
Muntanyes_de_Prades_(09)_Picorandan – Mas d’en Toni (Farena)_(23-10-2016) 
 

A.E. Talaia SSD20161023_311 
 

SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

 
 

MUNTANYES DE PRADES 
 

Etapa 9:  PICORANDAN – CREU TRENCADA 
PONT DE GOI – PONT VELL – MAS D’EN TONI (FARENA) 

 
23 d’octubre de 2016 

 
 

HORARI PREVIST 
 
Sortida de la Plaça de l’Estació de Vilanova i la Geltrú.   6 h  30 min 
 
Prades. Esmorzar al Cafè de Prades.   8 h  10 min 
Sortida cap al coll de Capafonts   9 h  40 min 
 
Coll de Capafonts. Inici de l’etapa.   9 h 
 
Creu Trencada. Reagrupament. 10 h  05 min 
  10 h  15 min 
 
Torrent del Ribatell. Reagrupament. 11 h  30 min 
  11 h  40 min 
 
Les Fous. Reagrupament. 12 h  25 min 
  12 h  35 min 
 
Carretera a Farena. Final de l’etapa. 13 h  40 min 
Sortida cap a Mont-ral. 13 h  50 min 
 
Mont-ral. Dinar al Racó de Mont-ral. 14 h  20 min 
 
Sortida cap a Vilanova. 17 h 
 
Vilanova i la Geltrú. 18 h  30 min 
 
 
Notes.- 
** Esmorzarem al Cafè de Prades (Casal). Dinarem a Mont-ral, al restaurant El Racó de Mont-ral. 
** Tingueu en compte que l’organització sempre pot modificar aquesta previsió d’horari en funció de com es 

vagi desenvolupant l’etapa (Condicions meteorològiques, retards o avançaments imprevistos, etc). 
** Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i mantingueu sempre contacte visual amb els que us 

segueixen; si cal espereu-vos. Intenteu seguir els horaris previstos, és a dir, no correu ni aneu massa lents! 
(Penseu que aneu en grup). 

** Atenció: Per a qualsevol comunicació amb la Secció el dissabte abans de l’excursió o el mateix diumenge (mit-
ja hora abans de la sortida) utilitzeu només el telèfon 687 04 39 76 (Agustí Poch). 

** Els vocals coordinadors d’aquesta sortida són Joan Andreu i Isidre Poch. En tot moment cal respectar les seves 
indicacions. 
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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

 
 

MUNTANYES DE PRADES 
 

Etapa 9:  PICORANDAN – CREU TRENCADA 
PONT DE GOI – PONT VELL – MAS D’EN TONI (FARENA) 

 
23 d’octubre de 2016 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ETAPA 

 
Des del coll de Capafonts pujarem al Picorandan des d’on podrem gaudir d’una magnífica panoràmi-
ca sobre la vall del riu Brugent amb el poble de Capafonts als nostres peus. Tot seguit planejarem 
una estona per la cota dels 1000 metres passant per la Creu Trencada fins arribar a l’espectacular arc 
natural nomenat pont de Goi; primer haurem de passar per damunt d’aquest arc i després travessar-
lo per sota. 
 
A partir del pont de Goi un fort descens ens portarà fins al senderol que baixa pel costat del barranc 
de la Llúdriga; seguirem baixant per aquest senderol però ara amb pendent moderat. Més endavant 
tornarem a baixar fort per arribar al camí de la Llúdriga el qual seguirem per anar fins al barranc del 
Ribatell a tocar de Capafonts. 
 
Després de vorejar Capafonts agafarem el camí que va cap al pont Vell; passat el pont seguirem pel 
costat del riu Brugent i després de creuar-lo set vegades a gual (si el nivell de l’aigua ho permet) ar-
ribarem a les envistes del mas d’en Toni prop del gorg de l’Olla. Des d’aquest punt una pista ens 
portarà fins a la carretera d’accés a Farena on finalitzarem l’etapa. 
 
