a la població de Bossòst  on es produeix la mateixa situació que en el 

cas anterior d'Era Bordeta (annex II; mapa II.5). L'aigua desborda per la part còncava del 

meandre produint una forta erosió lateral (Figura 5.14). Aquest cas es comentarà més 

detalladament ja que està inclòs en un dels sectors d'especial interès.  

 
Figura 5.14. Desbordament associat al meandre de Bossòst. Amb la fletxa s'indica per on ha 

desbordat el riu (Vista aèria: TV3, 19/06/2013).  

 

 La tercera causa fa referència als desbordaments produïts en zones d'antigues lleres 

identificades per mitjà de la fotografia aèria de 1956 i que actualment han estat ocupades de 

manera antròpica. Un cas el tenim al mateix meandre d'Era Bordeta on les imatges de la 

crescuda i els canals de circulació preferent observats en els sediments després de la 

crescuda ens marquen que va desbordar per una zona d'antiga llera (annex II; mapa II.2; 

Figura 5.15). 
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Figura 5.15. Desbordament en zona d'antiga llera. amb la fletxa s'indica el desbordament (Vista aèria: 

TV3, 19/06/2013). 

  

 El cas més significatiu d'aquest efecte el trobem a Les on les zones de circulació 

preferent d’aigua, que es reflecteixen en les formes sedimentaries observables després de la 

crescuda, ens marquen per on van circular aquests desbordaments (annex II; mapa II.10). 

Més endavant es puntualitzarà sobre aquest efecte però de moment ens fem una primera 

idea amb una imatge significativa (Figura 5.16). 

 
Figura 5.16. Desbordament en zona d'antiga llera (Foto: Claudio Aventín, 18/06/2013). 
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La quarta i última causa són aquells desbordaments associats a l'esllavissament del 

marge del riu. Aquest és un cas concret que en l'apartat de sectors d'especial interès es 

tractarà en detall. Va succeir a la zona d'Era Bordeta quan el marge esquerre de la Garona 

es va esllavissar i va provocar una gran onada que va ocasionar un gran desbordament i 

grans destrosses. 

Tot i que els desbordaments són provocats principalment per causes indirectes, i no 

per crescuda de la làmina d'aigua, s'ha volgut obtenir l'abast dels desbordaments de 

l’avinguda. Per això, hem calculat primer l'àrea inundable aproximada al 1956, considerant el 

canal funcional, la llera i la plana al·luvial, i la de 2011, considerant a més a més els 

terraplens. Tal i com s'observa a la Taula 5.2 tant en el canal funcional com en la llera s'han 

produït reduccions en l'àrea de 8,8% i 97,1% respectivament. En el cas de la plana al·luvial, 

amb un augment del 14,9% en la seva àrea, cal apuntar que aquest augment es produeix 

pel terraplenat de les lleres a l’alçada de la plana al·luvial i que per tant, es perd poca àrea 

inundable del total però que portarà pitjors conseqüències pel que fa a les erosions. Si ens 

referim a l'àrea total inundable de la Garona observem com al 1956 era de 1.638.227,96 m2 i 

al 2011 de 1.566.284,68 m2 el que representa una reducció del 4,4% a causa dels terraplens 

que eleven la carretera i redueixen l’espai de la plana al·luvial. 

A la Taula 5.3 mostrem la mateixa taula anterior però amb els valors de la relació en 

% de cadascuna de les morfologies respecte el valor total de l'àrea inundable. 

Taula 5.3. Representació en % del que ocupa cada geomorfologia respecte del total de l'àrea 

inundada. 

Taula 5.2. Àrees dels canals funcionals, lleres i plana al·luvial de 1956 i 2011. Valors totals de l'àrea 

inundable i reducció en %. 

 ÀREA INUNDABLE
Reducció de l'àrea en %

256082,03 233609,74 8,8
228176,76 6653,72 97,1

Canal Funcional
Llera
Plana Al·luvial 1153969,17 1326021,23 -14,9
Total 1638227,96 1566284,68 4,4

1956 [m2] 2011 [m2]

1956 2011
15,6 14,9
13,9 0,4

% Canal Funcional
% Llera
% Plana Al·luvial 70,4 84,7
Total [m2] 1638227,96 1566284,68

ÀREA INUNDABLE
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Un cop obtinguts els valors de l'àrea inundable hem calculat el valor de l'avinguda de 

juny de 2013 per tal d'obtenir quin % s'ha ocupat de l'àrea inundable. Tenint en compte l'àrea 

inundable de 2011 i el valor de l'abast d'aquest avinguda obtenim que s'ha inundat un 53,1% 

de l'àrea inundable de la Garona en el nostre tram d'estudi (Taula 5.4). 

Taula 5.4. Valors de l'àrea inundada en l'avinguda de 2013 i els respectius % obtinguts de comparar 

l'àrea inundada amb l'àrea inundable.  

 Cal dir que en aquest 53,1% està inclòs el canal funcional posterior a l'avinguda, que 

ja em comentat que s'ha eixamplat respecte del de 2011, i la plana al·luvial. Tenint en 

compte que el riu de 2011 representava un 14,9% respecte del total de l'àrea inundable 

(Taula 5.3), i que el canal de 2013, el posterior a la crescuda, representa un 22,3%, el canal 

ha augmentat en un 33,2% la seva àrea (Taula 5.5). Per tant, el canal funcional actual 

ocupa un 22,3% de l'àrea inundada el que suposa que només un 30,8% de plana al·luvial 

s'ha inundat. A la Taula 5.6. hi tenim un resum de les dades. 

Taula 5.5. Comparació dels valors de l'àrea del canal funcional de 2011 amb el de 2013 i la relació en 

%. 

Taula 5.6. Taula resum amb els valors de l'àrea total inundable, l'àrea total inundada en l'episodi de 

2013 i els % que representen l'àrea inundada, el canal funcional i la plana al·luvial respecte de l'àrea 

total inundable. 

ÀREA INUNDADA
% inundat respecte 2011 % inundat respecte 1956

831502,39 53,1 50,8
Àrea [m2]

 ÀREA INUNDABLE
2011 2013 Reducció de l'àrea en %

233609,74 349601,62 33,2Canal Funcional [m2]
Canal Funcional % 14,9 22,3 -
Total Àrea Inundable [m2] 1566284,68 1566284,68 0,0

2013
1566284,68
831502,39

53,1
22,3

Total Àrea Inundable [m2]
Total Àrea Inundada [m2]
% Àrea Inundada
% Àrea Canal Funcional
% Àrea Plana Al·luvial 30,8
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Acumulació de materials associada als desbordaments 

A causa dels desbordaments, l'aigua deixa al seu pas tot tipus de sediment. A l’anar 

al camp 4 mesos més tard va ser molta la informació perduda, però gràcies als testimonis, a 

les ortofotos en línia de 2013, als trams entre poblacions que no han estat netejats encara, i 

a l'informe de l’IGC (2013a), vàrem poder realitzar una bona reconstrucció dels efectes. 

L'acumulació de materials es dona en llocs de plana al·luvial al llarg de tot el tram 

estudiat. La plana al·luvial correspon a la part inundable d'un riu i s’hi produïren 

acumulacions de sediment groller, de sediment fi i acumulacions d'arbres (annex II; mapes 

II.1-II.11).

Un exemple és el Camping Prado Verde situat a la part interior del meandre d'Era 

bordeta (annex II; mapa II.2). A l’anar-hi nosaltres ja havíem perdut molta informació però 

gràcies al propietari vam saber que es va arribar a acumular tot tipus de material i que 

arribava al 1,5 m d'alçada (Figura 5.17; Figura 5.18; Figura 5.19). 

Figura 5.17. Acumulació de materials. Càmping Prado Verde (Foto: Smarty Planet, 18/06/2013). 
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Figura 5.18. Acumulació de materials. Càmping Prado Verde (Foto: IGC, 21/06/2013). 

Figura 5.19. Acumulació de materials. Càmping Prado Verde (Foto: IGC, 21/06/2013). 
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Un altre exemple en les planes al·luvials del tram d'estudi és on està ubicat el 

Camping Era Lana (annex II; mapa II.3). En aquest cas el que trobem són acumulacions de 

sediments fins i algunes branques atrapades que ens donen una idea de quina era l'alçada 

de la làmina d'aigua. És per aquest motiu que s'agafen unes mesures a la part proximal al riu 

que ens donen uns valors d'entre 70 i 75 cm (Figura 5.20) 

Figura 5.20. Acumulacions de sediment fi. Càmping Era Lana (Foto: 26/09/2013). 

Finalment posem un exemple a la zona de Les on el que es mostra són branques i 

plàstics atrapats (annex II; mapa II.9). Aquestes branques i plàstics serveixen com a 

testimonis de les alçades d'aigua (Figura 5.21). 

