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CAPÍTOL 4: 
 

DESCRIPCIÓ DE LES SECCIONS 
 

RECOLLIDES AL PLA GENERAL 
 
 
 
 
 
 
4.1.- ARTICULACIÓ DEL PLA 
 

El pla d’Obres Públiques de 1935 es troba dividit en onze seccions que 
s’agrupen en tres serveis, com il·lustra la figura 4.1 de la pàgina següent.  

 
El primer servei que respon a les infrastructures de comunicació, inclou 

cinc seccions, corresponents a Camins, Ferrocarrils, Ports i serveis marítims, 
Aeroports i rutes aèries i Telèfons. El segon servei fa referència a obres 
hidràuliques, i recull les seccions de Regatges i grans obres hidràuliques, 
Abastaments d’aigua potable, Clavagueratges, evacuacions i depuracions 
d’aigües residuals, Endegaments, defenses i embelliments de rius i 
Dessecament i sanejament de terrenys. Finalment el tercer servei del pla el 
constitueix una única secció, la d’Electrificacions Rurals.  

 
De les onze seccions del Pla, el material existent és molt desigual. Les 

seccions de Camins, Telèfons i Dessecament i sanejament de terrenys, es 
poden considerar completament acabades, ja que consten de Memòria, gràfics 
i mapes de les propostes i de la situació en el moment de redactar-los. Malgrat 
això, tan sols la secció de Camins va arribar al tràmit d’informació pública degut 
a l’esclat de la guerra. 
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Figura 4.1, Esquema de les seccions del Pla. (Font: Elaboració pròpia) 
 
 
Les altres vuit seccions, de fet es poden considerar també acabades, 

però els manca la memòria, fonamental per conèixer els objectius concrets, la 
metodologia i les formes de gestió. Alguns d’aquests elements es poden deduir 
dels mapes i gràfics existents, així com de la valoració de les propostes que 
també es va calcular. Aquesta tesina pretén fer una descripció dels trets més 
característics de cada secció a partir de la interpretació del material existent. 

 
La secció corresponent a Regatges i grans obres hidràuliques serà però 

exposada conjuntament al capítol específic del Pla d’Aigües de Catalunya de 
1957, ja que com veurem aquest va bastir-se sobre aquesta secció, de manera 
que les diferències són mínimes. 

 
 

4.2.- CAMINS 
 
 

4.2.1.- Introducció 
 
La secció de camins, que va rebre aquest nom i no el de carreteres per 

fugir de l’associació “carretera-carro”, és sense cap mena de dubte la més 
completa pel que fa al grau de plasmació documental i tramitació. Aquesta 
concreció es deu a la prioritat que se li va donar i que ja ha estat comentada 
anteriorment. 

 
L’extensió del capítol d’estudi d’aquesta secció serà la més gran i 

acurada de totes les integrants del pla, motivada per les seves particularitats.  
 
La primera de les particularitats que cal remarcar d’aquesta secció és la 

seva vigència. Si es superposa el plànol de la xarxa de carreteres actual al 
proposat pel pla tal com mostra la figura 4.2, sorprèn extraordinàriament l’alt 
grau de concordança entre ells. L’exemple paradigmàtic d’aquest fet, és la 

  
    Camins 

     Ferrocarrils 
  Comunicacions  Ports i serveis marítims 
     Aeroports i rutes aèries 
     Telèfons 
      
Pla general    Regatges i grans obres hidràuliques 
     Abastaments d’aigua potable 
  Obres Hidràuliques Clavagueratges, evacuacions i depuracions 
     Endegaments, defenses i embelliments de rius 
     Dessecament i sanejament de terrenys 
 
  Electrificacions Rurals  
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projecció que es va fer en el pla de la necessitat de construir l’eix transversal 
entre Lleida i Girona, que va ser materialitzat més de 50 anys després de ser 
ideat. També és d’especial significació la unió final de l’anomenat eix de l’Ebre 
que comunica Amposta amb Lleida. 