Important. La descripció del tram Picorandan – Barranc del Pinatell s’ha elaborat a partir de la des-
cripció que s’havia fet per a l’etapa Capafonts – La Febró; pot passar, doncs, que en algun punt no 
s’ajusti ben bé a la realitat. 
 
Important bis. El recorregut d’aquesta etapa no és massa llarg (~ 13 km) però sí que és força entre-
tingut, sobretot en el tram que va del pont Vell al gorg de l’Olla (són set passos a gual). Caldria 
doncs, que tots plegats procuréssim no anar massa lents per tal de poder complir amb l’horari pre-
vist. 
 
Nota.- Si en arribar al pont Vell veiéssim que el nivell de l’aigua del Brugent és massa elevat hauríem 
de girar cua i retornar a Capafonts. 
 

************************* 
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   Horari      Distància (km) 
 Parcial Total 
 
 0:00 0:00 0,000 
 
Comencem l’etapa d’avui a l’esplanada que hi ha al costat dret de la carretera TV-7041 que baixa 
des del coll de Capafonts vers el poble del mateix nom (947 m). L’esplanada està situada a uns qua-
tre-cents metres de la cruïlla de carreteres que hi ha en aquest coll. 
 
Pel cantó sud-oest de l’esplanada, cap a la dreta, surt el camí dels Motllats; nosaltres hem d’anar cap 
al començament d’aquest camí per tal de seguir un senderol que surt cap a l’esquerra. Aquest sende-
rol és una drecera que es fa per estalviar-se l’ampli revolt del camí. 
 
Pugem; ens acostem al camí i més endavant ens en separem. Pugem per un tram amb el sòl força 
erosionat; veiem marques del GR-65-5 que ve de Prades i va cap a la Mussara. 
 
 0:04 0:04 0,160 
 
Desemboquem al camí dels Motllats (965 m); l’hem de seguir cap a l’esquerra. Planegem un mica i 
més endavant pugem amb pendent suau. 
 
 0:03 0:07 0,410 
 
Arribem en una cruïlla; a l’esquerra hi ha un pal indicador (978 m). Hem de rebutjar la les dues bran-
ques de la dreta (el camí dels Motllats segueix per la segona) i continuar per la de l’esquerra, seguint 
el GR. A la dreta queda una antena de telecomunicacions. 
 
Baixem pel costat dels pals d’una futura tanca. En aquest tram també podem anar, amb compte, pel 
caire del cingle que tenim a l’esquerra per gaudir de la panoràmica sobre la vall del riu Brugent amb 
el poble de Capafonts a la seva capçalera. 
 
Pugem i seguint les marques del GR ens separem del camí que continua pel costat dels pals de la fu-
tura tanca. Anem pel costat del cingle; més endavant passem pel costat d’un penyal. 
 
 0:08 0:15 0,720 
 
Pocs metres després de passar a frec d’un pal indicador el senderol bifurca (968 m). Ací hem 
d’abandonar el GR que baixa per la branca de la dreta i continuar endavant per la branca de 
l’esquerra. 
 
El senderol, a trams una mica desdibuixat, va pujant vers la mola del Picorandan que ja tenim davant. 
 
 0:05 0:20 0,860 
 
Arribem al cim del Picorondan (991,2 m); a uns dos-cents cinquanta metres per sota nostre hi tenim 
el poble de Capafonts. 
 
Per tal de continuar hem de tirar enrere uns metres pel senderol per on hem pujat i després de passar 
pel costat d’uns arbres cremats anar cap a l’esquerra i baixar pel caire del cingle. 
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 0:07 0:27 1,125 
 
Després de travessar un rocallís desemboquem en el camí que havíem deixat i que segueix pel costat 
dels pals de la futura tanca; en el camp de davant hi ha un gran dipòsit (945 m). Per aquest camí, que 
hem de seguir cap a l’esquerra, passa el GR-65-5 que havíem deixat per pujar al Picorandan. 
 