Figura 5.21. Acumulacions de branques i altres flotants. Testimonis. (Foto: Glòria Furdada, 

15/01/2013). 
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Es tornaran a reprendre les acumulacions en el sectors d'especial interès. 

Efectes en els cons de dejecció 

Pel que fa als cons de dejecció no s'hi van observar efectes. Per causa de la 

distribució de la precipitació els canals dels cons existents a la zona no van desbordar en 

cap cas. Tot i així, a l’anar al camp es van revisar les captacions de les canalitzacions 

subterrànies d'alguns d'aquests cons. És el cas de la canalització subterrània del punt crític 

número 10 (annex II; mapa II.7). Està considerat com a punt crític ja que si es donés un 

episodi de forta pluja en capçalera, les dimensions de la canalització no absorbirien la 

capacitat portant del barranc (Figura 5.22). 

Figura 5.22. Arribada de la canalització subterrània del punt crític número 10 a la Garona (Foto: 

21/10/2013). 
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5.1.1. Sectors d'especial interès 

 Tal i com hem anat comentant en l'apartat anterior s'han cartografiat a escala més 

detallada tres sectors d'especial interès (annex II; mapa II.12). Aquests sectors corresponen 

a les poblacions d'Era Bordeta, Bossòst i Les on els efectes més destacats han estat els  

desbordaments i les erosions que passem a descriure a continuació. 

  
5.1.1a. Era Bordeta 

Descripció del sector 

 La zona del sector d'Era Bordeta, es troba just a l'inici del tram general d'estudi entre 

el pont d'Arró i el pont d'Era Bordeta al punt quilomètric 174+460 de la N-230 (annex II; 

mapa II.13). El desnivell del riu entre aquests dos punts és d'uns 19 m, en una distància de 

1.265 m i un pendent del 1,5%. 

  

 Abans de descriure els efectes cal especificar les diferències que s'observen entre la 

geomorfologia de 2011 (abans de l'avinguda), i la geomorfologia de 1956 (annex II; mapa 

II.14). En un primer lloc cal destacar l'estrenyiment del canal funcional produït per la reducció 

i ocupació de la llera. Aquestes reduccions són produïdes a causa dels terraplens que 

eleven les lleres fins a nivell de  plana al·luvial (annex II; mapa II.14; A). En segon lloc, tenim 

una reducció de la plana al·luvial, produïda pel terraplenat que eleva la carretera N-230 

situada al marge dret de la Garona (annex II; mapa II.14; B). Aquestes reduccions, 

òbviament, redueixen la secció del riu i, per tant, ben segur que van influir en la crescuda i 

els seus efectes. 

 

Descripció dels efectes 

 En el sector d'Era Bordeta hi ha dos efectes a detallar principalment: el 

desbordament associat a l'esllavissament del marge del riu i els eixamplaments en el canal 

deguts a l'erosió lateral.  

  

 Primer descrivim l'efecte del desbordament associat a l'esllavissament del marge del 

riu gràcies al testimoni del Sr. Carlos Rodríguez, propietari de la casa més afectada (annex 

II; mapa II.15.). A causa de la crescuda i de l'estrenyiment general del canal produït per la 

reducció de la llera es produeix una obturació, per troncs i sediments, aigües avall del 

terraplè que eleva la carretera. Aquesta obturació, que provoca que l'aigua es vagi 

acumulant, més la possible saturació del terraplè per l'augment del nivell freàtic, més l'aigua 

circulant que soscava el marge dret provoquen finalment l'esllavissada. En el moment que 

tot aquest terraplè s'esllavissa es desvia el curs del riu provocant una gran onada d'aigua i 
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sediments d'uns 3 m d'alçada que durant 10 minuts s'ho emporta tot. Malauradament, 

aquesta gran onada va directa cap a la casa del Sr. Carlos Rodríguez malmetent greument 

la seva propietat (Figura 5.23).  

 
Figura 5.23. Representació de l'efecte del desbordament associat a l'esllavissament del marge dret 

del riu. Encerclat en groc es marca la posició de la casa propietat del Sr. Carlos Rodríguez. La fletxa 

blanca indica la circulació de l'onada (Ampliació. Mapa complet a l'annex II; mapa II.15). 

 

 A la casa s'hi poden observar testimonis de l'alçada que va assolir la gran onada 

degut a les marques que hi trobem a la façana (Figura 5.24). Segons Carlos, tant aquesta 

casa que antigament era una borda construïda entre el 1812-16, i el Camin Reiau que està 

aproximadament 1 m aixecat de la plana al·luvial, no s'havien mullat en inundacions 

passades.  

 

 Un cop passats els 10 minuts Carlos ens explica com el riu recupera el seu curs i les 

alçades de làmina d'aigua tornen a ser les corresponents a l'avinguda (Figura 5.25). 

 

 És important destacar que sense el testimoni del Sr. Carlos Rodríguez hagués estat 

pràcticament impossible deduir l’origen (esllavissada) del desbordament en aquest sector. 

Cal remarcar que aquest desbordament no es produeix per un augment de la làmina d’aigua 

associat a la crescuda del cabal, sinó per l’efecte de l’ocupació del canal per la gran massa 

esllavissada, que genera l’onada. 
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Figura 5.24. Casa propietat del Sr. Carlos Rodríguez. Testimoni de marques d'aigua a la façana a 

alçada de la primera planta (Foto: Carlos Rodríguez, 18/06/2013). 
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Figura 5.25. Curs del riu en l'avinguda i alçades d'aigua després de la gran onada (Foto: Nelson Roig, 

18/06/2013). 
 

 Segons IGC (2013a), l'erosió d'aquest marge dret va afectar una longitud de 298 m.l. 

i una superfície soscavada d'uns 6.585 m3 (Figura 5.26). 
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Figura 5.26. Erosió lateral de la riba dreta del riu (Foto: IGC, 21/06/2013). 

 
 En aquest mateix tram hi ha un segon efecte relacionat amb l'erosió lateral que 

causa de forma generalitzada un eixamplament en el canal funcional. Dins estan incloses les 

lleres per tal d’obtenir les mesures de l’eixamplament real. Per tal de veure amb valors quin 

ha estat aquest eixamplament s'han pres 12 mesures separades entre elles 100 metres 

(annex II; mapa II.16). A la Taula 5.7, es recullen les mesures realitzades de l'amplada  del 

canal funcional de 2013, les del canal funcional de 2011, i la diferència entre elles per tal de 

veure en quan a augmentat el canal.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Taula 5.7. Mesures de l'amplada dels canals funcionals [m] als anys 2011 i 2013. Diferència entre 

elles. 

                     Sector Era Bordeta
Mesura 2013 [m] 2011 [m] ∆ [m]

1 35,78 11,17 24,61
2 45,15 13,56 31,59
3 29,76 18,32 11,44
4 31,81 11,25 20,56
5 34,54 13,56 20,98
6 25,58 16,15 9,43
7 34,7 15,09 19,61
8 28,75 19,36 9,39
9 49,89 34,96 14,93
10 32,34 19,06 13,28
11 31,26 21,76 9,5
12 30,66 13,89 16,77
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 A la Taula 5.8 s’indiquen el màxim, el mínim, la mitja i la mitjana d’amplades del canal 

de 2011, 2013 i la diferència. Obtenim doncs que la mitjana de l'eixamplament en aquest 

sector d'estudi és de 16,84 m.  

 
 
 

 

 
Taula 5.8. Valors màxim, mínim, mitja i mitjana d’amplades del canal al sector Era Bordeta als anys 

2011 i 2013. 

 

 Hem comparat el canal funcional de 2013 amb el de 1956. A la Taula 5.9, com en el 

cas anterior, es mostren els valors del canal de 2013, 1956 i la diferència entre ells:  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Taula 5.9. Mesures de l'amplada dels canals funcionals [m] als anys 1956 i 2013. Diferència entre 

elles. 

  

 A la Taula 5.10 es recullen els valors màxims, mínims, la mitja i la mitjana. Obtenim 

un valor de mitjana de -2,49 m el que indica que el canal de 2013 no s'ha eixamplat respecte 

del de 1956, sinó que, de mitjana, ha recuperat la seva amplada. 

  
 
 
 
 

Figura 5.10. Valors màxim, mínim, mitja i mitjana d’amplades del canal al sector Era Bordeta als anys 

1956 i 2013. 