 

 
 

Figura 4.2 Superposició del pla de 1935 a la xarxa actual. (Font: Elaboració pròpia a partir del 
mapa de carreteres del pla de carreteres de 1985) 

 
Destaca també que aquesta és la única secció del pla que va arribar a 

sortir a informació pública. Ho va fer el 24 de desembre de 1935, i el plaç 
administratiu per aquest efecte va ser prorrogat 3 vegades finalitzant el 31 de 
març de 1936, aquestes pròrrogues s’han recollit a l’Annex 1. És destacable 
que durant aquest període, el Conseller Joan Pujals va ser rellevat del seu 
càrrec per Pere Mestres d’Esquerra Republicana de Catalunya, partit vencedor 
dels comicis que es van celebrar aquell febrer. Aquest canvi en el responsable 
de la conselleria d’Obres Públiques no va afectar la continuació de la redacció 
del pla, que va continuar endavant amb l’equip dirigit per Victoriano Muñoz.     

 
Una altra particularitat d’aquesta secció que ha permès un major 

aprofundiment en el seu estudi, és que s’ha tingut accés a documents de treball 
continguts a l’Arxiu Històric de la Diputació de Tarragona en què s’aprecia la 
comunicació existent entre l’equip de Victoriano i els enginyers de la 
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demarcació de Tarragona, així com es va donar tractament a les dades i 
informació recollides per enquestes als Ajuntaments. 

 
Finalment, en aquesta introducció, cal esmentar que en aquesta secció 

es va dur a terme una classificació exhaustiva de totes les carreteres, en què 
per primer cop el criteri de selecció és la seva importància funcional i no la seva 
amplada o dependència administrativa. 

 
 
4.2.2.- Abast i metodologia 

 
La necessitat d’una bona xarxa de comunicacions, que permetés el 

transport ràpid, còmode, econòmic i segur de persones i mercaderies, en un 
moment en què la proliferació de camions paral·lela al perfeccionament continu 
del motor d’explosió, s’anava conformant com un factor determinant per la bona 
marxa econòmica de l’economia del país. 

 
Aquests raonaments estaven a l’ordre del dia a la totalitat de països més 

avançats del món com ja hem vist, alhora que començava a ser un motiu de 
preocupació el nombre creixent d’accidents, que tenien lloc per la circulació 
cada cop més ràpida i densa per unes vies que no estaven projectades per 
aquestes característiques de tràfic. 

 
En la memòria ja es cita l’estudi anglès Organizing Prosperity de 1932, 

que atribueix la majoria dels accidents fatals a encreuaments o revolts forts, 
estimant que es podria reduir un 60% els accidents adequant les vies a les 
noves especificacions constructives.  

 
Per arribar a assolir aquesta xarxa de comunicacions calia que la secció 

de camins donés solució a un doble problema: la construcció de noves rutes i la 
millora de les existents (millorant-ne el traçat i secció per guanyar seguretat i 
capacitat). Aquesta doble finalitat havia d’assolir-se d’acord als postulats 
d’equilibri territorial generals del pla, i havia de permetre resoldre vells 
problemes com l’aïllament de comarques com l’Alta Ribagorça o dels nuclis 
menys poblats, alhora que permetria una millora de la producció i competència 
dels nuclis industrials que impulsarien l’economia i afiançarien el règim 
autonòmic. 

 
La metodologia de treball va ser la ja exposada en l’apartat 3.4, amb la 

particularitat que van elaborar-se un seguit d’indicadors específics, que veurem 
en el proper apartat, per tal de determinar equitativament les necessitats de 
millora i construcció de vies noves per a cada comarca, així com les prioritats 
en la seva execució. 

 
Aquests indicadors van ser la base a partir de la qual es va bastir la 

xarxa de camins, a partir de la qual es van anar fent les successives 
modificacions que la consulta de plans anteriors, opinions de les demarcacions 
i informacions públiques van comportar.  
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Pel que fa als enginyers de les demarcacions corresponents a les 
antigues Diputacions, van elaborar llistats detallats de totes les vies existents o 
previstes a cada demarcació, segons uns formats uniformes d’acord a les 
indicacions transmeses des de Barcelona per l’equip de Victoriano Muñoz. Així, 
la figura 4.3 reprodueix un fragment d’una comunicació a l’enginyer Fèlix Ferrer 
de Tarragona, en la qual se li donen instruccions sobre com classificar els 
camins previstos en els Plans de camins veïnals preferents de les antigues 
Diputacions, segons el seu grau d’execució i nivell d’esgotament de les 
subvencions estatals. 