Pugem i baixem per un terreny força esmicolat. Més endavant, a la dreta veiem un camí; és el camí 
dels Motllats que havíem seguit abans de pujar al Picorandan. Deixem un senderol a la dreta que va 
cap aquest camí. 
 
Se’ns uneix un senderol per la dreta, travessem un rocallís i pugem. 
 
 0:13 0:40 1,790 
 
Desemboquem al camí dels Motllats (976 m); a l’enforcall hi ha un pal indicador. Hem d’anar cap a 
l’esquerra seguint el GR. 
 
Pugem per un tram amb el sòl cimentat i tot seguit planegem per l’esquenall que separa el barranc de 
la Llengua Eixuta del barranc de la Foradada. Girem cap a l’esquerra i pugem. 
 
 0:09 0:49 2,450 
 
Després de fer un gir cap a la dreta arribem al capdamunt de la curta pujada (995 m). Des d’aquest 
punt tenim una visió immillorable del Picorandan. 
 
Seguim endavant planejant; a l’esquerra tenim el barranc de la Llengua Eixuta. 
 
 0:15 1:04 3,590 
 
A la dreta del camí podem veure-hi la Creu Trencada, feta amb trossos de metralla (1017 m). Uns 
metre més enllà hi ha una cruïlla amb un pal indicador; en aquest punt hem de deixar el GR-65-5 que 
va per la branca de la dreta vers la Muassara i seguir pel camí dels Motllats que va per la branca de 
l’esquerra. 
 
Una mica més endavant deixem un senderol a l’esquerra. Planegem. 
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 0:04 1:08 3,790 
 
Atenció. Hem de deixar el Camí dels Motllats per tal d’agafar un senderol que surt cap a l’esquerra 
(1013 m). 
 
El senderol baixar per travessar el comellar del Quicasso; en un marge que queda a la dreta del sen-
derol podrem veure-hi un petit habitacle. 
 
 0:05 1:13 4,110 
 
Després de travessar el comellar arribem en una cruïlla de camins amb un pal indicador (1013 m). 
Hem de seguir el camí que va cap a l’esquerra. 
 
 0:05 1:18 4,430 
 
Deixem un camí a l’esquerra (1010 m). Baixem lleugerament. 
 
 0:03 1:21 4,645 
 
Atenció. Hem de deixar el camí i seguir per un senderol que va cap a la dreta, vers el pont de Goi; a 
l’enforcall hi ha un pal indicador (992 m). 
 
Passem per damunt de l’espectacular Pont de Goi. Compte! El pas és prou ample però cal vigilar 
perquè no hi ha baranes. Després de travessar-lo hem de baixar cap a la dreta per anar a passar per 
sota de l’arc. 
 
 0:02 1:23 4,710 
 
Baixem per un rocallís per anar a passar per sota del Pont de Goi (979 m). Més enllà del pont pareu 
atenció perquè el senderol baixa amb fort pendent i amb el sòl força esmicolat. 
 
 0:08 1:31 4,875 
 
Enllacem amb un senderol transversal; l’hem de seguir cap a l’esquerra (925 m). A la dreta tenim el 
barranc de la Llúdriga amb la Cova de les Gralles a la seva capçalera. 
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 0:09 1:40 
 
Fem un doble gir dreta-esquerra pel costat d’una gran roca. 
 
 0:03 1:43 5,400 
 
Arribem en una bifurcació amb pal indicador (856 m). La branca de la dreta va cap a la Cova de les 
Gralles; nosaltres hem de seguir endavant. 
 
El senderol voreja el peu de la cinglera del Morral de la Devesa. En algun tram baixem per una grao-
nada feta amb troncs. A la dreta podem veure-hi la confluència del barranc de la Pixera amb el bar-
ranc de la Llúdriga. 
 