                    Sector Era Bordeta
2013 [m] 2011 [m] ∆ [m]

Màx 49,89 34,96 31,59
Mín 25,58 11,17 9,39
Mitja 32,08 15,62 15,85
Mitjana 34,19 17,34 16,84

                     Sector Era Bordeta
Mesura 2013 [m] 1956 [m] ∆ [m]

1 35,78 26,85 8,93
2 45,15 14,37 30,78
3 29,76 20,46 9,3
4 31,81 41,2 -9,39
5 34,54 21,13 13,41
6 25,58 39,82 -14,24
7 34,7 40,72 -6,02
8 28,75 50,97 -22,22
9 49,89 52,02 -2,13
10 32,34 62,79 -30,45
11 31,26 49,58 -18,32
12 30,66 20,21 10,45

                    Sector Era Bordeta
2013 [m] 1956 [m] ∆ [m]

Màx 49,89 62,79 30,78
Mín 25,58 14,37 -30,45
Mitja 32,08 40,27 -4,08
Mitjana 34,19 36,68 -2,49
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Comparant el canal funcional de 2013 amb el de 1956 s'observa en aquest sector 

algun canvi en el traçat però el fet més important és que, en conjunt, que el canal de 2013 

recupera la seva amplada (Figura 5. 27).  

 
Figura (5. 27). Comparació dels canals funcionals de 1956 i 2013 (Ampliació. Mapa complet a l'annex 

II; mapa II.17). 
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5.1.1b. Bossòst 

Descripció del sector 

  El sector de Bossòst està situat a uns 4 Km al nord de la població d'Era Bordeta i 

abasta des del pont del principi d'Era Ròca deth Camon fins al final de la població al pk 

179+280 de la N-230 (annex II; mapa II.18). El desnivell del riu entre aquest dos punts és 

d'uns 32 m, en una distància de 2.016 m, i un pendent del 1,6%. 

  

 Tal i com passava a Era Bordeta, en aquest sector també s'han produït canvis en la 

geomorfologia que es comentaran en la posterior discussió. Per una banda hi ha una zona 

d'antigues lleres que ha estat reomplerta amb terraplens fins a tenir-les a la mateixa alçada 

de la plana al·luvial (annex II; mapa II.19; A). I per l'altra, una zona que al 1956 també era 

llera però que actualment està terraplenada a nivell de carretera uns metres més amunt de 

la plana al·luvial (annex II; mapa II.19; B). Es torna a produir, per tant, un estrenyiment en el 

canal funcional degut a aquesta ocupació de la llera. Per últim, cal destacar que al 1956 ja 

existien els dics a la vora de la Garona per tal de contenir les aigües al seu pas pel centre de 

Bossòst.  

 

Descripció del efectes 

 En el sector d'especial interès corresponent a la zona de Bossòst són diversos els 

efectes a descriure. Per una banda hi ha els desbordaments ja siguin ocasionats per 

obstacles que fan desviar el riu o zones de meandre on, a més a més, coincideixen amb 

l'antiga llera. I per l'altra, eixamplaments del canal associats tant a l'erosió lateral 

(soscavació) com vertical (incisió). Cal esmentar que moltes d'aquestes erosions són 

producte dels desbordaments com veurem a continuació. 

 

 Pel que fa als desbordaments, hi ha un primer cas associat al meandre de Bossòst 

(annex II; mapa II.20). Com ja s'ha comentat anteriorment (Figura 5.14), l'aigua desborda per 

la part còncava del meandre que a més a més, en aquest cas, coincideix amb una zona 

d'antiga llera. Actualment aquesta antiga llera està terraplenada fins a alçada de la plana 

al·luvial. Aquest primer desbordament provoca una forta erosió lateral al marge esquerre que 

soscava part de la carretera N-230 d'accés al poble (Figura 5.28 i Figura 5.30). 
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Figura 5.28. Desbordament i erosió lateral a la part còncava del meandre de Bossòst (Foto: Nelson 

Roig, 18/06/2013). 

 

 Gràcies a l'ajuda del bomber de Bossòst Pablo González Delaurens es van poder 

traçar les línies de circulació preferent de l’aigua d'aquest desbordament. L'aigua, un cop 

desbordada, va seguir recte per la plana al·luvial fins  trobar-se amb un obstacle que va fer 

que desvies el seu curs de nou (annex II ; mapa II.20). Aquest obstacle és la serralleria on 

l'aigua hi picava just a la cantonada malmetent l'estructura (Figura 5.29 i Figura 5.30).  

 
Figura 5.29. Circulació preferent de l’aigua desbordada associada a obstacles. Cantonada de l'edifici 

de la serralleria on hi picava l'aigua (23/10/2013). 
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 La serralleria, doncs, va provocar un nou desbordament dins del desbordament 

retornant les aigües a la llera i provocant les erosions al marge contrari (Figura 5.30). 

 
Figura 5.30. Representació dels desbordaments associats a meandres i a obstacles (serralleria de la 

Figura 5.29) que desvien el curs de l’aigua. A questa desviació provoca l'erosió al marge dret senyalat 

amb la fletxa vermella (Ampliació. Mapa complet a l'annex II; mapa II.20). 

 

 Seguint el curs del riu una mica més al nord hi ha el següent element que va suposar 

un obstacle el dia de l'avinguda i que, per tant, va produir desbordaments (annex II; mapa 

II.20). Ens estem referim al pont de Bossòst on l'aigua s'acumulava i colpejava amb força 

l'estructura. Tota aquesta aigua acumulada va fer que aigües amunt rebentés una petita part 

del dic per on l'aigua hi va començar a entrar al carrer (Figura 5.31). 
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Figura 5.31. Desbordaments associats a obturacions. Pont de Bossòst. Dic trencat per on entrava 

l'aigua (Foto: David Franca, 18/06/2013). 

 

 Com en casos anteriors ha estat imprescindible l'ajuda de testimonis per tal de 

reconstruir els fets. En aquest cas vàrem comptar amb el Sr. Amador Marqués, tinent alcalde 

de Bossòst, qui ens va explicar com l'aigua entrava per la part del dic trencat inundant la 

Plaça deth Grauèr (Figura 5.32 i Figura 5.35). Des de la plaça, el curs va agafar dues 

direccions principals: una pel carrer Major (Figura 5.33 i Figura 5.35) i l'altre directe pel 

Passeg Grauèr deth Duc de Denia (Figura 5.34 i Figura 5.35). La Figura 5.35 permet fer més 

entenedora la situació. 
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Figura 5.32. Plaça deth Grauèr. Pont de Bossòst (Foto: Eulàlia Silvestre 18/06/2013). 

 
Figura 5.33. Carrer Major (Foto: David Franca, 18/06/2013). 
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Figura 5.34.  Passeg Grauèr deth Duc de Denia (Foto: David Franca, 18/06/2013). 

 
Figura 5.35. © Base topogràfica 1:5.000 propietat de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 

disponible a www.icgc.cat. Verd: obstacle, pont de Bossòst. Vermell: sector de ruptura del dic. Fletxes 

blaves: línies de circulació preferent. Punts negres: posició de les respectives Figures. 
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 Finalment il·lustrem amb una panoràmica una vista dels desbordaments a la sortida 

del poble de Bossòst (Figura 5.36). 

 
Figura 5.36. Desbordament a Bossòst vista des d’aigües avall (Foto: Pompièrs d'Aran, 18/06/2013). 

 

 Un cop descrits els efectes corresponents als desbordaments passem a descriure els 

efectes relacionats amb l'erosió. Començarem explicant les petites incisions observades al 

dic de la captació del canal i el perquè del tram d'incisió deduït que es pot observar al mapa 

II.20 (annex II). Per acabar, dedicarem un mapa, a l'igual que en el cas anterior d'Era 

Bordeta, per tal d'explicar i veure els efectes de l'erosió lateral que han produït 

l'eixamplament del canal funcional. Així doncs, passem a comentar l'erosió vertical a la zona 

de Bossòst. 

 

 Com ja hem vist en l'anterior apartat, trobem en el dic de la captació del canal de 

Bossòst una zona on s'hi observa aquesta erosió vertical (Figura 5.7). Erosió que en un 
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primer moment al camp no vàrem saber observar amb prou deteniment ja que no érem 

conscients de la importància i rellevància que agafaria més endavant en la discussió del 

treball. Totes les zones erosionades del costat del dic es van pintar com a erosions laterals 

sense pensar que aquesta erosió s'havia produït possiblement per l'erosió vertical (incisió 

del canal) que desfalca els dics com veurem en el cas de Les. A mesura que s'avança en les 

observacions al camp i per tant, es va millorant la capacitat de relacionar els efectes és quan 

ens plantegem que en aquest tram s'hi ha produït una erosió vertical. El problema va ser 

que, quan ens vam plantejar aquesta erosió vertical deduïda i vam anar al camp a 

comprovar-ho, ja havia començat el desgel i l'aigua del riu circulava a una alçada més 

elevada que no permetia distingir bé els efectes (annex II; mapa II.20).  

