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RESUM 
 
Victoriano Muñoz Oms és una de les figures més rellevants de l’enginyeria civil del nostre 

país. Va intervenir directament en l’impuls d’obres de tota mena: carreteres, ferrocarrils, 
aprofitaments hidroelèctrics, etc. sempre des d’un nou enfocament, basat en la visió en xarxa de 
les obres públiques sobre el territori, contemplat de manera integral. Així tenia en compte tots els 
factors intervinents i podia buscar sinèrgies entre les infrastructures. 

 
Malgrat que la faceta més coneguda de la seva trajectòria professional, és la creació de 

l’empresa Enher i la seva tasca al seu capdavant impulsant la construcció de salts i preses per 
l’aprofitament integral del riu Noguera Ribagorçana, la seva feina com a planificador al servei del 
país no és menys rellevant. 

 
El prestigi que havia adquirit com a enginyer, va fer que el 1935 fos escollit per Joan 

Vallès, conseller d’Obres Públiques de la Generalitat, per encapçalar l’elaboració del Pla General 
d’Obres Públiques. Fruit de la seva intervenció i concepció en xarxa de l’obra pública, totalment 
revolucionaria en comparació amb la planificació efectuada fins aleshores, es pot considerar 
aquest pla com el pioner de la planificació moderna.   

 
Destaquen en aquest pla la racionalitat i l’organització de la feina, que van permetre partint 

gairebé de zero, obtenir multitud d’estadístiques i elaborar una cartografia sobre la que es va bastir. 
També es van introduir els conceptes de reequilibri territorial i articulació del territori com objectius 
prioritaris a assolir, conceptes que avui en dia segueixen de plena actualitat. 

 
Per tal d’articular el pla, aquest va ser dividit en onze seccions corresponents a les 

infrastructures de serveis de les quals pretenia resoldre les mancances, especialment marcades a 
la Catalunya rural. Aquestes seccions són: 

 
• Secció de camins, corresponent a la xarxa de carreteres. 
• Secció de ferrocarrils 
• Secció de ports i serveis marítims 
• Secció d’aeroports i rutes aèries 
• Secció de telèfons 
• Secció de regatges i grans obres hidràuliques 
• Secció d’abastaments d’aigua potable 
• Secció de clavegueram, evacuacions i depuracions d’aigües residuals 
• Secció d’endegaments i defenses de rius 
• Secció de dessecament i sanejament de terrenys 
• Secció d’electrificacions rurals 

 
L’anàlisi d’aquest pla formulat fa gairebé 70 anys sorprèn per la seva vigència de moltes de 

les seves conclusions, que o bé han estat realitzades o bé segueixen mancant.   
 
El 1957 l’alcalde de Barcelona José María de Porcioles, va encarregar a Victoriano la 

realització d’un pla que donés solució al vell problema de l’abastament d’aigua potable de 
Barcelona. Victoriano mogut un cop més per la seva visió àmplia del territori, va anar més enllà i va 
idear el Pla d’Aigües de Catalunya. Aquest pla plantejava per mitjà de la regulació i 
intercomunicació dels rius, la creació de 200.000 Ha noves de regadiu, la generació de 750 milions 
de kWh d’energia anuals i l’abastament garantit d’aigua a Barcelona per fins 5 milions de persones. 

 
Aquest pla de gran interès enginyeril, no s’arribà a concretar per conflictes d’interessos 

amb la Societat General d’Aigües de Barcelona i la Confederació Hidrogràfica dels Pirineus 
Orientals. 

 