 
 
 

 
 

Figura 4.3, Comunicació de Victoriano Muñoz amb Fèlix Ferrer de la demarcació de 
Tarragona. Noti’s que el terme “provincials” ha estat tatxat del membret. (Font: Lligall d’obres 

públiques del període republicà de l’Arxiu Històric de la Diputació de Tarragona)  
 

 
Altres tasques que es van encomanar als departaments d’obres 

públiques de les antigues Diputacions, van ser el processament de la 
informació que es desprendre de la campanya d’enquestes que es va passar a 
tots els Ajuntaments catalans, igualment sota uns formats que agilitessin la 
seva interpretació posterior. 

 
Finalment es va remetre a aquests departaments l’avantprojecte de la 

secció prèvia a la seva sortida a informació pública, per tal de ser revisada i 
que se’n suggerissin els canvis que es creguessin oportuns, tal i com es 
desprèn de la comunicació que reprodueix la figura 4.4 a la pàgina següent, 
que signa el propi Victoriano. 
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Figura  , Comunicació de Victoriano Muñoz amb Fèlix Ferrer de la demarcació de 
Tarragona. (Font: Lligall d’obres públiques del període republicà de l’Arxiu Històric de la 

Diputació de Tarragona) 
 

Un parell d’exemples clars de la confiança de Victoriano en els enginyers 
de les demarcacions i la consideració en què es van tenir les seves opinions, la 
trobem en els casos de les vies de comunicació que havien d’unir Valls amb 
Montblanc i Valls amb Igualada. 

 
En el primer cas, el plànol provisional que Victoriano Muñoz va enviar a 

l’enginyer director de la demarcació tarragonina Fèlix Ferrer, mostrava que la 
opció considerada era la millora de la carretera existent que seguia la vall del 
riu Francolí per la població de La Riba. Aquesta opció va ser tatxada sobre el 
plànol per l’equip de Fèlix Ferrer, que va suggerir i així es va recollir finalment, 
que l’enllaç principal de Valls-Montblanc es fes per l’alt del Coll de Lilla per tal 
d’evitar els problemes amb els passos a nivell i travessies de la Riba i Vilaverd 
que encarien molt l’obra. 

 
El mateix va ocórrer en el traçat de la via de Valls a Igualada, en què la 

primera opció més curta per Querol, va ser canviada per la opció per Santa 
Coloma de Queralt, que malgrat suposar una marrada de 6 km, suposava un 
estalvi de temps per una major qualitat del traçat. 

 
Aquests casos estan recollits en el plànol de treball que mostra la figura 

4.5 i a la memòria de la secció. 
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Figura 4.5, Esquema de treball de les vies principals modificat a Tarragona. (Font: 
Lligall d’obres públiques del període republicà de l’Arxiu Històric de la Diputació de Tarragona) 

 
 
4.2.3.- Indicadors de necessitats quilomètriques de les comarques 

 
Per tal d’elaborar el pla de camins, el primer que calia saber era quin era 

l’estat de retard del país i comarques en aquesta matèria, el que van anomenar 
enrariment. D’una manera planera, es va definir l’enrariment com el quocient 
entre les comunicacions existents i els que teòricament hi hauria d’haver 
d’acord a les circumstàncies concurrents. 

 
Així per expressar l’enrariment es va definir un coeficient d’enrariment 

funció dels quilòmetres de camins existents, estat dels mateixos (amplades, 
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ferms,...), superfície de la comarca, intensitat de tràfic i dotació de les altres 
comarques en relació a les mateixes consideracions (per tendir a la igualtat). 

 
D’aquestes variables estaven perfectament definides el nombre de 

quilòmetres existents Q i la superfície comarcal S. L’estat de les vies per la 
seva dificultat d’avaluació es va prendre igual a la unitat en un primer estadi de 
càlcul, mentre que el tràfic es va suposar proporcional a les contribucions ja 
que semblava lògic pensar que a més riquesa i habitants i per tant contribució, 
més intensitat de tràfic calia esperar. 

