Restitució de l’estudi dels danys de la Riuada de 1962 a l’Ajuntament de Terrassa

L’anàlisi d’una tragèdia.
La matinada del 25 al 26 de setembre de 1962,
es produïren a la zona del Vallès uns aiguats
que van provocar grans torrentades i destrucció
física i que acabaren amb la vida de nombroses
persones, més d'un miliar a tota la comarca. A
Terrassa la xifra de morts va ser especialment
elevada i les pèrdues materials quantioses. Per
a la nostra ciutat i altres municipis de la comarca va representar el desastre natural més greu
de tota llur història recent. En retirar-se les
aigües causants de la tragèdia, tocava avaluar
la magnitud exacta del desastre. La corporació
municipal d’aleshores, completament desbordada, va encomanar la missió d'avaluar els
danys humans i materials a un jove emprenedor, format en el sistema educatiu francés, per
a aquesta tasca. Va ser d’aquesta manera
que en Fausto San José, dotat d’un petit
equip de col·laboradors, en el que figurava
també la Maria Artigues, de l'Escola Social,
es va tancar a les dependències de
l’ajuntament per tal d’elaborar l'estudi estadístic del fenòmen natural que va provocar les
nombroses pèrdues humanes i materials.
L'estudi era la base sobre la qual s'havia
d'elaborar l'informe per a presentar al consell
de ministres que havia de decidir els ajuts pels
damnificats. De l'estudi es van fer tres exemplars: un es va remetre a Madrid, l'altre es va

quedar en poder de l'ajuntament i el tercer, en
les del propi autor.
Aquest estudi, amb profusió de dades i plànols
explicatius, s’estructurà en cinc grans apartats:
causes de la riuada, danys personals o morals,
danys materials, plans d’urgència i projectes de

L’autor: Fausto San José Pérez

Nascut a Terrassa l’any 1935, la família s’exilia a França en acabar la Guerra Civil. El
pare Agustín San José Calasanz es deportat a Mauthausen i la resta de la família
repatriada a Espanya. Al tenir coneixement de l’alliberament de l'Agustín, la família torna
a França i es retrobem amb el pare al 1947. Tota la família torna definitivament l’any
1954.

L’any 1959 en Fausto assumeix la primera gerència a Establiments Vallesans i l’any
1960, la de la Cooperativa Laboral, al carrer de la Font Vella, el primer autoservei
d’alimentació de Terrassa. Durant la riuades de 1962, l'ajuntament li encarrega l'estudi
de les conseqüències del desastre, tant humanes com materials. Després va desenvolupar la seva carrera empresarial, amb la constitució l'any 1970, junt amb Jordi Torras i
Marc Guinart, de l’empresa Tocinerias San José-Torras que va arribar a tenir 130 establiments. Seguiren el 1992 Arcadie España i que va passar a dir-se Roler i establerta al
polígon de Els Bellots. Posteriorment, La Panera del Pa, O'Pan, la transformació de les
cansaladeries en Ibericus, amb una xarxa de vint botigues, dues al Països Baixos i, ja el 2005, Arcadie Extremadura, establerta a Peraleda de la Mata, a Càceres.
El 2021, en ocasió de la col.locació de l'stolperteine dedicada al seu pare, ofereix a l'Ajuntament un exemplar del
llibre de l'Agustín, “Retazos” en el que explica les vicissituds viscudes i el drama de la deportació nazi.
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reforma, en base a la divisió de les àrees afectades en 5 zones: la determinada per la Riera
del Palau i la Rambla, les conformades pels
torrents de Vallparadís, la Riera de les Arenes,
una zona «neutra» formada pels danys que no
es van produir directament per una llera determinada, i per últim, la cinquena zona localitzada
a Les Fonts. En ell queden reflectides les
causes de l'aigua i danys, des del propi aiguat,
fins el volum i la potència de l'aigua. D'especial
rellevància son les dades sobre els danys
personals o morals amb noms de totes les
persones afectades i les seves adreces (195
persones mortes identificades, 54 sense identificar i 40 desaparegudes), les famílies que van
perdre la llar, comptabilitzades en 311 i, fent

esment de totes les dades disponibles, també
les persones que van perdre el seu lloc de
treball, 241. L'estudi aprofondeix tot seguit en
els danys materials a la indústria, l'agricultura,
el comerç, els equipaments i serveis públics i
els habitatges, quantificant inclús les quantitats
econòmiques estimades aleshores.
Amb el transcórrer del temps, l'exemplar de
l'estudi que obrava en poder de l'Ajuntament de
Terrassa va desaparèixer. Ara, i coincidint amb
la commemoració del seixantè aniversari de les
Riuades, l'autor ha donat a l’Ajuntament de
Terrassa una edició facsímil que restarà a
l'Arxiu Històric a disposició d'investigadors,
historiadors i de totes les persones interessades.

El llibre compta amb
profusió de plànols on
s’avaluen les diferents
dades aportades per
l’estudi realitzat sobre
les conseqüències de la
Riuada de 1962 a la
nostra ciutat.

El llibre es pot consultar a l’Arxiu Històric de Terrassa
https://isac.terrassa.cat/isac/servlet/cerca?opcio=104511590
c. Baldrich, 268
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+ informació sobre la Riuada de 1962

exposició virtual Museu de Terrassa:
reportatge revista SAPIENS:

http://urgell.terrassa.cat/riuades/
https://www.sapiens.cat/temes/catalunya/la-riuada-del-valles_12788_102.html
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