 0:07 1:50 5,690 
 
Atenció. Trobem una cruïlla (815 m); hem de deixar el senderol que seguíem i continuar per un que 
baixa cap a la dreta amb fort pendent. 
 
 0:05 1:55 5,830 
 
Desemboquem en un camí transversal que hem de seguir cap a l’esquerra (774 m); a l’enforcall hi ha 
un pal indicador. Aquest camí és el que baixa de la font de la Llúdriga per costat esquerra del riu; 
deixem alguns trencall laterals. 
 
 0:08 2:03 6,450 
 
Voregem una cadena i arribem en una bifurcació (743 m). Hem de rebutjar la branca de l’esquerra i 
seguir per la de la de la dreta en la direcció que portàvem. 
 
 0:02 2:05 6,585 
 
Fem un gir cap a la dreta per tal de travessar un petit torrent (734 m). 
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 0:02 2:07  
 
El sòl passa a ser cimentat. Seguim baixant; deixem algun trencall lateral. 
 
 0:04 2:11 6,990 
 
A la dreta del camí queden una petita nau i una bassa (709 m). 
 
 0:04 2:15 7,240 
 
Després de travessar el llit del torrent del Ribatell arribem en una bifurcació (705 m); en aquest punt 
hi ha un pal indicador. Ací hem de rebutjar el camí que segueix pel costat del torrent, aigües amunt, i 
anar per la branca de la dreta que va cap a la carretera TV-7041. 
 
El camí, amb sòl asfaltat, va per la zona de les Hortes, per entremig de camps d’avellaners. A 
l’esquerra, enlairat, podem veure-hi el poble de Capafonts amb la seva església en primer terme. 
 
 0:02 2:17 7,430 
 
Voregem la cadena que barra l’accés al camí i desemboquem al bell mig d’un revolt de la carretera 
TV-7041 (707 m); hem de seguir-la cap a l’esquerra. A la dreta queden les restes d’una edificació; 
una mica més endavant deixem, a l’esquerra, un camí pedregós que s’enfila vers el poble. 
 
 0:04 2:21 7,720 
 
Hem de deixar la carretera per baixar cap a la dreta per un camí cimentat (722 m); segons els indica-
dors és el camí que va a l’ermita de Barrulles. 
 
 0:03 2:24 7,900 
 
Arribem en una cruïlla amb un pal indicador (709 m); ací hem de deixar el camí de l’ermita i anar per 
la branca de la dreta, amb sòl de terra, que va cap a Farena. 
 
Tornem a passar per entremig de camps d’avellaners; des d’ací tenim una bonica panoràmica Capa-
fonts amb el Picorandan al seu darrera. 
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 0:05 2:29 8,210 
 
Deixem un trencall a la dreta (699 m); a l’esquerra hi ha un pal petit de senyalització. Més endavant 
passarem a frec d’una bassa que queda a l’esquerra del camí. 
 
 0:07 2:36 8,725 
 
Ens situem al costat del riu Brugent i arribem en una cruïlla al costat del Pont Vell (680 m); a la dre-
ta hi ha un pal indicador. Hem de seguir per la riba esquerra del riu, aigües avall, en direcció a les 
Fous i Farena; hi ha marques grogues. 
 
 0:03 2:39 
 
A la dreta, a l’altra banda del riu, podem veure-hi una gran paret de roca i una mica més endavant el 
senderol passa a frec d’una altra que ens queda a l’esquerra. 
 
 0:03 2:42 9,650 
 
El senderol fa un gir cap a la dreta i passa el riu a gual per primera vegada (670 m). Un cop a l’altra 
riba veiem un pal petit indicador a la dreta i les restes d’una bassa; també hi ha un rètol senyalant el 
camí al mas Fortet. 
 
Nosaltres hem de continuar pel costat del riu per un tram amb moltes pedres per entremig d’uns 
magnífics pollancres; a la dreta n’hi ha un amb el tronc ajagut del qual en surten cinc en bateria. 
 

