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CAPÍTOL 1: 
 

 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS  
 
 
 
 
 
 
 
1.1.- INTRODUCCIÓ 
 

El territori de Catalunya va patir una transformació extraordinària al llarg 
del segle XX, que va portar associats un desenvolupament demogràfic, 
econòmic i tecnològic. Així, es va passar d’una població del voltant dels 2 
milions d’habitants l’any 1900 a més de 6 milions l’any 2000, i el mateix va 
ocórrer en el camp dels serveis i de les obres públiques en les seves múltiples 
formes: xarxes elèctriques, telefònica, abastaments d’aigua potable, carreteres, 
autopistes, regadius, regulació de rius, etc.  

 
Ara bé, la història d’Espanya, i concretament la de Catalunya, va haver 

de viure durant el segle passat dues dictadures i una Guerra Civil, fets 
determinants que forçosament van influir en la marxa del desenvolupament del 
país i de les seves infrastructures. 

 
És en aquest marc convuls que Victoriano Muñoz Oms, enginyer de 

camins, va desenvolupar per dos cops importantíssimes aportacions en el 
camp de la planificació, que per les diferents circumstàncies que ara veurem, 
no van arribar a aplicar-se. Aquestes planificacions, van materialitzar-se en el 
Pla General d’Obres Públiques de 1935, encarregat per la Generalitat de 
Catalunya, i en el Pla d’Aigües de Catalunya de 1957, encarregat per l’alcalde 
de Barcelona per fer front a la falta d’aigua a la ciutat. 
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La importància d’aquests plans radica en què són el primer exponent de 
planificació realitzada al país amb criteris moderns. En ells, Victoriano Muñoz, 
allunyant-se de tot el que s’havia realitzat fins aleshores, planteja un tractament 
global del territori. Convençut que per maximitzar l’explotació de les 
potencialitats de Catalunya, cal establir xarxes intercomunicades d’obres 
públiques, s’allunya del tractament local i aïllat que tradicionalment havia 
imperat. 

 
El Pla General d’Obres Públiques de 1935 recull una proposta 

estructurada en onze seccions, de les obres públiques a realitzar per tal 
d’assolir el reequilibri territorial de Catalunya i el seu desenvolupament. És 
sorprenent comprovar la vigència de les deduccions a les què va arribar, tenint 
en compte la precarietat de mitjans de l’època i que es partia pràcticament de 
zero, sense estadístiques ni cartografia. 

 
Aquest pla va quedar interromput per l’esclat de la Guerra Civil, raó per 

la qual va quedar inèdit i sense aplicació fins a l’any 1957, en què Victoriano en 
va recuperar una de les seccions per realitzar el Pla d’Aigües. Després, va 
tornar a caure en l’oblit fins l’any 1982, en el qual en motiu de l’encàrrec de 
realització del Pla de Carreteres, la Generalitat en va publicar un extracte. En 
ell es va constatar la vigència de les seves propostes, que en la majoria de 
casos o havien estat construïts, o seguien mancant, com el cas de l’Eix 
Transversal en la secció de camins. 

 
El Pla d’Aigües de Catalunya de 1957 presentava una proposta de 

transvasaments entre els rius de Catalunya, per la qual passarien a funcionar 
com un sistema. Els rius quedarien doncs interconnectats, de manera que 
complementant i suplint les seves aigües, el conjunt resultava suficient i fins i 
tot excedentari. Aquesta sistematització, permetria cobrir les expectatives de 
progrés de les conques cedents, i alhora, donar satisfacció a les necessitats de 
les conques més deficitàries. 

 
A través d’un coneixement precís del territori i de la visió en xarxa de 

Victoriano aplicada als rius de Catalunya, el Pla d’Aigües raona una solució al 
problema de l’abastament de Barcelona i rodalies, alhora que explota al màxim 
les potencialitats agrícoles i hidroelèctriques de cada conca de Catalunya. Els 
beneficis que s’haurien pogut obtenir de l’aplicació d’aquest pla, es van xifrar en 
200.000 noves hectàrees de regadius, 750 milions de kWh l’any i un cabal 
garantit a Barcelona de 12 m3/segon. 

 
Aquest pla va ser presentat oficialment per l’alcalde Porcioles el juny de 

1957, però tal com explica Correa (2002), no va tirar endavant pels conflictes 
d’interessos que es van donar amb la Companyia General d’Aigües de 
Barcelona, i amb la Confederació Hidrogràfica dels Pirineus Orientals, que 
optaven per la solució simple d’un transvasament del Ter per resoldre 
l’abastament de Barcelona. 

