RIUADES DEL RIU CARDENER
12 d’octubre de 1907
Fitxa informativa de les marques de l’aigua al territori
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Any de la riuada 1907
Conca

Llobregat

Riu

Cardener

Municipi

Manresa

Lloc

Zona del Pont Vell, sud de la població

Nom – Topònim

Pont Vell

Font: ACA (01/02/2011)

Situació de la marca

Segona pila del pont (marge esquerre i aigua amunt)

Nivell assolit

2,60 m sobre el terra i 10,60 m sobre el llit del riu

Tipus de marca

Placa rectangular metàl·lica de fosa

Coordenades UTM (ETRS89)

X: 402.704, Y: 4.619.460

Altitud del carrer

210,5 m (dalt del pont), 201 m, parterre

Observacions

Placa col·locada pel llavors Ministerio de Fomento

www.gencat.cat/aca

DESCRIPCIÓ
Les pluges que van caure entre el 12 i el 23 d’octubre de 1907 van produir crescudes en els rius
del vessant prepirinenc, sent una de les més grans, relativament, la del Cardener, doncs en
aquesta conca es va localitzar el xàfec extraordinari. La crescuda del 12 va ser la més important
en el Cardener durant el s. XX. Va ser tan gran que l’altura de l’aigua a Manresa a les 18.00 h va
excedir en 7 m el nivell ordinari. En dues referències que apareixen a la publicació “La Pluja a
Catalunya durant l’any 1907”, es fa al·lusió a que aquesta avinguda és superior a la de l’any 1863.
La magnitud de la catàstrofe a la conca del riu Cardener va ser tan gran que el Rei Alfonso XIII va
visitar personalment la zona i va recórrer a cavall fins a la localitat de Súria.
La carretera de Bassella a Manresa (actuals C-26 i C-55, abans L-301 i C-1410, respectivament)
va quedar molt afectada per les inundacions, doncs aquesta es va endur terraplens, dics, murs de
defensa i tot allò que trobava al seu pas.
L’antic Ministerio de Fomento, per deixar constància dels nivells assolits per les aigües, va
col·locar les nombroses referències (plaques commemoratives) durant l’any 1909.
Des de finals del segle XIX i principis del XX, es van implantar nombroses fàbriques als marges
del riu per tal d’utilitzar l’aigua a través de petits salts hidroelèctrics per a produir l’energia
necessària per al seu funcionament, la qual cosa va propiciar que aquesta avinguda fos
especialment greu. Va negar i destruir accessos imprescindibles per a les incipients
comunicacions que tanta falta feien per al desenvolupament de la zona. Els petits salts o molins
que van quedar afectats van ser un total de 57 i corresponien a altres tants aprofitaments
industrials.
A Manresa, el corrent del riu Cardener era tan impetuós que va arrossegar diversos vagons de
tramvia (carrilet o Ferrocarril Econòmic de Manresa a Berga, companyia creada el 1881) carregats
de mercaderies i va fer bolcar la locomotora i alguns altres vagons. També va arrossegar el pont
de ferro i una pilastra del pont del Nord, arribant l’aigua fins els eixos de les rodes dels vagons (La
Vanguardia).
Algunes fonts de l’època comentaven sobre el Cardener a Manresa: “Se’n duia vagons i el pont
del ferrocarril de Berga, arrencava murs que semblaven incommovibles. L’aigua s’emportà el pont
i cobrí l’andana dels Ferrocarrils Catalans a Manresa” (Memòries Patxot).
“Molts habitatges i, en general, diverses cases dels marges del Cardener han estat arrossegats
per les aigües. Han desaparegut el passeig del riu i grans extensions de la carretera a Castellbell
entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet. Així mateix, la fàbrica del gas de Manresa ha estat
destruïda” (La Vanguardia).
Relació dels cabals màxims expressats en m3/s en algunes localitats: Olius 291, Cardona 590,
Súria 830, Callús 880, Manresa, 1.020, confluència Cardener/Llobregat: 1.200, i Llobregat a
Castellbell 1.400.
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Els cabals màxims difereixen segons les fonts consultades. Segons el Informe hidrológico del
Anteproyecto para el encauzamiento del río Llobregat realitzat per Torán y Cia, S.L. en Martorell
per al Llobregat era de 2.875 m3/s, mentre que a la “Geografia de Catalunya” s’indiquen com a
màximes 2.700 m3/s a Castellbell i 3.800 m3/s a Martorell.
D’altra banda a la publicació Inundaciones del 12 de octubre de 1907 en la cuenca del Cardoner
s’estimen com a cabals màxims per al Cardener 590 m3/s a Cardona i 1.020 m3/s a Manresa.
Mentre que al Llobregat s’estimaven 1.450 m3/s a Martorell.
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MAPA D’UBICACIÓ
Mapa de situació del pont Vell en el tram del riu Cardener del sud de Manresa on estan ubicades
les plaques que recorden les riuades de 1907 i 1982.