  

 L'únic indicador que tenim que de forma definitiva ens assegura aquesta incisió 

suposada són les mesures preventives que es van realitzar. Aquell detall és el que ens  

garanteix a dia d'avui que s'hi van produir erosions verticals ja que es van aplicar les 

mateixes mesures que a Les. La feina va consistir bàsicament en col·locar còdols al peu del 

dic per tal d'intentar evitar que la Garona erosioni la base (Figura 5.37).  

 
Figura 5.37. Indicadors de l'erosió vertical. Mesures preventives (Foto: 23/10/2013). 

   

 Passem ara doncs a comentar l'eixamplament generalitzat del canal produït per les 

erosions laterals en aquest mateix sector (annex II; mapa II.21).  De la mateixa manera que 

a Era Bordeta, s'han pres 12 mesures amb un equidistància de 100 m per tal de veure amb 

valors quin ha estat l'eixamplament del canal, tenint en compte tambe les lleres. En la Taula 

5.11 s'hi mostren els valors obtinguts pel canal de 2013, 2011 i la diferència entre ells: 
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Taula 5.11. Mesures de l'amplada dels canals funcionals [m] als anys 2011 i 2013. Diferència entre 

elles. 

 

 A la Taula 5.12 s'hi han recollit els valors més significatius com: màxim, mínim, mitja i 

mitjana de cada un dels canals i del que s'ha eixamplat. Destaquem doncs que el riu s'ha 

eixamplat en una mitjana de 20,73 m en aquest sector. 
 

 

 

 

 

Figura 5.12.  Valors màxim, mínim, mitja i mitjana al sector de Bossòst als anys 2011 i 2013. 

 

 Hem comparat el canal funcional de 2013 amb el de 1956 per tal de comprovar si el 

canal s'ha eixamplat o ha recuperat la seva amplada. A la Taula 5.13, com en el cas anterior, 

es mostren els valors del canal de 2013, 1956 i la diferència entre ells:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Taula 5.13. Mesures de l'amplada dels canals funcionals [m] als anys 1956 i 2013. Diferència entre 

elles. 

                    Sector Bossòst
Mesura 2013 [m] 2011 [m] ∆ [m]

1 27,23 12,89 14,34
2 21,04 16,36 4,68
3 33,35 11,22 22,13
4 28,73 18,77 9,96
5 27,56 15,02 12,54
6 36,24 24,62 11,62
7 37,38 13,71 23,67
8 39,75 15,39 24,36
9 62,78 16,42 46,36
10 54,91 26,32 28,59
11 42,95 12,76 30,19
12 33,33 13,02 20,31

                     Sector Bossòst
2013 [m] 2011 [m] ∆ [m]

Màx 62,78 26,32 46,36
Mín 21,04 11,22 4,68
Mitja 34,80 15,21 21,22
Mitjana 37,10 16,38 20,73

                    Sector Bossòst
Mesura 2013 [m] 1956 [m] ∆ [m]

1 27,23 22,75 4,48
2 21,04 31,09 -10,05
3 33,35 25,42 7,93
4 28,73 27,43 1,3
5 27,56 28,9 -1,34
6 36,24 54,91 -18,67
7 37,38 59,22 -21,84
8 39,75 47,38 -7,63
9 62,78 97,44 -34,66
10 54,91 106,51 -51,6
11 42,95 80,7 -37,75
12 33,33 66,2 -32,87
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 A la taula 5.14 es recullen els valors més significatius com: màxim, mínim mitja i 

mitjana de cada un dels trams i de la diferència entre ells. Destaquem que obtenir un valor 

de mitjana de -16,89 ens indica que el riu no ha acabat de recuperar la seva amplada en 

relació al 1956. 

 

 

 

 

 
Taula 5.14. Valors màxim, mínim, mitja i mitjana al sector de Bossòst als anys 1956 i 2013. 

 

Comparant el canal funcional de 2013 amb el de 1956 s'observa en aquest sector 

que el canal de 2013 no arriba a recuperar del tot la seva amplada (Figura 5. 38). 

 
Figura 5.38. Comparació dels canals funcionals de 1956 i 2013 (Ampliació. Mapa complet a l'annex II; 

mapa II.22). 

 

                     Sector Bossòst
2013 [m] 2011 [m] ∆ [m]

Màx 62,78 106,51 7,93
Mín 21,04 22,75 -51,60
Mitja 34,80 51,15 -14,36
Mitjana 37,10 54,00 -16,89
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5.1.1c. Sector Les 

Descripció del sector 

 El darrer sector d'interès es centra al poble de Les ubicat a uns 2 Km al nord de la 

població de Bossòst. El sector d'estudi abasta des de la rotonda d'accés al poble al  punt 

quilomètric 181+345 de la N-230, fins al Pònt dera Lana a la sortida de Les (annex II; mapa 

II.23). En aquest sector el riu presenta un desnivell aproximat de 27 m, en una distància 

d'uns 2.492 m, i una pendent del 1,08%. 

  

 Pel que fa als trets geomorfològics i a les diferències que s'han generat entre 1956 i 

2011, es veu clarament com s'han terraplenat i ocupat les lleres  reduint notòriament la 

secció del riu (annex II; mapa II.24).  

 

Descripció dels efectes 

 Igual que en el casos anteriors hi ha una sèrie d'efectes a comentar al sector de Les. 

En aquest cas, els efectes més importants són: els desbordaments i les erosions vertical o 

incisions (annex II; mapa II.25). En el cas dels desbordaments hi distingirem per una banda 

els que fan referència a obstacles que fan canviar el curs del riu, i per l'altre, els 

desbordaments associats a antigues lleres. 

 

 Per tal de descriure amb detall tots aquests efectes al sector de Les va ser 

fonamental comptar amb l'ajuda i testimoni del Sr. Andreu Cortés, tinent alcalde i bomber de 

Les, el qual ens va informar de forma detallada de cadascun dels efectes. 

 

 Pel que fa referència als desbordament produïts per obturacions sabem que la 

Garona desborda i entra al poble de Les per dos punts: un primer a l'entrada del poble, on el 

dic del marge dret trenca, i un segon pel pont del mig del poble (annex II; mapa II.25). 

 

 Del primer punt es desconeixen les causes del trencament del dic. A l’estar en una 

zona on s'ha observat una forta erosió vertical, no descartem que no sigui aquest el motiu. 

De tota manera, i seguint amb la descripció dels efectes, l'aigua entra a la població de Les 

per on trenca el dic i circula pel carrer de Paissas (Figura 5.39). El segon punt de 

desbordament és al pont del centre de Les construït a nivell de plana al·luvial i que, per tant, 

suposa un obstacle (Figura 5.40). Part de l'estructura del pont va quedar malmesa a causa 

d'aquesta obturació (Figura 5.41), que va fer que l'aigua es desviés cap al carrer dera 

Carrèra inundant part de la plana al·luvial (Figura 5.42). Segons el Sr. Cortés, rebenten el dic 

de les proximitats del cementiri de Les per tal d'intentar retornar l'aigua al canal. 
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Figura 5.39. Carrer de Paissas (Foto: NelsonRoig, 18/06/2013). 

 
Figura 5.40. Obstacle. Pont de Les abans d'obturar-se (Foto: Claudio Aventín, 18/06/2013). 
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Figura 5.41. Obstacle. Pont de Les malmès després de la obturació (24/10/2013). 

 
Figura 5.42. Carrer dera Carrèra (Foto: Claudio Aventín 18/06/2013). 

 

 A la Figura 5.43, que presentem a continuació, es mostra un mapa topogràfic per tal 

de visualitzar de manera mes senzilla la circulació de l'aigua em aquest tram: 



  
 

L’avinguda de juny de 2013 al sector d’Era Bordeta – Les (Val d’Aran): efectes i dinàmica 79 

 
Figura 5.43. © Base topogràfica 1:5.000 propietat de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 

disponible a www.icgc.cat. Verd: obstacle, pont de Les. Vermell: punt de ruptura dels dics. Fletxes 

blaves: línies de circulació preferent. Punts negres: posició de les respectives Figures. 

  

 Degut a aquests desbordaments es produeixen grans acumulacions de sediment que 

indiquen aproximadament quina va ser l'alçada mínima de la crescuda (Figura 5.44). Altres 

indicadors d'alçades són els testimonis com branques i plàstics atrapats on, en un punt del 

carrer de Paissas, s'hi va prendre una mesura per tal de fer-nos una idea estimada de quina 

ve ser l'alçada d'aigua que hi va circular. L'alçada mesurada va ser de ben bé 70 cm (Figura 

5.45).  

