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Els aiguats del Vallès de 1962 han estat entre les inundacions que més víctimes 
humanes s’han cobrat a Europa en els darrers 200 anys, i no seria agosarat dir, que potser en els 
darrers 400 anys. Les dades són incertes, però entre morts i desapareguts sembla ser que el dia 
25 de setembre de 1962 es van superar els 815, si bé podria ser molt més elevat donat el fet de 
que cada dia arribaven emigrants a les poblacions que van ser les més afectades. Els danys 
materials directes van arribar a superar els 1.000 milions de pessetes de l’època, però els danys 
indirectes a conseqüència de la pèrdua completa de fàbriques, de vivendes i barris sencers, de 
llocs de treball, de malalties i lesions derivades dels efectes dels aiguats, ... van ser inestimables.  

 
La principal explicació de l’enorme magnitud d’aquest desastre rau sobre tot en 

l’elevada vulnerabilitat i exposició que presentava la zona més afectada pels forts aiguats, ja que 
d’altres similars s’han enregistrat a la regió mediterrània, sense arribar a produir ni la dècima 
part de víctimes. En efecte, es podria dir que des del punt de vista meteorològic, es tractava d’un 
fenomen d’elevada perillositat, però no d’un fenomen únic a la història. Cal dir que a més del 
problema d’ocupació del territori, en aquells moments el coneixement meteorològic estava molt 
més endarrerit, així com els sistemes de modelització i predicció meteorològica. Tampoc existia 
cap organisme de protecció civil com el coneixem ara, ni s’havien elaborat plans d’emergència. 
Si bé sí que es coneixien les zones de major risc d’inundació, era un coneixement essencialment 
qualitatiu, molt lluny de les  actuals cartografies d’inundació com les que apareixen dins del Pla 
INUNCAT o de la Planificació dels Espais Fluvials (PEF). Tot això augmentava la 
vulnerabilitat enfront d’unes pluges intenses com les que es van enregistrar.  

 

 
 
Mapa d’isohietes on es mostra la pluja recollida entre les 8 del matí del dia 25 i les 8 del matí del dia 26 de setembre 
de 1962 (Llasat, 1991) 
 

L’episodi pluviomètric del 24 i 25 de setembre de 1962 va ser molt extens, afectant 
gairebé tota Espanya i donant lloc a inundacions locals en altres llocs de la Península. Les 
pluges succeïen a un període molt sec. A Catalunya les primeres pluges es van enregistrar a la 
província de Tarragona durant la nit del dia 24 i es van prolongar de forma intermitent i feble 
fins la tarda del dia 25, quan es van enregistrar tempestes a tota la regió. Cap a mitja tarda es 



van començar a desenvolupar cumulonimbus.  Entre les 11 i les 12 de la nit es van arribar a les 
màximes intensitats, si bé les pluges, molt més febles, es van prolongar a Catalunya fins el dia 
27 de setembre. La màxima pluja acumulada en 24 hores de que es té constància és de 250 l/m2 
a Martorelles, la major part de la qual es va concentrar en menys de 3 hores. És possible que 
aquesta quantitat se superés, probablement a les muntanyes de la serralada prelitoral, sobretot a 
Sant Llorenç del Munt. Com es pot veure a la figura, quantitats de més de 100 l/m2 es van 
recollir principalment al Barcelonès, Vallès i Baix Llobregat.   
 

Malgrat les precipitacions van ser generalitzades, les fortes pluges, amb les conseqüents 
avingudes i desbordaments sobtats, van ser força localitzades, constituint un cas paradigmàtic 
del fenomen conegut com “flash floods” en anglès, que es podria traduir per “inundacions 
sobtades”. Aquest tipus d’inundació es caracteritza per afectar a conques petites i torrencials 
(forta pendent), usualment de menys de 1.000 km2, on el temps de concentració és inferior a 3 
hores, i per produir-se a conseqüència de pluges molt intenses i de curta durada. Atenent a la 
seva extensió, duració i quantitat de pluja acumulada, podem distingir dos subtipus. El primer 
inclouria aquells episodis molt curts, que afecten conques més petites, i en els que usualment no 
es recullen més de 100 l/m2. És el típic cas de les riuades d’estiu al Maresme. El segon subtipus 
té efectes més catastròfics, ja que afecta conques més grans, les altes intensitats de pluja poden 
durar vàries hores (entre 1 i 5 hores, usualment) i s’arriben a recollir quantitats que superen els 
200 l/m2. És aquí on podríem incloure les inundacions de setembre de 1962, com també ho 
estarien les produïdes a Montserrat el 10 de juny de l’any 2000. El seu caràcter destructiu és 
conseqüència de la quantitat i velocitat de l’aigua però, sobretot, de que el temps de resposta per 
evacuar la població o treure els vehicles dels carrers i rieres, és molt curt o pràcticament nul.  

 
Pel que fa a la situació meteorològica, no es va tractar d’un episodi de “Gota Freda”. Els 

dies anteriors van estar marcats per una situació d’altes pressions que afectava plenament a 
Catalunya i que permetia la formació d’una massa d’aire mediterrània molt estacionària i amb 
un alt contingut de vapor d’aigua en baixos nivells. Com a conseqüència d’aquesta situació es 
va arribar a temperatures molt elevades, que el dia 24 van arribar als 30ºC a l’Observatori de 
l’Ebre. Tanmateix, el dia 24 la pressió va començar a disminuir fins al dia 25, en el que les 
baixes pressions es van estendre a tota Catalunya amb valors propers a 1.000 hPa. Aquesta 
baixada de pressió va ser, sobretot, conseqüència de la retirada de l’anticicló cap a Europa 
Central i l’aproximació d’una depressió al nord de Galícia, amb un front associat que va afectar 
tota la Península.  

 
La combinació durant els dies previs d’altes temperatures, altes pressions i cels clars, va 

afavorir una elevada evaporació sobre el Mar Mediterrani, i l’emmagatzemament d’aquest vapor 
d’aigua a la part baixa de l’atmosfera, així com una forta inestabilitat potencial. Es va crear el 
que podríem anomenar un “efecte olla a pressió”. L’arribada d’aire relativament fred en alçada 
(cap a 5.000 m), la forta entrada d’aire calent i humit a nivells baixos (entre superfície i uns 
2.000 m) i, sobretot, la formació d’una depressió entre Catalunya i Balears, van augmentar i 
disparar aquesta inestabilitat i van desenvolupar les tempestes que van donar lloc als aiguats.  
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