 
L’estudi d’aquests dos plans és interessantíssim, ja que aporta el 

coneixement d’uns postulats sobre els que planificar d’extraordinària actualitat i 
vigència, com els referents a la visió integral del territori, el reequilibri territorial 
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o la participació pública entre d’altres. Per altra banda, dóna més rellevància a 
la figura de Victoriano Muñoz Oms, més conegut per la seva faceta d’industrial 
hidroelèctric, que hauria de ser un referent pel col·lectiu d’enginyers. 
 
 
1.2.- OBJECTIUS 

 
Els objectius principals que miren d’aconseguir-se amb l’elaboració 

d’aquesta tesina són: 
 
• Donar a conèixer la figura de Victoriano Muñoz Oms, un dels més 

il·lustres enginyers que ha donat el país, que va realitzar importants 
aportacions en el camp de la planificació d’infrastructures d’obra 
pública a Catalunya. 

  
• Destacar la importància dels Valors Humans a l’enginyeria que van 

marcar sempre la seva obra. 
  

• Rescatar de l’oblit el Pla General d’Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya de 1935, mirant de donar una visió general del més 
rellevant del seu contingut i condicions d’elaboració. 

 
• Donar a conèixer el plantejament del Pla d’Aigües de Catalunya de 

1957 per donar solució als problemes hídrics de Catalunya i a 
l’abastament  de Barcelona. 

 
• Destacar la visió en xarxa de les obres públiques de Victoriano 

Muñoz, i la seva utilitat com a eina de reequilibri territorial. 
 
 
1.3.- METODOLOGIA 
 

La metodologia que s’ha seguit per elaborar aquesta tesina és: 
 
• Recerca en diferents administracions de documents referents al Pla 

General d’Obres Públiques de la Generalitat de 1935. S’ha tingut 
accés a l’original dipositat a l’Arxiu Històric Nacional de Catalunya. 

 
• Anàlisi i extracció de conclusions del material trobat al què s’acaba 

de fer referència. 
 

• Consulta de la reproducció del Pla d’Aigües de Catalunya de 1957 
continguda al fons històric de FECSA-ENDESA 

 
• Anàlisi i extracció de conclusions del Pla d’Aigües i comparació amb 

la secció de d’Obres Hidràuliques del Pla General d’Obres Públiques. 
 

La realització d’aquesta tesina ha anat associada a una beca de 
col·laboració amb FECSA-ENDESA. 
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El resultat d’aquest treball es presenta en aquest document que s’ha 

estructurat en 6 capítols. 
 
El capítol 1 és l’introductori. En ell es fa una breu explicació de què són 

el Pla General d’Obres Públiques de la Generalitat de 1935 i el Pla d’Aigües de 
Catalunya de 1957, de les circumstàncies per les quals no es van dur a terme, 
així com del perquè val la pena estudiar-los. A més s’inclouen els objectius i la 
metodologia seguida per realitzar aquest document. 

 
Al capítol 2, s’emmarca històricament el moment en què es realitza el 

Pla General d’Obres Públiques, i es citen els antecedents i referents que el van 
envoltar per tal de ressaltar la seva singularitat. 

 
El capítol 3 descriu la finalitat i objectius que van servir de postulats 

sobre els què bastir el Pla. També s’inclou en aquest capítol l’equip que hi va 
intervenir i la manera com es va abordar, així com les fonts que es van 
consultar per recopilar les dades necessàries per confeccionar el Pla. 

 
Al capítol 4 s’hi ha descrit 10 de les 11 seccions que van integrar el Pla 

General de d’Obres Públiques. La secció referent a regatges i obres 
hidràuliques s’exposarà en el següent capítol conjuntament amb el Pla d’Aigües 
de Catalunya, degut a la seva afinitat i grau de coincidència. Moltes d’aquestes 
descripcions, s’han hagut de fer en base a mapes de conjunt, ja que tan sols 3 
d’elles tenen memòria on s’expressi els objectius i manera de procedir, pel què 
han revestit gran dificultat. Finalment s’ha inclòs en aquest capítol unes breus 
consideracions sobre el pressupost del Pla. 

 
El capítol 5 és la síntesi descriptiva del Pla d’Aigües de Catalunya de 

1957 i de la secció d’obres hidràuliques del Pla General, ja que un és la base 
de l’altre amb lleugeres correccions, tot i que van transcórrer 22 anys entre ells.  

 
Per finalitzar, al capítol 6 es presenten les conclusions extretes d’aquest 

treball. 
 
També s’han inclòs 2 annexes, corresponents a una reproducció dels 

Butlletins Oficials de la Generalitat referents a l’exposició pública de la secció 
de camins del Pla General d’Obres Públiques de 1935, i als plànols, càlculs i 
taules més representatius del Pla d’Aigües de Catalunya de 1957 
respectivament.  