 
Figura 5.44. Acumulació de sediment (Foto: David Franca, 18/06/2013). 
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Figura 5.45. Mesura de testimonis atrapats a Les (Foto: Glòria Furdada, 21/01/2014). 

 

 Una vegada descrits els desbordaments per obstrucció d'obstacles passem a 

descriure els desbordaments associats a antigues lleres on a Les, s'observa el millor 

exemple d'aquest efecte. En el mapa II.25 de l'annex II s'hi ha posat de base la 

geomorfologia de 1956 per tal d'apreciar millor per on van les línies de circulació preferents. 

S'observen doncs 3 zones principals de desbordament: una pel marge esquerre de la riba i 

dues pel marge dret. 

 

 Tants les zones de desbordament del marge esquerre com les de la dreta actualment 

estan terraplenades a alçada de primera terrassa com ja hem comentat amb anterioritat. Tot 

i així, l'aigua hi desborda. La única antiga llera per la qual no desborda el riu és la situada 

més al nord del marge esquerre. Aquesta zona, on actualment hi ha un supermercat, està 

una mica més elevada respecte dels altres terraplens i, a més a més, la protegeix un gran 

mur d'escullera. Creiem doncs que l'aigua no va assolir la suficient alçada com per a poder 

desbordar-hi (Figura 5.46). 
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Figura 5.46. Desbordaments associats a antigues lleres. Enquadrat en negre: Figura 5.47 (Ampliació. 

Mapa complet a l'annex II; mapa II.25 ). 

 

 A continuació es mostra com a exemple l'antiga llera situada al marge dret del riu i 

l'efecte de l'erosió a causa del desbordament que 4 mesos més tard encara es pot apreciar 

(Figura 5.47). 

 
Figura 5.47. Desbordaments associats a antigues lleres. Requadre negre: zona d'antiga llera. Fletxa 

blava: sentit del desbordament. Vermell: erosió (Foto: 25/10/2013). 
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 És en aquesta zona on en el mapa topogràfic, a escala 1:50.000 sèrie 1875 extret de 

la cartoteca de la Facultat de Geologia, ja s'observava una zona d'antiga llera i, a més a 

més, un traçat diferent a l'actual (Figura 5.48). 

 
Figura 5.38. Mapa topogràfic 1:50.000 sèrie 1875. Emmarcat en negre la zona d'antiga llera. Llegenda 

(Cartoteca de la Facultat de Geologia). 

 

 Per últim tenim l'efecte de l’aprofundiment del canal produït per l'erosió vertical o 

incisió. Igual que en el cas anterior, és a Les on es troba la clara evidència i els clars 

exemples de que s'ha produït un fenomen d'incisió al canal.  El Sr. Andreu Cortés aporta una 

valuosa informació a l'inici de la recerca sobre aquest fet i és que: els dics de Les van caure 

dos dies després del pic de crescuda degut a que la llera va baixar de cota i va soscavar la 

base. Això és el que ens fa veure al principi del treball que possiblement el problema de la 

riuada no havia estat un problema d'inundació i crescuda de la làmina d'aigua sinó que, 

estàvem davant de problemes que tenien a veure amb l'erosió majoritàriament. És per 
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aquest motiu, doncs, que alhora d'anar al camp es mira en deteniment tot la zona 

continguda pel dic (annex II; mapa II.25). 

 

 Algunes de les imatges que presentem a continuació corresponen als efectes de 

l'erosió vertical; quan els dics perden la base i cauen es produeix també erosió lateral (o 

horitzontal). Un exemple és el de l'enorme erosió lateral a la carretera N-230 a l'entrada de 

Les on el dic que protegia la carretera va ser descalçat per la forta incisió (Figura 5.49). 

 
Figura 5.49. Erosió lateral provocada per l'erosió vertical (Foto: David Franca, 18/06/2013). 

 

 Un altre exemple el trobem una mica més al nord passat el pont de Les on hi podem 

veure la incisió pròpiament (Figura 5.50). 

 
Figura 5.50. Erosió vertical. Incisió (Foto: Glòria Furdada, 21/01/2014). 
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 I per últim, un dels exemples més clars d'incisió on els operaris de les obres de 

reparació dels dics ens van ajudar per tal de poder obtenir-ne la mesura (Figura 5.51 i Figura 

5.52). 

 
Figura 5.51. Erosió vertical. Incisió (Foto: Glòria Furdada, 21/01/2014). 

 
Figura 5.52. Mesura de la incisió (Foto: Glòria Furdada, 21/01/2014). 
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 En aquest punt es va mesurar una incisió de fins a 1 m.  

 

 Com a últim comentari, cal fer notar un tema que no s'ha esmentat, però que val la 

pena puntualitzar: la posició dels clastos. S'observa clarament en les Figures 5.52 i 5.53 com 

la disposició d'aquests clastos, col·locats en sèrie i parcialment superposats, ens donen una 

fàbrica imbricada indicant el sentit del flux (Figura 5.53). Això ens indica clarament que el dic 

va ser construït directament sobre la llera del riu i que després de la crescuda de 2013 la 

llera s’ha aprofundit al voltant d’1 m. 

 
Figura 5.53. Clastos imbricats. Requadre groc: clastos. Fletxa groga: direcció i sentit del flux (Foto: 

Glòria Furdada, 21/01/2014). 
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5.2. Dinàmica de la Garona al sector estudiat a escala de temps geològic 

 En la cartografia geomorfològica s'hi ha identificat, a part dels efectes, totes les 

morfologies típiques del fons de vall del nostre tram d'estudi. A grans trets, hi reconeixem 

dos tipus de morfologies: una que fa referència a les terrasses fluvials i un altre que 

correspon als cons de dejecció.  

 

 Dintre de les morfologies referents a la morfologia fluvial distingim 3 tipus en funció 

dels diferents nivells d'alçada. El primer nivell correspon al nivell més baix i l'anomenem 

llera. Aquesta llera és la part de la vall per on circula el canal funcional i que, en el nostre 

cas, circula de forma pràcticament permanent. El segon nivell es troba adjacent a la llera i 

per sobre d'aquest nivell actual aproximadament a uns 2-3 m sobre la llera. Aquesta zona 

correspon a la plana al·luvial, construïda pel riu i que habitualment correspon a la part que el 

riu inunda amb certa recurrència. El tercer nivell és el situat per sobre de la plana al·luvial i 

que en aquest cas l'anomenarem terrassa baixa, i es situa a uns 10-15 m sobre la llera 

actual. Tant el segon, com el tercer nivell de terrassa corresponen a grans trets a les 

antigues lleres del riu abandonades i separades a banda i banda de la Garona, per un 

encaixament del canal funcional produït per la incisió. És possible doncs, que estiguem 

davant de dos episodis d'encaixament del riu al llarg del temps.  

 

 Al llarg del nostre tram d'estudi observem totes aquestes morfologies (annex II; mapa 

II.2-II.11): la llera inundada quasi permanentment pel canal funcional, la plana al·luvial 

contigua al riu, i les terrasses baixes que afloren a partir de la sortida de Bossòst (annex II; 

mapa II.7).  

 

 L'altra morfologia observada són els cons de dejecció. Durant tot el traçat s'hi van fer 

una sèrie d'observacions per tal d'identificar-los i posteriorment poder classificar-los en: cons 

de dejecció actius o cons de dejecció inactius. Sense l'ajuda de la fotointerpretació 

geomorfològica i de coneixements fonamentals en geomorfologia no haguéssim entès, ni de 

bon tros, la dinàmica que s’interpreta directament d’aquestes morfologies i que discutirem a 

l’apartat corresponent. 

 

 Així doncs, de la mateixa manera que en les terrasses, tenim dos generacions ben 

diferenciades entre els cons actius i els cons inactius. Les diferències o els factors que ens 

fan distingir l'un de l'altre els descrivim a continuació.  
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 Els cons de dejecció inactius, que són els que pertanyen a la primera generació, són 

aquells que enllacen amb la terrassa baixa i que per tant, en el seu dia enllaçaven amb el 

que era la llera. Aquests cons a dia d'avui, a causa de les fortes erosions que provoquen 

l'emplaçament dels nous nivells de terrasses, es veuen tallats presentant en alguns punts 

escarpaments que indiquen aquests efectes erosius. Al llarg del traçat trobem exemples de 

cons que enllacen amb la terrassa baixa (mapa II; mapa II.8), i cons que presenten un 

escarpament pronunciat prova d'aquest encaixament (Figura 5.54). 

 
Figura 5.54. Verd: con de dejecció inactiu. Blau: escarpament (23/10/2013). 

