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Nota sobre dos aiguats 
històrics a Begues

Xavier Parellada i Viladoms
Centre d’Estudis Beguetans

Introducció
Situat a la part elevada del massís de Garraf i just a la capçalera d’una riera que porta el seu nom, 
no sembla que Begues sigui un municipi gaire vulnerable a les inundacions que tradicionalment han 
afectat les zones inundables de delta i la vall baixa del Llobregat, àrees que recullen la suma de 
l’aigua caiguda a les conques dels tributaris d’aquest riu de règim mediterrani i que històricament 
s’ha sortit moltes vegades de mare. Però que quedi fora de l’abast de les malifetes del riu Llobregat 
no vol dir que no pugui ser víctima d’aiguats locals. En aquest breu treball recollim les dades que 
hem pogut aconseguir de dos forts aiguats que van tenir lloc durant el segle XX: el de Sant Ramon 
del 1926, del que a Begues quasi no en queda record ni dades, i el del 2 d’octubre del 1951, recordat 
encara per tots els beguetans de certa edat i destacat a la premsa i a les actes de l’ajuntament. 

Anteriorment a aquests, pocs aiguats han pogut afectar aquest municipi format per masies disper-
ses i que no va disposar de ravals ni de nucli urbà fi ns mitjans del s.XIX. La formació d’aquest darrer 
al mig de la plana, i justament allà on confl ueixen les diferents rieres que neixen al seu entorn, va 
facilitar que els aiguats esmentats fessin alguns estralls que malgrat els anys transcorreguts en-
cara es recorden.

L’aiguat de Sant Ramon: diumenge 31 d’agost de 1926 
No es disposa de dades del volum de precipitació perquè encara no havia pluviòmetre. Segons co-
municacions orals (Josep Mª Parellada Buxó), a la part baixa de Begues es va formar un llac que ta-
pava els camps (al camí de Cal Pau dels Bous, l’aigua arribava a l’eix 
dels carros i el pare del informant no va poder marxar a Barcelona 
com pretenia). Sembla que la riuada es va emportar parets i bestiar 
dels corrals propers a la riera. 

D’aquest aiguat em sorprenia que només n’havia sentit a parlar al 
meu pare (1918-2004), que el recordava de quan estiuejava de petit 
a Cal Pau dels Bous per l’asma de la mare, mentre que ningú de Be-
gues el recordava quan hem preguntat. Fou parlant amb en Francesc  
Vendrell, pare d’en Jaume Vendrell de «+ de 1000. Històries de Sant 
Climent», que ell em parlà del mal que va fer l’aiguat de San Ramon, 
i en esbrinar l’any i veure que quadrava amb la història del meu pare, 
li vam poder posar data.

Feta una recerca posterior, hem trobat informació dels danys 
que l’aiguat va causar d’anys en altres pobles del Baix Llobre-

Figura 1. La família Parellada-Buxó (de blanc) estiue-

jant l’any 1924 a Cal Pau dels Bous amb la família Es-

teve-Térmens (de fosc) que els allotjava. L’informant 

és el nen de la dreta (foto Josep Parellada Atzeries)
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gat: a la sessió de l’Ajuntament de Gavà del 1.9.1926 consta la tramesa d’un telegrama al mi-
nistre de Foment informant del desbordament de la riera de Sant Llorenç, i també es pot tro-
bar informació de l’experiència viscuda a la transcripció del diari de Baldiri Soler Tomàs.1

A la premsa (La Vanguardia i ABC) es poden trobar reculls dels danys de Gavà, Viladecans, amb en-
derroc de corrals en el primer i inundacions del centre del poble al segon, i fi ns i tot amb 9 víctimes 
personals a Sant Andreu. Per les ressenyes publicades sabem que al observatori Fabra de Barce-
lona van caure 114 litres, 103 a Esplugues de Llobregat i 140 a Gelida com a exemples propers. 
L’aiguat però va afectar tota la franja mediterrània de Catalunya, des de Castelló d’Empúries (103 
litres), Viladrau (122 l.) i la Garriga (162 l.), fi ns a Valls (135 l.) i Vandellós (176 l.), i també a altres 
llocs de la península.2