 
 
 0:03 2:45 
 
Passem el riu a gual per segona vegada retornant així a la seva riba esquerra; just a l’altra banda hi ha 
un pal indicador. Ens apropem novament a la paret de l’esquerra que per ací forma algun sostre; ve-
iem algunes marques verdes i blanques. 
 
 0:05 2:50 
 
Deixem un trencall que puja per l’esquerra cap l’ermita de Barrulles; nosaltres seguim pel costat del 
riu vers el mas del Toni i Farena. 
 



Muntanyes_de_Prades__(09)_Picorandan – Mas d’en Toni (Farena)_(23-10-2016) 
 

8

Una mica més endavant trobem un petit pal indicador de La resclosa del molí de més avall. 
 
 0:05 2:55 
 
Passem pel costat d’una bauma amb una petita figuera al seu sostre. 
 
 0:03 2:58 10,000 
 
Atenció. En trobar un trencall a la dreta amb un pal petit de senyalització a l’enforcall val la pena de 
seguir-lo baixant cap al riu tot travessant un petit camp ermot (655 m). En arribar al riu, que per ací 
passa a frec d’una gran paret de roca, hi veurem un magnífic toll; aquesta és la zona de les Fous. 
 
 0:05 3:03 
 
Retornem al senderol i el seguim cap a la dreta. 
 
 0:03 3:06 
 
Arribem en una bifurcació; hem de deixar la branca de l’esquerra, que segueix en la direcció que por-
tàvem, i baixar cap a la dreta. A la dreta del senderol, gairebé integrades en el paratge, hi ha les res-
tes d’un cotxe! 
 
Uns metres més endavant tornem a passar a gual el riu Brugent; és la tercera vegada. Una mica més 
enllà trobem un pal indicador que ens diu que estem davant de la Manugra, una singular pedra en 
forma de bolet gegantí. 
 

 
 
 0:02 3:08 
 
El senderol baixa per travessar novament el riu a gual i passar així a la riba esquerra. Un cop a l’altra 
banda s’ha de pujar una mica i ens trobem amb una bifurcació; hem de rebutjar la branca que va cap 
a la dreta pel costat del riu i seguir la que surt endavant. 
 
Passem pel costat d’uns marges i pugem i baixem per un rocallís; compte! Un petit tram del senderol 
té el sòl empedrat. 
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 0:06 3:14 
 
Per la dreta se’ns uneix un senderol i al cap de pocs metres passem el riu a gual per cinquena vegada. 
 
 0:02 3:16 
 
Trobem un pal petit de senyalització a l’esquerra del senderol. A la paret que hi ha a l’altra banda del 
riu podem veure-hi una gran escletxa. 
 
Atenció. Trobem una bifurcació del sender; cal seguir la branca de la dreta que puja. Trobem una al-
tra bifurcació; ara cal agafar la branca de l’esquerra que baixa. Arribem en una clariana sobre el riu. 
 
 0:08 3:24 
 
Arribem en una nova bifurcació; la branca que segueix endavant està barrada per un tronc, hem 
d’anar per la branca de la dreta. 
 
Una mica més endavant travessem el riu per una zona on hi ha pedres més grans; és el sisè pas a gual 
que fem. A l’esquerra hi veiem antics marges. 
 
 0:05 3:29 10,735 
 
El senderol bifurca (635 m); la branca que segueix endavant va a passar per una zona amb restes de 
troncs, nosaltres hem d’anar cap a la dreta per tal de baixar cap al riu per un curt tram de fort pen-
dent. Arribats al riu l’hem de creuar a gual per setena i última vegada. 
 
Un cop a l’altra riba el senderol s’enfila pel costat d’un petit pal indicador i segueix pel costat del riu 
aigües avall. 
 