 

 Els cons de dejecció actius, en canvi, són aquells que enllacen amb la plana al·luvial 

o la llera actual i corresponen a la segona generació (annex II; mapa II.4). Aquest cons, que 

són els que avui funcionen, aporten material en funció de la seva capacitat d'arrossegament 

en cada moment. Aquest fet fa molt inestable aquestes zones, ja que el curs de l'aigua no és 

fix, i especialment perillós en cas de pluges per la possibilitat que es produeixin inundacions 

i desbordaments en canviar el curs del flux d'aigua. 

 

 A més a més, s'ha pogut observar com, majoritàriament però no sempre, aquests 

cons de dejecció actius s'encaixen en els inactius mostrant clarament dos episodis de 

formació segurament produïts per la incisió. Estem davant doncs, del mateix cas de les 

terrasses comentat anteriorment.  
 

 Aquestes dues generacions de cons i l'encaixament del actius en el inactius s'ha 

pogut contemplar a les poblacions tant de Bossòst com de Les. En el cas de Bossòst 



  
 

L’avinguda de juny de 2013 al sector d’Era Bordeta – Les (Val d’Aran): efectes i dinàmica 88 

s'observen un conjunt de cons corresponents a la primera generació que presenten uns 

escarpaments molt marcats, i una segona generació que enllaça amb l'actual terrassa. 

Alguns d'aquests cons de la segona generació, com els de la banda est, estan encaixats en 

els de la primera generació (Figura 5.55 i Figura 5.56). 

 
Figura 5.55. Cons de dejecció i terrasses al sector de Bossòst sobre © Base ortofotogràfica 2011 

propietat de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, disponible a www.icgc.cat. Emmarcat en 

negre: Figura 5.55. 

 
Figura 5.56. Con de dejecció actiu (verd fosc) encaixat en el con de dejecció inactiu (verd clar). 

Escarpament dels inactius en blau (Foto: Glòria Furdada, 21/01/2014). 
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 En el cas de Les s'observen tant els cons actius corresponents a la segona 

generació, com els cons inactius corresponents a la primera. En aquest sector podem veure 

com aquests cons de dejecció inactius enllacen amb la terrassa baixa, i presenten en alguns 

punts escarpaments marcats, i com els cons de dejecció actius enllacen amb la plana 

al·luvial o llera. Un d'aquests cons, el que està situat a la banda oest del mapa, està encaixat 

en el con inactiu de primera generació tal i com es mostra a continuació (Figura 5.57 i Figura 

5.58). 

 
Figura 5.57. Cons de dejecció i terrasses al sector de Les sobre © Base ortofotogràfica 2011 propietat 

de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, disponible a www.icgc.cat. Emmarcat en negre: 

Figura 5.58. 
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Figura 5.58. Con de dejecció actiu (verd fosc) encaixat en el con de dejecció inactiu (verd clar). El con  

de dejecció inactiu enllaça amb la terrassa baixa (lila) i presenta escarpaments  en alguns trams 

(blau).  El con de dejecció actiu  enllaça amb l'antiga llera  (blau clar)  actualment  terraplenada  (Foto:  

18/10/2013). 
 

 Cal destacar també que, majoritàriament, els cons inactius, més antics, tenen 

dimensions força més grans que els cons actius.  

 

 A mode de resum i relacionant totes les morfologies entre elles hi ha un primer 

episodi amb una generació de cons de dejecció (ara inactius) que enllacen amb el que ara 

correspon a la terrassa baixa, i un segon episodi on hi ha un segona generació de cons, 

corresponent als cons de dejecció actius encaixats en els inactius i que enllacen amb les 

actuals terrasses. Tenint en compte per una banda la formació i relació entre aquestes 

morfologies, i per l'altra, els importants efectes de l'erosió tant lateral com vertical en 

l'avinguda de juny de 2013 descrits anteriorment, s'observa una possible tendència a 

l'encaixament i incisió de la vall que discutirem més endavant. 
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6. DISCUSSIÓ 
 

 En aquest apartat es discuteixen, per una banda, els efectes de l'aiguat de 2013 i si 

aquests efectes ens permeten identificar zones de risc residual i preveure, per tant, les 

zones d'afectació en futures avingudes. Per l'altra, la possible dinàmica de la Garona a llarg 

termini i la seva relació amb la dinàmica actual. 

 

6.1. Efectes de l'avinguda de juny de 2013 i Risc Residual 

 Tal i com hem comentat al primer capítol, la hipòtesi fonamental d'aquest treball és 

que la geomorfologia fluvial de la zona, en les condicions més naturals possibles, 

proporciona molta informació sobre la dinàmica del riu. Aquesta informació pot ajudar molt a 

identificar sectors amb risc residual on les condicions d'ocupació del sòl i gestió del riu hagin 

canviat (pàgina. 7). 

 

 Entenem per risc residual aquell que existeix encara després de que s'hagin pres 

totes les actuacions de defensa. Estem parlant doncs, del risc romanent després de les 

actuacions. Un exemple el tenim a les poblacions d'Era Bordeta, Bossòst i Les on els dics 

que travessen les poblacions no han pogut contenir tot el volum de l'avinguda. 

 

 Per tal de poder discutir, d'una manera clara i organitzada els efectes observats i 

descrits en l'apartat de resultats, hem decidit agrupar-los de forma general en: erosions i 

desbordaments. 

 

Erosions 

En el cas d'Era Bordeta, que és on es produeix l'esllavissament del terraplè i el 

posterior nou emplaçament del canal funcional (apartat 3.1.1a.; pàgina 59), la principal 

causa d'aquesta erosió és la reducció de la plana al·luvial ocupada pel terraplè que eleva la 

carretera N-230 (annex II; mapa II.14). Aquesta ocupació de la llera que, per tant, disminueix 

la zona inundable de la Garona, fa que l'aigua en un episodi d'avinguda no es pugui 

expandir ocasionant greus danys en el terraplè i pitjors conseqüències (onada de 

desbordament) com ja hem explicat. Cal destacar que aquest desbordament, produït per un 

efecte erosiu, ha estat el més important dels ocorreguts a la zona d’estudi. 

 

 En el cas dels eixamplaments en el canal, en canvi, s'ha pogut comprovar en l'apartat 

de resultats com el canal funcional de 2013 s'ha ampliat lateralment respecte del de 2011 

tant en la zona d'Era Bordeta com en la zona de Bossòst (apartat 3.1.1a.; pàgina 63 i apartat 
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3.1.1b.; pàgina 73). A més a més, hi ha punts en el traçat on aquesta ampliació del canal 

s'ha produït verticalment com és el cas de Les (apartat 3.1.1c.; pàgina 82). Aquestes zones 

d'ampliació vertical o d'incisió produïdes per la forta erosió coincideixen amb les zones de 

dics per la qual cosa podem deduir que: quan la Garona no pot erosionar lateralment, per 

l'impediment ocasionat per aquests dics que la limiten, ho fa verticalment en forma d'incisió. 

Mentre que, en les zones on no hi ha dics, i que per tant la Garona no està retinguda, ho fa 

lateralment. 

 

 En aquest cas però, al comparar les mesures de l'amplada del canal de 2013 amb les 

de 1956 ens adonem que el canal no s'ha eixamplat, sinó que, ha recuperat en gran part la 

seva amplada. Per tant, estem una altra vegada davant del cas d'ocupació de la llera 

(terraplens) i reducció de l'espai inundable del riu. Aquesta reducció de l'espai inundable que 

no permet l'expansió del riu en episodis d'avingudes agreuja els danys en forma d'erosions 

al llarg de tot el tram d'estudi. 

 

 A mode de resum, en el mapa III.1 de l'annex III s'hi ha representat sobre la 

geomorfologia de 1956 les erosions laterals més importants que marquen els 

eixamplaments, les erosions verticals marcant les incisions, i les acumulacions de sediment 

fi que més endavant ens serviran per veure quin ha estat l'abast real dels desbordaments. 

D'aquesta manera s'aconsegueix una visió molt més entenedora de que les erosions laterals 

les tenim al llarg de tot el traçat i les verticals les tenim concentrades en les zones de dics. 

En total totes aquestes erosions representen el 46,3% del total dels marges fluvials del tram 

estudiat. 

 

 Aquestes erosions laterals, que s'han observat de manera generalitzada al llarg del 

tram estudiat, coincideixen de manera preferent amb les zones terraplenades. Per tant, 

podem estimar que el risc residual es produirà sobretot en sectors terraplenats que, a més a 

més, coincideixen amb zones d'antiga llera.  

 

 A més a més de les erosions, que preferentment s'han donat en zones terraplenades, 

s'observa com el canal funcional de 2013 s'ha eixamplat respecte del de 2011 però el que 

realment fa és recuperar el traçat del canal de 1956 per tant, com en el cas anterior, es 

podrà estimar el risc residual. 

