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Medi

La riuada de l'any 1994

Ara  ja  fa  14  anys  que  hi  va  haver  una  de  les 
inundacions  més  impactant  de  la  història  del 
desbordament del riu Tenes.

El  dia  10 d’  Octubre de 1994 ,  els  lliçanencs van 
viure  una  catàstrofe  inoblidable.  Va  ploure  de 
manera  excessiva,  la  qual  cosa   va  provocar  el 
desbordament  del  Tenes.  Des  de  Sant  Feliu  de 
Codines,  passant per tots els pobles fins arribar a 
Lliçà d’Amunt. 

El  riu  Tenes es va desbordar  uns 170 metres ,  a 
ambdós costats del corrent central.

No es tractava d'una de les riuades tardorals a què 
estem acostumats.

El que encara recordem va ser la pèrdua d’amics i 
familiars , que no van poder salvar-se i van morir 
ofegats.

La gent va haver de refugiar-se a les teulades de les 
seves  cases  i  des  d’allà  podien  contemplar 
estupefactes; “la riera del Tenes estava coberta de 
fang i amb tota mena d'arbres, animals i objectes 
baixant  amb  una  terrible  brutalitat”,  ens  comenta 
una veïna que va patir aquesta situació. Donat  que 
el mes de juliol del mateix any va haver un incendi a 
Riells del Fai, que va desforestar el bosc a prop d’on 
passa el Tenes ,quan va ploure de manera excessiva 
no hi havia arbres que aturessin l’aiguat i per tant es 
va desbordar  el  riu  Tenes i  va arrossegar  tota  la 
cendra negra cap avall.

Les cases i la majoria del poble van quedar inundats. 
La gent abandonava els cotxes enmig del diluvi. 

La  riuada  va  causar  danys  materials  (  mobles  , 
electrodomèstics,  records  com  fotos,  roba  ...), 
econòmics (  documentació  ,  joies  ...)  i  psicològics 
per la pèrdua d’amics i familiars. 

Imatge dels cotxes atrapats enmig de l'aiguat

Casa de can Jan inundada pel desbordament.

Comentari  d'un  afectat:”Jo  estava  dinant  i  vaig  
anar a mirar per la finestra i vaig veure que es  
començaven a inundar els camps de casa nostra,  
perquè estem a prop del riu.

Al cap d'una estona vaig anar com vaig poder, a 
ajudar  els  veïns  del  meu  barri  amb  el  tractor,  
perquè s'havien quedat atrapats a les seves cases. 

El  dia  següent,  el  meu  pare  va  ser  un  dels  
voluntaris per anar a  treure brossa de sobre el  
pont amb el tractor, perquè la gent pogués anar  
circulant. 

També vam anar traient els pins i troncs d'arbres  
que  se'ls  havia  endut  l'aiguat”,  ens  comenta  en 
Jaume  Parera,  veí  del  poble  que  va  viure  en 
primera persona aquesta inoblidable catàstrofe.