 
El raonament que es va fer és que entre dues comarques amb igual 

nombre d’habitants H i riquesa C per quilòmetre, era lògic que es fessin més 
construccions en aquella que fos més disseminada (les necessitats estan més 
llunyanes) i en proporció equivalent a S/Q. Igual raonament es pot fer quan les 
desigualtats es presenten pel que fa referència a nombre d’habitants o a 
riquesa per quilòmetre de camí. Superposant aquests factors pel cas general 
obtindrem unes proporcions de prioritat de cada comarca donades per: 
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en referència amb la α ’=1 que es donà a la comarca base de comparació. El  
resultat obtingut és lògic ja que la prioritat és proporcional a la superfície, 
habitants i riquesa, i inversament proporcional al cub dels quilòmetres existents. 

 
Ara bé, més que en quines comarques era més prioritària l’actuació, el 

que interessava saber era els quilòmetres teòrics K que haurien d’existir en 
cada comarca per assolir la igualtat relativa entre elles, és a dir perquè amb els 
mateixos S, H i C resultessin tots els coeficients α  iguals a la unitat. Per això 
caldria que:  
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D’aquí es dedueix el coeficient d’enrariment com la relació entre els 

quilòmetres existents i els teòrics, expressat com l’arrel cúbica del quocient dels 
coeficients de prioritat de la comarca presa com a unitat i de les considerades: 

 

3
'

α
αγ ==

K
Q   (3) 

 
Es va decidir prendre com a comarca unitat de comparació el districte 

judicial corresponent a Falset, que resultava ser la més ben dotada. Es va 
prendre aquesta i no una comarca de dotació mitjana per tal que tots els 
coeficients d’enrariment mostressin la necessitat de noves construccions, 
d’aquesta manera s’aconseguia la gradació de necessitats en alguns casos 
exagerada, però sense que en cap comarca els coeficients indiquessin que 
calia treure camins. 
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Arribat aquest punt és quan s’introdueix el coeficient a d’estat o 
millorament de les vies que fins al moment havia estat considerat amb valor 1.  

 
Aquesta suposició falsejava les situacions en què les dobles amplades o 

els ferms especials eren considerats com carreteres en mal estat, quan en 
realitat les capacitats s’arribaven a doblar, o equivalentment podien ser 
comptabilitzats el doble de quilòmetres. Els coeficients de prioritat passaven a 
resultar doncs: 

 

        331 )(
..

aaQ
CHS αα =

⋅
=      (4)  i la base de comparació  331 '

'
)''(

''.'.'
aaQ

CHS αα =
⋅

=        (5) 

 
La millora i quilòmetres teòrics que es necessitarien ara per igualar el 

tipus unitat s’obtenien: 
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amb el que el coeficient d’enrariment resulta: 
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Així doncs als índexs d’enrariment obtinguts anteriorment, tan sols calia 

corregir-los multiplicant-los pel quocient entre l’estat de millorament dels camins 
existents en la comarca considerada, entre el de la comarca base. Ara bé, com 
ja s’ha apuntat resultava molt difícil avaluar el coeficient de millorament a, i el 
que es buscava era una orientació de quines eren les comarques més 
necessitades i en quin estat quedarien un cop aplicades les obres incloses al 
pla, es van acceptar per a les orientacions a seguir en la inclusió de nous 
camins els coeficients d’enrariment no corregits, i en canvi es va deduir 
d’aquesta segona part de l’estudi les conseqüències relacionades dels nous 
estats un cop aplicades les millores i nous camins tan sols invertint el problema: 
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Per a que totes les comarques restessin en igualtat de condicions caldria 

que 1γ =1, i prenent el coeficient de millorament de la comarca base de 
comparació a ’=1, resulta que els coeficients de millorament de les comarques 
un cop desenvolupades les propostes del pla resulten:  
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D’aquest estudi es va obtenir doncs una informació doble: per un costat 
una orientació del grau de necessitat de camins nous de cada comarca, tal i 
com mostra la figura 4.6; i per l’altre costat, una orientació de les condicions en 
què restaran els camins després d’executades totes les propostes del pla. 