 

 A vegades pot resultar complicat identificar per on passarà el riu, però segons els 

resultats i les observacions realitzades la Garona, en aquest episodi, tendeix a passar per 
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les zones d'antigues lleres tot i que els terraplens han condicionat en algun cas el seu 

funcionament. És a dir, veient els efectes de la crescuda de 2013, podem preveure que si es 

fan noves intervencions disminuint la secció del riu, aquest tornarà a ocupar el traçat 

aproximat que tenia al 1956. Si les actuacions de defensa que s’implementin d’ara en 

endavant resistissin una propera crescuda, sens dubte l’erosió es desplaçaria a altres 

sectors del marge del riu. 

 

Desbordaments 

En els resultats s'ha pogut distingir quines eren les causes que els provocaven: 

obturacions, meandres, antigues lleres i desbordaments associats a l'esllavissament del 

marge del riu.  

 

En el cas del desbordament al meandre d'Era Bordeta s'ha vist com a la banda 

interior del meandre s'ha ocupat la llera reduint de nou la zona inundable de la Garona 

(annex II; mapa II.3). Aquest fet fa que en un episodi com aquest, el riu no pugui eixamplar-

se ocasionant greus danys a la banda contraria. En el cas del desbordament de Bossòst 

tenim una situació similar on a la part convexa, per on desborda amb més facilitat el riu, 

abans hi havia una antiga llera que actualment està terraplenada a alçada de nivell de plana 

al·luvial. Per tant, tornem a estar en una situació de reducció de la zona inundable de la 

Garona on possiblement, si no hagués estat terraplenada, l'aigua hagués desbordat per la 

antiga llera sense produir danys.  És a dir, s’ha traslladat el problema al marge contrari del 

riu. 

 

En el cas dels desbordaments per les antigues lleres que s'han donat principalment a 

la zona de Les tornem a estar en el mateix cas: reducció de la llera per ocupació i que per 

tant, ocupem l'espai inundable de la Garona.  

 

I per últim, el desbordament provocat per l'esllavissament del terraplè a Era Bordeta, 

comentat anteriorment a la pàgina 59. El desbordament és causa de tot aquest material que 

envaeix el canal funcional, tot desplaçant l’aigua i generant una gran onada al marge oposat. 

És important destacar que aquest desbordament no és conseqüència de l'augment de la 

làmina d'aigua, sinó de l'erosió sobtada (esllavissament) del marge contrari de la Garona.  

 

 Aquests tipus de desbordaments, i sobretot el que té a veure amb les antigues lleres, 

fan que es puguin preveure les zones d'afectació més importants en properes avingudes. És 

aquí on cal valorar la importància i la utilitat de les fotografies de 1956 i els mapes antics per 
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tal de realitzar una bona interpretació que ens serveixi en un futur per a poder predir aquests 

efectes. Aquesta utilitat de les fotografies de 1956 juntament amb els mapes antics ens 

porten a poder identificar clarament les zones de risc residual i a poder-ne realitzar una 

avaluació qualitativa.  

 

 Per últim, amb l'acumulació de materials podem apreciar que els desbordaments no 

han estat gaire importants (aquesta apreciació té que veure amb el fenomen i no amb els 

danys produïts). Observant de forma general el tram estudiat s'observa com aquestes 

acumulacions no arriben a ocupar bona part de la plana al·luvial per tant, deduïm que els 

desbordaments no són gaire considerables tenint en compte tot l'espai de la plana al·luvial 

que ha quedat sense inundar. Segons els càlculs realitzats a l'apartat 5 aquesta avinguda ha 

ocupat un 53,1% de la zona inundable dels quals un 22,3% correspon al canal funcional 

actual, després de l'avinguda, i un 30,8% correspon a la plana al·luvial. Per tant, sense tenir 

en compte el riu, que sempre està inundat, aquesta avinguda només ha afectat a un 30,8% 

de la plana al·luvial. 

 

 En el mapa III.1 de l'annex III tenim un mapa general, com ja hem comentat 

anteriorment, on s'observen les acumulacions de sediment fi al llarg del tram. Aquestes 

acumulacions degudes als desbordaments ens donen una informació de quin ha estat 

l'abast de l'avinguda i per on ha desbordat principalment. Sense tenir en compte els 

desbordaments ocasionats per obstruccions que desvien el curs de l'aigua, les principals 

acumulacions es troben en zones d'antigues lleres, de manera que ens reafirmem en les 

conclusions anteriors. 

 

 En aquest punt creiem que és interessant recordar algunes dades que hem exposat 

al capítol d'antecedents. A l'apartat 3.2.2. s'ha parlat de l'estimació de cabals a les 

poblacions de Bossòst i Arties durant la crescuda. Els valors obtinguts són de 285 m3/s i 154 

m3/s respectivament. Aquests valors, segons la CHE (2013), són menors que els calculats 

per un període de retorn de 50 anys (Tr<50). 

 

 Els efectes d'aquesta crescuda que s'han identificat al llarg del treball, deixant de 

banda els danys, són relativament poc importants tenint en compte que: la Garona recupera 

en l'episodi de 2013 l'amplada del canal de 1956 i que els desbordaments són produïts en 

cas d'obstacles, mandres acusats i antigues lleres actualment ocupades i que, per tant, els 

desbordaments no es produeixen, majoritàriament, per un augment de la làmina d'aigua. 

Coincidim doncs en l'estimació de que s'ha tractat d'una crescuda de baix període de retorn. 
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 Per tal de fer més entenedor a nivell visual quin ha estat l'abast de la crescuda hem 

decidit generar un mapa amb la reconstrucció de l'avinguda sobre la geomorfologia de 1956 

on s'aprecia realment que els desbordaments son poc importants (annex III; mapa III.2). 

 

 Amb aquesta reconstrucció hem comparat l'àrea inundada de l'episodi de juny de 

2013 amb el mapa de Protecció Civil de Catalunya [en línia] a un període de retorn de 50 

anys per tal de valorar la importància de la crescuda. Clarament es veu com aquesta 

avinguda és inferior al període de retorn de 50 anys (annex III; mapa III.3). 

 

 En tots els casos s’arriba al mateix resultat: la crescuda de juny de 2013 va ser una 

crescuda amb període de retorn inferior a 50 anys (Tr<50). 

 

 En cas d’una crescuda superior creiem que tant els desbordaments, com 

especialment els efectes erosius, poden ser molt més greus. Aquesta opinió es basa en les 

conclusions que s’extreuen del següent apartat de la discussió. 

  

Finalment cal destacar que l'ocupació de la llera i part de la plana al·luvial i, per tant, 

la reducció de la zona inundable de la Garona, suposa un agreujament dels efectes erosius 

que al llarg del tram d’estudi han sigut molt importants i uns desbordaments, menys 

importants, que coincideixen amb les zones d'antigues lleres causant un risc residual que no 

s'ha pogut contenir amb les obres de defensa com els dics.  

 

6.2. Dinàmica generalitzada d'encaixament de la Garona 

 En aquest apartat es discutirà com encaixen les observacions dels efectes de 

l'avinguda de juny de 2013 amb l'evolució del Pirineu i la dinàmica de la Garona en temps 

geològic.  

 

 Tornant a l'apartat d'antecedents geològics (pàgina 31), segons Ortuño et al. (2013) 

es produeix una exhumació del Pirineu, posterior a l’orogènia Alpina, que fa que es donin 

processos com els d'erosió i transport de sediment. Tota aquesta erosió i transport del 

sediment provoca que es produeixi un aixecament isostàtic que, juntament amb processos 

més complexos, resulta en un aixecament regional, post-orogènia Alpina, d’entre 0,8-0,9 

mma-1 (Ortuño et al., 2013). En un llenguatge més entenedor ens estem referint a que el 

Pirineu es "descarrega" donant lloc al fenomen de la isostàsia. 
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 Entenem per isostàsia la condició d'equilibri ideal, comparable a la flotació, que 

regula la posició de les unitats fragmentades de la litosfera que descansen damunt del 

mantell de la terra o astenosfera. Per tant, tota aquesta erosió, que suposa una descàrrega 

del Pirineu, s'equilibra amb l'aixecament regional. 

 

 Més concretament, al vessant nord del Pirineu on es situa aquest treball, 

l'aixecament del Pirineu implica que els rius tendeixin a encaixar-se exportant el sediment a 

la conca d'Aquitània, tot dipositant-lo en forma de ventalls al·luvials (Antecedents; Figura 

3.11). Per tant, els rius del vessant nord del Pirineu tendeixen a encaixar-se. 