 0:04 3:33 
 
Baixem cap al llit del riu i seguim endavant pel costat d’un tub de conducció d’aigua. Uns metres 
més endavant sortim del llit del riu pujant cap a la dreta. 
 
Desemboquem en una clariana i seguim per un ampli camí per una zona que estan talant recentment 
(quan vàrem venir pel mes d’abril per veure si es podia passar el riu a gual per ací hi havia un bonic 
senderol que anava per dins del bosc). Pugem. 
 
 0:07 3:40 
 
Per la dreta se’ns uneix un camí; baixem. 
 
 0:02 3:42 11,320 
 
Desemboquem en un camí transversal asfaltat (634 m); a l’enforcall hi ha un pal indicador. Aquest 
camí cap a l’esquerra porta al mas d’en Toni; nosaltres l’hem de seguir cap a la dreta. 
 
 0:03 3:45 11,610 
 
A l’esquerra deixem el senderol que baixa cap al Gorg de l’Olla (635 m); a l’enforcall hi ha un pal in-
dicador. A la dreta hi ha el senderol, una mica desdibuixat per la tala d’arbres, que puja cap a Mont-
ral. Nosaltres hem de seguir endavant pel camí que ara té el sòl de terra; planegem. 
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 0:03 3:48 11,750 
 
Travessem el barranc dels Obacs del Mas del Toni (633 m); pugem lleugerament. 
 
 0:06 3:54 12,300 
 
Per l’esquerra se’ns uneix un camí que ve del riu (638 m). 
 
 0:06 4:00 12,670 
 
Després de fer un marcat gir per tal de vorejar un penyal de roca desemboquem a la carretera que ve 
de la TV-7041 i va cap a Farena (635 m); l’accés al camí al mas d’en Toni està barrat als vehicles per 
una tanca. En aquest punt finalitzem l’etapa d’avui. 
 
 

Equip de preparació (02/05/2016): Joan Andreu, Josep Mª Casas, Agustí Poch, Pep Torras 
Equip de preparació (07/10/2016): Joan Andreu, Agustí Poch, Isidre Poch, Pep Torras 

 
*********************************** 

 
 
Aiguat del 10 d'octubre de 1994 
 
L'aiguat del 10 d’octubre de 1994 o Aiguat de Sant Tomàs va ser un episodi de pluges torrencials 
que va afectar especialment les comarques de Tarragona provocant inundacions i destrosses conside-
rables en les infraestructures viàries. Es va iniciar la tres quarts de sis de la matinada del dilluns dia 
10 d'octubre de 1994. A les 8 del matí el delegat del Govern de la Generalitat, Josep Maldonado, va 
constituir el centre de coordinació de crisi amb els responsables dels departament afectats de les ad-
ministracions autonòmica i de l’estat. A les 10 del matí s’estava en alerta màxima i molts municipis ja 
patien fortes inundacions. 
 

 
 
La irregularitat del clima mediterrani fa que rieres i barrancs passin de no portar gens d’aigua a por-
tar-ne força quantitat i en determinades èpoques de l’any, especialment a la tardor, s’hi produeixen 
situacions meteorològiques favorables als aiguats intensos que provoquen les temudes inundacions. 
Els meteoròlegs coincideixen en la confluència de diverses situacions perquè es produeixin: 
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* Es presenten a la tardor, quan l’aigua del mar és calenta encara i després d’estius especialment 

secs o calorosos. 
* La coincidència d’un anticicló al centre d’Europa o una depressió a la Mediterrània occidental, 

o ambdues coses a l’hora, com va ocórrer el 10 d’octubre de 1994. 
* L’existència d’aire fred a les capes altes atmosfèriques que fa que les gotes ascendeixin ràpida-

ment, arribin a gran altitud i obtinguin una grandària que les fa caure a terra amb força intensi-
tat. 

 
Tenen causa orogràfica i característiques similars a les d’una pluja monsònica: duren força temps i es 
produeixen a qualsevol hora del dia o de la nit. 
 