 
Així per exemple, la comarca de Barcelona tenia 74.200 km de camí 

amb un coeficient d’enrariment de 0,058. Es va creure factible la inclusió en el 
pla de 60.900 km nous de camí que donaven un nou coeficient d’enrariment de 
0,105. Això significa que un cop desenvolupat el pla els camins de la comarca 
de Barcelona estarien sotmesos a un tràfic 9,52 cops superior al dels camins 
existents de la comarca base de Falset, pel que els camins de Barcelona 
haurien de ser millorats en amplades o ferms 9,52 cops en relació a les 
condicions que necessitaven els camins de Falset. 

 
 

 
 

Figura 4.6, Distribució comarcal del coeficient d’enrariment. (Font: Pla General d’Obres 
Públiques de Catalunya de 1935) 



                                                                            La visió en xarxa de Victoriano Muñoz Oms 36

4.2.4.- Classificació dels camins 
 
Una innovació més que es va dur a terme en aquest pla va ser la 

realització d’una classificació exhaustiva de totes les carreteres, en què per 
primer cop el criteri de selecció va ser la seva importància funcional. 

 
Fins al moment, en totes les classificacions de la xarxa de carreteres 

realitzades per l’Estat, aquestes havien estat agrupades segons els seus 
amples. D’aquesta manera, segons l’Estat eren carreteres de primer ordre 
aquelles que disposessin de 8 metres d’amplada, de segon ordre les de 7, de 
tercer les que en tenen 6 i s’assenyalava una amplada ordinària de 5 metres 
pels camins veïnals. 

 
Aquest criteri és rebatut per Victoriano en la memòria de la secció de 

camins, argumentant que l’amplada de la calçada és una dada tècnica que ha 
de ser fixada segons les circumstàncies de cada via, com pot ser-ho l’elecció 
del ferm. Així, podia donar-se el cas que un camí llarg de caràcter general, com 
un d’unió de diverses comarques que discorrés per un terreny abrupte, tingués 
un ample inferior a un de caràcter molt local situat en pla, i fos classificat en un 
ordre d’importància inferior. 

 
En la classificació dels camins del pla es va seguir l’ordre invers, primer 

es van fixar les categories dels camins responent als criteris funcionals que ara 
veurem, i es deixava la fixació de les amplades necessàries al moment de la 
redacció posterior dels projectes. 

 
Es van definir els camins generals com aquells sobre els quals havien de 

donar-se els tràfics de grans distàncies i velocitats, de manera que pogués 
establir-se la intercomunicació entre els punts més allunyats del país de forma 
còmoda i segura. Els camins comarcals van ser definits com aquells utilitzats 
per desplaçar-se per àrees que incloguessin les superfície de poques 
comarques i que suportessin un tràfic mig. Finalment van rebre el nom de 
camins locals aquells que per llur poca llargada o tràfic, fossin utilitzats 
únicament pels usuaris de rodalies relativament petites. 

 
Per a la determinació dels camins generals i comarcals es va partir de la 

base d’unir els centres vius del país de la manera més directa possible, 
utilitzant el major nombre de camins existents de bon traçat, cercant els punts 
de passos més adients en relació a l’orografia del terreny, i procurant que 
s’establissin llargues línies en totes les direccions (radials des de Barcelona, de 
sud a nord, d’est a oest i de sud-oest a nord-est). Els camins locals van quedar 
definits per eliminació com aquells que no pertanyien a cap de les dues 
categories anteriors. 

 
 
4.2.4.1.- Classificació i consideracions de caràcter econòmic 
 
Un cop classificats els camins de Catalunya segons el criteri exposat, 

Victoriano va creure pertinent elaborar una segona classificació més detallada 
on s’introduïen condicionants de caràcter econòmic, referents a les aportacions 
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que els municipis o ents interessats haurien de fer per tirar endavant la 
construcció d’aquests camins. 

 
Segons el caràcter més general o particular dels camins, entenent com a 

general que el seu interès afecta a un volum de gent més gran i disseminat, es 
van elaborar tres classificacions dels camins a realitzar, que es diferenciaven 
en el grau de participació econòmica dels interessats: 

 
• Grup 1. Format per aquells camins que per les seves característiques 

extraordinàries requerien ser construïts encara que la Generalitat 
hagués de satisfer íntegrament el cost de les obres i els terrenys. 

 
1. Estava format per les vies metropolitanes: Camins de caràcter 

excepcional que necessitant absorbir el tràfic procedent de les 
grans aglomeracions calgués dotar-los de condicions 
d’establiment extraordinàries. 
 