L’aiguat del 2 d’octubre del 1951 
Es tracta de l’aiguat històric per excel·lència de Begues, recordat en primera persona per tots els 
majors de 65 anys que el van viure. Va ser un temporal de 3 o 4 dies de durada amb uns 400 litres 
caiguts en total segons les notícies de premsa,3 però els danys es van produir el 2 d’octubre com va 
quedar registrat en l’acta municipal, donant-se el cas que aquell any ja havia pluviòmetre. 

En un document inèdit sobre l’episodi elaborat pel  Servei Meteorològic de Catalunya, al registre 
de precipitacions consta que no es disposa de les dades de Begues del dia 1 (l’únic municipi sense 
dades aquell dia), i dóna un total de 299 litres:
  Dia 1:     s/dades 
  Dia 2:      82 litres
  Dia 3:   110 litres
  Dia 4:   107 litres

Segons l’acta municipal del 7.10.51, el dia 2 (no el dia 3), van caure 110 
litres en 40 minuts, i van ocasionar molts danys (veure transcripció al 
fi nal). D’altra banda, a la notícia de premsa publicada el dia 4 s’informa 
que el dia anterior (és a dir el 3, no el 4) a Begues es van recollir 107 
litres i que en els darrers 3 dies havien caigut 400 litres, i es  destacava 
que aquesta era la quantitat mes elevada caiguda a Catalunya. Per tot 
això, pensem que forçosament ha d’haver un error en alguna de les dues 
fonts. En el document del SMC consta un total de 369 litres caiguts al 
Prat entre l’1 i el 3 d’octubre, i 517 litres caiguts a Cornellà entre l’1 i el 4 
d’octubre. D’altra banda, segons el buidat de dades del INM efectuat per 
Montañà i Parés (1979), durant tot el mes d’octubre de 1951 a Begues 
van caure 375,5 litres, i el màxim va ser de 110 litres el dia 20. Pensem 
que en aquest cas, hi ha un error evident en el dia 20, i que hauria de 
correspondre al 2, però respecte la quantitat total del episodi, només 
admet el total del recull del SMC, pel que probablement la xifra de 400 
litres donada per la premsa deu ser errònia.  

A manca de revisar personalment les dades del INM, l’única possibilitat de que les dades de la pre-
msa fossin correctes, és que l’episodi fos el següent:
  Dia 1:   182 litres (enlloc de 82) (a Cornellà van caure 175 litres)
  Dia 2:   110 litres
  Dia 3:   107 litres  

Això donaria un total de 399 litres en 3 dies.

Transcripció de l’acta municipal de 7.10.1951 sobre les inundacions del 2.10.1951

«Para que sirva de dato informativo para la historia de Begas, se acuerda consignar en esta acta, una 
descripción de las inundaciones del pasado día 2 del actual.
Inundaciones del día 2 de octubre de 1951.
Hacia las tres de la tarde del pasado martes día 2, cayó en esta población un fuerte aguacero que duró 
unos cuarenta minutos. Era tanta el espesor del agua que caía (110 litros por metro cuadrado en 25 
minutos) que a un metro de distancia era imposible distinguir nada. En seguida se desbordaron las 
rieras que discurren por la localidad inundando las calles más céntricas que quedaron prácticamente 
intransitables, tomando más bien el aspecto de verdaderos ríos. Tan fuerte era la corriente de agua que 
arrastraba todo lo que a su paso encontraba y derrumbó paredes y puentes alcanzando la altura de un 
metro en la calle Mayor, camino Real y Paseo de José Antonio.
Todos los moradores de las casas de estas tres calles, tuvieron que refugiarse en los pisos altos, per-

1 <http://centrehistoriadegava.blogspot.com.es/2013/09/tal-dia-com-avui-de-1926-laiguat-de.html>
2 <http://meteosjd.blogspot.com.es/2013/08/efemerides-del-26-al-31-dagost.html>
3 El Noticiero Universal, 4 d’octubre de 1951