placa 1907
placa 1982
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Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
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FOTOGRAFIES DE LOCALITZACIÓ

Riu Cardener
Pont Vell. Manresa
Vista del Pont Vell de
Manresa des d’aigua avall
del riu Cardener. Al fons i
sobre un turó veiem la Seu.
placa riuada 1907
(cara d’aigua amunt)

Les plaques de les riuades
estan situades al la banda
d’aigua amunt del pont,
Concretament aquesta de
1907 se situa a la segona
pila, entre el segon i tercer
arc.
Aquesta imatge del pont
Vell i la Seu (també la Cova
de Sant Ignasi que a la foto
no es veu però està a prop)
és la més típica de
Manresa.
Font: ACA (01/02/2011)

Riu Cardener
Pont Vell. Manresa
Placa informativa que diu el
següent: “Es troba situat en
un pas estret del riu. A
causa de les riuades, al
llarg dels segles XII i XIII
s’hagué de reconstruir dues
vegades. És un pont de
tradició romànica amb arcs
de mig punt adovellats que
adopta la típica forma
d’esquena d’ase. Durant la
Guerra Civil y amb la
retirada de les tropes
republicanes l’any 1939,
s’enderrocà la part central
del pont que no va ser
reconstruïda fins als anys
1960-62.”
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Riu Cardener
Pont Vell. Manresa
Lloc del pont on està ubicada
la placa de la riuada de
1907, concretament està
situada a la segona pila
comptant des de l’esquerra,
a la banda d’aigua amunt,
entre la carretera i el carril
lateral.
Sota aquests arcs passa la
carretera
C-1411z
en
ambdós sentits.
El pont està situat entre
l’esmentada carretera i la C1411b
que
discorren
paral·leles al riu Cardener
Font: ACA (01/02/2011)

Riu Cardener
Pont Vell. Manresa
La placa està just a al mig de la pila del
pont, entre el segon i el tercer arc del
marge esquerre.
Es
tracta
d’una
placa
metàl·lica
rectangular de fosa amb les puntes
estirades i arrodonides.

nivell de la riuada

És la placa que el Ministerio de Fomento
de llavors va col·locar al llarg del
Cardener en commemoració d’aquesta
gran riuada de 1907, la més gran
esdevinguda a la conca del Cardener des
de 1617.

2,60 m sobre el
terra

10,60 m sobre el
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llit fluvial
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Font: ACA (01/02/2011)

Riu Cardener
Pont Vell. Manresa
A
la
placa
metàl·lica
commemorativa de la riuada
es pot llegir el següent:
“NIVELL DE LA RIUADA
DEL 12 D’OCTUBRE DE
1907”. Les dues fletxes
indiquen el nivell de la
riuada.
Aquest format de plaques de
1907 és el que es va posar al
llarg del Cardener. Són
robustes i de llarga durada
tractant-se de material de
fosa. Els carreus de gres,
malgrat el deteriorament
produït pel pas del temps,
encara resisteixen després
de tants segles.
Font: ACA (01/02/2011)

Riu Cardener
Pont Vell. Manresa
Vista de l’ull central per on
passa el flux i els pilars
ancorats a la roca del llit
fluvial, la qual cosa assegura
la persistència del pont.
Aquest llit de roca té
l’avantatge de servir com a
cimentació
de
tota
l’estructura constructiva del
Pont Vell. Aigua amunt
podem veure la resclosa
anomenada, així mateix, del
Pont Vell.
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FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES

Riuada 12/10/1907
Riu Cardener
Pont Nou o del Cementeri
Manresa
Comparativa fotogràfica de
com
era
l’estació
del
ferrocarril
econòmic
de
Manresa abans i després dels
aiguats del 12 d’octubre de
1907.
La primera imatge correspon
a la postal número 880 de la
col·lecció del fotògraf i editor
de postals barceloní Àngel
Toldrà i Viazo, feta i editada
l’any 1906.
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La
segona
imatge
fou
publicada a la revista La
Hormiga de Oro el dia 26
d’octubre de 1907. Els estralls
provocats per la riuada són
prou
eloqüents.
Font:
Col·lecció privada de l’autor
en el cas de la postal i
Biblioteca Nacional d’Espanya
en el cas de la revista
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MAPES I PLÀNOLS DE SECCIONS

PLAQUES, MARQUES, SENYALS O INSCRIPCIONS D'INUNDACIONS
Riu Cardener. Pont Vell. Manresa.

Placa 8 novembre 1982

Placa 12 octubre 1907
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Aprox. 106 m.
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EL DELINEANT PROJECTISTA:

Agència Catalana
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de l'Aigua
Font: ACA
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Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat
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