• Grup 2. Format per aquells camins que per la seva construcció era 
indispensable la cessió gratuïta dels terrenys necessaris per part dels 
municipis afectats, tret de casos excepcionals que per raó d’interès 
públic el Consell Executiu de la Generalitat decidís rellevar-los de 
l’obligació. Estava format per: 
 

1. Camins generals. Aquells camins que en llur conjunt havien de 
constituir les grans artèries de circulació per Catalunya. 
 

2. Camins turístics. Aquells camins que facilitant l’accés a zones 
d’excepcionals belleses naturals o monuments de reconeguda 
importància arqueològica o artística, no poguessin  ser inclosos 
en les restants categories. 
 

• Grup 3. Format per aquells camins que per la seva construcció fos 
indispensable a més de la cessió gratuïta dels terrenys necessaris, la 
cooperació econòmica dels municipis o altres entitats interessades, 
d’acord a la seva categoria i potencialitat econòmica relativa dels 
interessats.  Estava format per: 
 

1. Intercomunicacions complementàries. Aquells camins comarcals 
o locals, que sent d’indubtable interès col·lectiu, completaven les 
seccions començades o servissin per a necessitats 
extraordinàriament remarcables. 

 
2. Intercomunicacions ordinàries. Aquells camins que havien de 

servir per a completar la xarxa existent, enllaçant alguns camins 
previstos i donant sortida a riqueses de caràcter comú. 

 
3. Camins a pobles aïllats de més de 150 habitants i assimilats. 

Aquells camins que primordialment havien de servir per 
comunicar els nuclis compactes que es trobaven aïllats a més de 
300 metres de camí, i que tinguessin o bé més de 150 habitants, 
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o que per l’agrupament de diversos nuclis dins la ruta resultessin 
servits més de 100 habitants per quilòmetre de camí. 

 
4. Camins a pobles aïllats d’entre 150 i 75 habitants i assimilats. 

Aquells camins que primordialment havien de servir per 
comunicar els nuclis que es trobaven aïllats a més de 300 metres 
de camí, i que resultessin tenir en forma compacta més de 75 
habitants, haguessin figurat en alguns Plans preferents de les 
antigues Diputacions, o que per l’agrupament de diversos 
veïnatges directament compresos en les rutes resultessin servits 
més de 45 habitants per quilòmetre de camí. 

 
Els ordres de construcció dels camins previstos en el pla i continguts en 

el grup 3, si bé havien d’estar sotmesos a les normes generals i categories 
establertes, podien ser fixats pel públic mitjançant la seva col·laboració, que es 
duria a terme per mitjà d’un sistema de concursos d’aportacions, és a dir, la 
iniciativa particular a presentar un projecte i col·laboració econòmica referent a 
una actuació amb la Generalitat li donaria prioritat d’execució. 

 
Aquest sistema de competició entre interessats en la construcció dels 

camins, va ser estudiat en detall per evitar injustícies com les que es donaven 
en el sistema de subvencions estatal per a camins veïnals. Aquest sistema 
atorgava les subvencions d’acord a la riquesa contributiva però no tenia en 
compte l’import de les obres, de manera que resultaven construïts els camins 
curts o econòmics per sobre dels llargs i costosos, ja que rebien la mateixa 
subvenció en igualtat de població i pobresa del municipi sol·licitant. Vegem-ho 
en l’exemple que recull la taula 4.1: 

 
 

Pobles Habitants Contribució Longitud 
camí 

Cost del 
camí 

Aportació 
obligada 16% 

Esforç 
econòmic Contribució/km

A 500 10.000 10 km 300.000 48.000 4,8 cops 1000 ptes 

B 500 10.000 2 km 60.000 9.500 0,96 cops 5000 ptes 

 
Taula 4.1, Exemple il·lustratiu del sistema de subvencions estatal. (Font: Pla General d’Obres 

Públiques de Catalunya de 1935) 
 

 
Els pobles A i B d’iguals condicions precisen perquè els facin el camí, el 

B un esforç de 0,96 cops la seva contribució, i l’A a més de tenir la desgràcia 
d’estar més aïllat precisa 4,8 cops la seva contribució, de manera que el més 
probables és que el camí de B es realitzi i el d’A no. 