 

 Pel que fa a l'evolució de la conca de la Garona hi ha dues dades de referència per 

tal d'acotar la formació de terrasses i cons a la nostra zona. Segons Stange et al. (2014) la 

vall estava englaçada durant l'últim màxim glacial (LGM), per tant, la formació de la vall 

fluvial actual com a tal, és posterior a aquest màxim. Segons Bordonau (1985) la glacera 

retrocedeix i es redueix fins arribar a la fase de glaceres de vall, en que les glaceres queden 

reduïdes a les zones altes, topogràficament siuades per sobre del nostre tram d’estudi. En 

aquest interval de retrocés és quan es formen les primeres terrasses i cons de dejecció de la 

zona que actualment corresponen a la terrassa baixa i els cons inactius de primera 

generació. 

 

 Això es concreta amb alguns valors que hem pogut extreure dels articles que ens han 

servit per descriure els antecedents geomorfològics. Segons Stange et al. (2014) el llac de 

Barbazan estava englaçat fins als 21.084 ± 878 anys BP. Segons Bordonau (com. pers.) la 

fase de glaceres de vall està datada al voltant de 13,7 ± 0.9 anys BP. Per tant, entre aquest 

període que hem pogut acotar es formen les terrasses baixes i els cons de primera 

generació.  

 

 Quan es produeix un desglaçament queda al descobert tot el material que 

transportava la glacera en forma de tills a les parets i al fons de vall. Es produeix doncs una 

important erosió d'aquests tills de les parets que s'esllavissen i són transportats i 

sedimentats. Això fa que es disposi d'una gran quantitat de sediment que forma els cons de 

primera generació actualment inactius. Aquest cons són els que enllacen amb la terrassa 

baixa situada a 10-15 m sobre el nivell del riu actual. 
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 Per tant, resumint, des del desglaçament del final del Plistocè fins a l'actualitat, la 

Garona, a la nostra zona d'estudi, s'ha encaixat entre 10-15 m a partir de l'inici d'aquest 

desglaçament. Actualment, hi ha dos nivells de terrasses i dos nivells de cons de dejecció on 

distingim entre els antics (ara inactius) i els recents (actius) que mostren aquesta dinàmica 

encaixant-se en els antics. 

 

 Aquesta dinàmica general d'encaixament que apuntem en la discussió és 

perfectament coherent amb els efectes de la crescuda de 2013 en que el treball del riu ha 

estat predominantment erosiu i els desbordaments només causats per obstruccions al flux, 

ocupació d'antigues lleres, meandres acusats i efectes indirectes de l'erosió. 
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7. CONCLUSIONS 
 

 En l'apartat de conclusions reflectirem de manera clara i ordenada les deduccions 

realitzades a partir del treball descrit anteriorment. Així doncs, organitzarem l'apartat en 

efectes de l'avinguda i dinàmica de la Garona a escala de temps geològic. 

 

7.1. Efectes de l'avinguda 

Les erosions al llarg del traçat són molt més importants que els desbordaments.  

  

En els trams on la Garona por erosionar lateralment s'eixampla, mentre que, en els 

trams on no pot erosionar lateralment (dics) s'incideix. 

 

 El canal funcional de la Garona de 2013 s'eixampla respecte del de 2011, però 

recupera, en gran part, la seva amplada respecte del de 1956. Aquesta recuperació de 

l'amplada ens permet una estimació del risc residual. 

 

 Les fortes erosions són majoritàriament en zones terraplenades que ocupen zones 

d'antigues lleres i que, per tant, redueixen la zona inundable de la Garona. Aquests 

terraplens doncs, són zones amb un risc residual que es podrà considerar. 

 

 Tot el que té a veure amb les erosions van a parar al mateix problema: l'ocupació de 

la llera i la reducció de la zona inundable de la Garona i, per tant, un agreujament en els 

danys produïts. 

 

 Els desbordaments es donen en zones de meandres pronunciats, antigues lleres, 

obstacles i per esllavissada sobtada on s'han produït reduccions de la llera.  

 

 La identificació de les antigues lleres a partir de mapes antics i les fotografies de 

1956 ens ajuden a preveure les futures zones d'afectació en properes avingudes i, per tant, 

les zones amb risc residual, permetent fer-ne una avaluació qualitativa. 

 

 Els desbordaments no són gaire importants. En totes les discussions s'arriba a la 

conclusió que estem amb una estimació de cabals per un període de retorn menor a 50 anys 

(Tr<50). 
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 Per tant, tots els desbordaments són provocats per: obstacles, meandres acusats i 

antigues lleres, no per crescuda molt significativa de la làmina d'aigua.  

 

 Per a l’estimació del risc residual de cara al futur caldrà tenir en compte tot l’anterior 

més les noves actuacions de defensa que s’estan implementant, així com valorar-ne la seva 

eficàcia. 
 
7.2. Dinàmica de la Garona 

 La formació de les primeres terrasses i cons de primera generació s'ha produït entre 

21.084 ± 878 anys BP i 13.700 ± 0.9 anys BP. 

 

 Des de l'inici del desglaçament, al final del Plistocè Superior, fins a l'actualitat  la 

Garona s'ha encaixat entre 10-15 m. És a dir, la Garona té una dinàmica predominantment 

erosiva. Aquesta dinàmica predominantment erosiva ha de ser tinguda en compte en el 

disseny de les obres de defensa. 

 

7.3. Hipòtesi 

 Reprenent la hipòtesi plantejada a l'apartat d'introducció on es suposava que la 

geomorfologia fluvial de la zona, en les condicions més naturals possibles, proporciona 

molta informació sobre la dinàmica del riu, es conclou que, efectivament, comparant les 

fotografies de 1956 amb els efectes de la crescuda de 2013 es poden preveure les principals 

zones d'afectació i, per tant, identificar els sectors amb risc residual on les condicions del sòl 

i gestió del riu hagin canviat. A més, es conclou que hi ha una relació entre la dinàmica 

actual de la Garona i la crescuda del 2013, amb predomini d’efectes erosius, i la dinàmica 

d’encaixament d’aquest riu a escala de temps geològics. 
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8. PERSPECTIVES 
 

 Algunes de les feines i objectius d'aquest treball de fi de carrera s'han considerat 

degut a la seva importància però, al depassar el volum d'un treball com aquest, no s'han 

desenvolupat amb tota la profunditat possible. A continuació es citen alguns dels treballs que 

es podrien realitzar a partir d'aquest, ja sigui per complementar o per ampliar.  

 

En primer lloc, reprenent l'apartat 3.1. de les avingudes històriques a la Val d'Aran, 

s'ha comentat que no totes les avingudes han afectat a la mateixa zona de la mateixa 

manera. Probablement, això ha tingut a veure amb l'evolució de les masses d'aire i les 

precipitacions respecte del relleu. Seria interessant poder explotar aquestes dades. Es 

podria realitzar també, un treball molt més detallat que el que hem presentat en l'annex I, on 

es distribueixin sobre un mapa les zones afectades i totes les dades recopilades, per tal de 

generar una reconstrucció de l’avinguda de cada episodi. En segon lloc, a partir de les zones 

afectades en cada episodi de crescuda, seria interessant estudiar la possible trajectòria i 

evolució de les masses d’aire. 

 

 Continuant amb la línia d'aquest treball es podrien realitzar les cartografies a altres 

sectors d'interès ampliant i cobrint tota la vall per tal de detallar la geomorfologia i els 

efectes, i obtenir així una avaluació qualitativa del risc residual per a propers episodis. De 

gran importància seria també la realització de cartografies de detall als cons de dejecció, tant 

actius com inactius, per tal de descartar el risc, si es pot, en els inactius, i determinar la 

perillositat que presenten els actius proposant en el seu cas, les respectives obres de 

defensa. 

 

 Tenint en compte que les erosions han estat molt importants seria bo obtenir un 

resultat quantitatiu del volum de material que ha estat erosionat al llarg de la Val d'Aran. Tot i 

que pensem que aquest treball és molt difícil si no es disposa de MDTs detallats anteriors i 

posteriors a la crescuda.  A més a més, aquestes erosions han malmès molts dels elements 

antròpics com dics i esculleres per tant, creiem que seria convenient tenir en compte els 

estudis geomorfològics i de dinàmica a l'hora de realitzar les noves obres pròximes al marge 

del riu. 

 

 Finalment, caracteritzar la dinàmica general de la Garona, tant en el tram estudiat 

com al llarg del riu a tota la Val d’Aran, a escala de temps geològic. Aquest és un dels 

objectius que s'ha apuntat en aquest treball però que degut al volum no hem pretès assolir-lo 
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en profunditat. Aquest tipus de treball té l’interès aplicat de que aquesta dinàmica té 

conseqüències en el funcionament del riu a molt més curt termini i que, per tant, ha de ser 

considerada en el disseny de les obres de defensa que s’implementin. 
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