Figura 2. Nota publicada al Noticiero Univer-
sal del 4 d’octubre de 1951
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diendo muchos de ellos muebles y enseres que tenían en la planta baja. El agua arrastró a infi nidad de 
cabezas de ganado y en algunas viviendas llegó a alcanzar 1,5 metros de altura. Los campos quedaron 
convertidos en arenales, siendo considerables los daños causados a la agricultura. La Iglesia Parroquial 
también quedó inundada, no sufriendo daños materiales, pero las casas situadas en la parte izquierda 
del camino Real, sufrieron serios desperfectos en particular los domicilios de D. José Petit Ventura y de 
Jaime Tutusaus Martí que perdieron muebles, ropas y cuantos objetos tenían. Fue una verdadera tragedia 
vivida como nunca. Las personas del pueblo, de edad mas avanzada, no recuerdan haber visto cosa igual.
Gracias a Dios no hubo que lamentar desgracias personales, ya que debido a que la tromba de agua 
cayó en pleno día, reinó la mas perfecta serenidad, pudiendo defenderse todos los vecinos del peligro 
que les acaecía». 

Segons Jordi Guasch,4 el pont de la riera de l’Alzina que travessava el passeig de la Església es va 
taponar, abocant l’aigua al centre del poble, on es van ajuntar les dues rieres. La part inundada del 
carrer Major començava a l’antic Cal Motis. A cal Forner, l’aigua entrava per la porta 
que llavors havia al xamfrà, i després sortia per l’eixida que van obrir expressament. 
La casa de la família Tutusaus, situada darrera el teatre Goula, es va veure afectada 
per què es va fer aprofi tant un antic corral situat arran de riera. Segons en Josep 
Tutusaus, la calaixera de casa seva (on guardaven els pocs diners que tenien), la van 
veure passar riera a baix per l’Hospital d’Olesa.

Els efectes d’aquest aiguat, sens dubte molt més fort que el de sant Ramon (tant per 
quantitat i probablement intensitat, com perquè venia després de pluges fortes que ja 
havien el saturat el terreny, degueren tapar l’anterior de la memòria en perdre impor-
tància. Pel que fa als efectes que l’aiguat va tenir al nucli urbà, cal esmentar que com 
deia Jordi Guasch van ser incrementats pel taponament de la riera de l’Alzina, la qual 
fi ns els anys 30 passava en descobert per darrera el Petit Casal i l’antic ajuntament 
i escoles, i potser per què l’any 1926 encara era així l’aiguat de sant Ramon no va fer 
mal al nucli urbà. 

Però quan passada la guerra civil es va urbanitzar el passeig de l’Església per a en-
llaçar la plaça del Centre (la que estava enfront del Petit Casal, entre el carrer Major i 
la riera) i la nova església parroquial construïda el 1930, va caldre cobrir la riera. La 
manca de llum que aquest cobriment va deixar a la riera van facilitar el desborda-
ment i que l’aigua baixés directament cap el carrer Major. 

Epíleg
L’any 1965-66 va haver un altre aiguat que va inundar el centre del poble sense fer 
danys remarcables, però va coincidir amb un període sense pluviòmetre i no hi ha da-
des. Des de llavors no hi ha hagut cap altre aiguat d’importància, tot i que en diverses 
ocasions la riera ha baixat ben plena fi ns el mar, un esdeveniment que mai s’allarga 
gaire doncs quan s’atura la precipitació 
els engolidors de la riera guanyen la 
partida i se l’emporten endins, passant 
la seva circulació de ser superfi cial fi ns 
la seva desembocadura al cap de Grills 
de Sitges (Terramar), a subterrània fi ns 
les surgències submarines de les Cos-
tes de Garraf. 