 
 
Alforja va ser la població que va enregistrar el volum de pluja més important, 403 litres/m2 en 24 ho-
res. A primera hora del matí les comarques més afectades eren el Priorat, El Baix i Alt Camp i el 
Tarragonès. A la tarda els aiguats van prendre força a les comarques del Montsià i Baix Ebre, al sud 
de la província. 
 
Les fortes pluges i l’augment del cabdal dels rius van posar en Alerta G (Pluges molt fortes) a tota la 
província. Les zones més afectades van ser la ribera del riu Francolí, des del seu naixement a 
L’Espluga de Francolí, fins a la desembocadura, al costat del barri mariner de Tarragona –el Serra-
llo-. En alguns punts el riu va arribar a tenir fins a tres metres d’alçada, sobrepassant l’altura d’alguns 
dels ponts que el creuen i causant-ne l’ensorrament de cinc, per exemple a la població de La Riba la 
confluència del riu Francolí i el Brugent va provocar una riuada que va derruir el pont d’accés a la 
població. 
 
També es va activar el PLASEQTA (Pla de seguretat de la indústria química de Tarragona) a causa 
de l’ensorrament del pont que donava accés a la refineria i als municipis de la Pobla de Mafumet i El 
Morell per la carretera de Valls. La força del riu va ocasionar el trencament de dues conduccions del 
Rak que transporta diverses substàncies químiques i provocant que aquests productes tòxics 
s’aboquessin al mar. 
 
A Reus es va activar el PEM (Pla d’emergència municipal) a primera hora del matí, ja que la major 
part de les vies de comunicació van quedar tallades. Es van patir algunes inundacions –el Casal de 
sant Josep Obrer i la sala 4 de la Fira-, es va evacuar l’alumnat de l’escola Bon Soleil i es van ensor-
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rar 2 vivendes, però no es va produir cap dany personal. 
 
L’aigua va baixar amb molta força per totes les rieres, torrents i barrancs de moltes poblacions tarra-
gonines, tanmateix la que baixava per les rieres d’Alforja i de Maspujols va ser la que va provocar la 
majoria de danys al Baix Camp. Al Priorat la necessitat d’obrir les comportes del pantà de Siurana va 
fer créixer més el cabal del riu i va provocar greus inundacions a Porrera, que va haver de ser evacu-
ada parcialment. 
 
Es van produir talls en el subministrament elèctric - van caure vuit torres d’alta tensió en diversos 
municipis-, les línies telefòniques, les del gas, de tren i de carreteres. Els desallotjaments més impor-
tants es van produir al barri mariner de la ciutat de Tarragona –Serrallo- i a Porrera i Poboleda –
comarca del Priorat-. Altres municipis van quedar incomunicats a causa de les riuades. 
 
Durant tot el dia segons les informacions del delegat del Govern de la Generalitat, Josep Maldonado, 
i del governador civil, Ramón Sánchez, es van desplegar un total de 850 guàrdies civils, 200 policies 
nacionals, 12 membres de protecció civil, 80 mossos d’esquadra, 160 bombers així com 4 helicòpters 
de bombers que van ajudar en tasques d’evacuació, els efectius de les diverses policies locals dels 
municipis afectats i personal de carreteres. 
 
Les destrosses provocades per l’aiguat a les carreteres i ponts de la Generalitat s’estimaren en 5.000 
milions, als quals l’administració autonòmica va afegir 2.000 milions en danys a les obres hidràuli-
ques. El MOPTMA va valorar en 1.598 milions les pèrdues en carreteres i ponts de la seva compe-
tència, la majoria a la província de Tarragona, als que es van afegir la pèrdua de la maquinària 
d’obres del parc de Tarragona, valorada en 325 milions. La Diputació de Tarragona, per la seva ban-
da, va valorar en 1.000 milions els danys registrats a la xarxa de carreteres locals. 
 

************************* 
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