Tanmateix, el 8-9 d’octubre de l’any 
2002, un episodi força intens (161,6 
litres) va fer saltar com si fossin làmi-
nes de formatge per fondre l’asfalt de 
diversos trams de la carrereta de la 
Plana Novella a Olivella quan aquesta 
segueix i travessa la riera de Carxol, 
però l’endemà dia 10 ja era seca (veure 
foto al fi nal). En canvi, el mateix dia 10 
vàrem seguir la riera de Begues fi ns 
Sant Pere de Ribes, i com es veu a les 
fotos encara feia patxoca. Com anècdo-
ta, esmentar que a Can Suriol (Olivella) 
ens vam trobar l’avi del mas mirant com 
passava la riera sota el pont, i ens va 
4 Comunicació personal

Figura 3. A dalt, la casa d’en Tutus-

aus que va mig enderrocar la riua-

da (per darrera s’observa el roure 

del Centre Cívic). A baix i des del 

mateix pati, en Josep Petit assen-

yala la marca d’on va arribar l’aigua 

a 1,7m (el nivell del terra es troba-

va 30 cm més baix) (fotos autor)

Figura 4. A l’esquerra i a dalt, la riera abans del seu soterrament darrera les esco-

les i l’ajuntament. A la dreta a dalt, obres recents en el tram que tancava la plaça 

del Centre i que fou soterrat per a crear el passeig de l’església. A baix dreta el ma-

teix punt que a l’esquerra amb la riera soterrada a la plaça Camilo Riu (arxiu CEB)

X. Parellada, Nota sobre dos aiguats històrics a Begues
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comentar que ja anava de baixa, però que la nit anterior 
l’havia sentit arribar i va passar forta...   

Però de vegades perdem (o volem perdre) la memòria, i 
amb el pas dels anys s’ha permès construir en zones inun-
dables a tocar de la riera, i tenim dubtes que la llum del 
pas soterrat de la riera de l’Alzina després de les darreres 
obres sigui sufi cient. En alguns sectors com és el de la ur-
banització de Begues Park, durant molts anys la part de 
sota la carretera es va deixar sense urbanitzar, destinant-
la a zona verda i esportiva (pistes de tenis), però aquesta 
encertada precaució ja és història (igual que a la Costeta), 
de forma que un dia o altra tindrem un nou aiguat i les 
rieres ens recordaran novament el que és seu... Confi em 
que no faci mal.

Agraïments
A Francesc Vendrell i Marieges de Sant Climent per donar-
nos la clau d’un aiguat misteriós, al meu pare Josep Mª 
Parellada Buxó pel seu record únic de l’aiguat de Sant Ra-
mon, a Jordi Guasch Paucirerol, Assunción Campamà Pa-
rellada i Josep Tutusaus pels seus records de l’aiguat del 
1951, i a Rosa Sevillano i Josep Campmany per ajudar-nos 
en la recerca de documentació.
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Figura 5. Mapa de la conca de la riera de Ribes (R. Vidal, CEC 

1912), el tributari més llarg de la qual és la riera de Begues. 

A la dreta, surgències submarines a les Costes de Garraf (font 

HNPPCC, vol 2)

Figura 6. A l’esquerra aspecte habitual de la riera de Begues, a 

la dreta després d’un bon xàfec (fotos autor)

Figura 8. Desembocadura de la riera de Ribes a Sitges. Al 

fons, la cova del Gegant. A la dreta, el riu subterrani abans de 

desembocar sota mar a la Falconera de Garraf (fotos autor 

i  <http://4.bp.blogspot.com/_g1WSVkq5s6o/SV4QBnKFnlI/

AAAAAAAAJhg/FPRDgFapbnM/s400/4boca_falconera.JPG>).

Figura 7. La riera de Begues al seu pas per els termes d’Olesa 

i Sant Pere de Ribes el 10.10.2002 (fotos autor)

Figura 9. La riera de Begues al seu pas per la urbanització Be-

gues Park. A la dreta,  estat de l’asfalt  de la carretera a Corral 

Nou i d’Olivella arran de la riera de Carxol després de la pluja 

del 8-9 d’octubre de 2002 (fotos autor)

Figura 10. Mapa de la zona urbana inundable de Begues 

(Font: Inuncat i Auding)