 
Per corregir aquesta injustícia el pla més que considerar les riqueses 

absolutes dels municipis, apreciava les riqueses per unitat d’obra d’igual cost 
per quilòmetre. Així, per els pobles aïllats els concursos d’aportacions haurien 
de competir amb els similars riqueses per quilòmetre. Amb aquesta correcció 
els pobles A i B competirien bandes de riquesa per quilòmetre diferents. 
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Un altre problema que també es va tenir en compte és que els costos 

per quilòmetre de camí no eren els mateixos per a qualsevol tipus de terreny 
per on s’assentessin. El que es va fer és establir tres tipus de terreny, bo, mitjà i 
dolent, als que s’associava un coeficient per tal d’igualar-ne el cost quilomètric. 
Així, costava el mateix 0,6 km de camí per terreny mitjà que 1 km per terreny 
bo, o 2 km per terreny dolent que un km per terreny bo. 

 
Igualment es va establir una equivalència entre les llargades de camí i 

les de pont o viaducte a efectes d’equiparar-ne el cost, resultant que el cost de 
30 metres de viaducte equivalia al d’un quilòmetre de camí mitjà. 

 
Tot i que és evident que molt probablement es van cometre errors en 

l’estimació de llargades i tipus de terreny i coeficients dels camins previstos al 
pla, s’havia establert un sistema equitatiu que a més podria ser revisat en el 
moment en què s’anessin materialitzant projectes que fossin presentats a 
concurs d’aportacions. 

 
Les riqueses a tenir en compte per establir les categories on enquadrar 

els camins que havien de competir en igualtat de condicions en els concursos 
d’aportacions, estaven clarament definides per als camins a pobles aïllats. Els 
coeficients que enquadraven cada camí en una o altra categoria, s’obtenien de 
multiplicar la suma algebraica de les contribucions de tots els nuclis beneficiats 
pel camí, pel nombre d’habitants beneficiats i dividir-ho pel nombre de 
quilòmetres equivalents del camí. 

 

L
HC.

=β  (10) 

 
En quant als camins d’enllaç d’altres camins, és a dir, als anomenats 

intercomunicacions complementàries o ordinàries, el problema era més 
complex, ja que el càlcul de l’analogia no podia reduir-se als pobles compresos 
en el traçat, ja que aquests camins havien de donar servei a tota una gran 
rodalia. Va decidir-se doncs estendre’s el seu tractament a l’àmbit comarcal. 

 
Donat que l’extensió de Catalunya és força reduïda en relació al nombre 

de comarques que va ser usat per a elaborar el pla, es va constatar que les 
característiques econòmiques del territori eren ben representades per les 
dades de les comarques de què es disposava. 

 
Va decidir-se doncs, usar com a coeficient d’analogia com el quocient de 

la riquesa contributiva comarcal entre el nombre de quilòmetres relatius a 
construir. 

 
El nombre de quilòmetres relatiu a construir coincidia amb el nombre de 

quilòmetres teòrics necessaris, corregit per un coeficient de dificultat de la 
comarca per referir els quilometratges a costos. Aquest coeficient de dificultat 
comarcal es calculava dividint la suma de totes les llargades relatives dels nous 
camins (llargades corregides segons els coeficients de terreny) inclosos en la 
comarca considerada, per la suma de totes les longituds quilomètriques reals. 
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El coeficient d’analogia econòmica comarcal resultava doncs: 
 

λ
θ

)( QK
C
−

=  (11) 

 
En aquesta expressió C és la suma de totes les contribucions comarcals, 

K el nombre de quilòmetres teòrics, Q el nombre de quilòmetres existents i λ  el 
coeficient de dificultat de la comarca. 

 
Un cop establertes les divisions d’acord a les analogies econòmiques de 

les comarques en les cooperacions, s’haurien d’establir els ordres provisionals 
en espera dels resultats dels concursos, d’acord amb un coeficient directament 
proporcional als habitants de la comarca per quilòmetre de camí existent, a la 
riques de la comarca per quilòmetre, a la superfície de la comarca per 
quilòmetre i a la inversa de la llargada relativa de cada camí: 

 

Coeficient d’ordre
LQ

CHS 1..
3 ⋅=  (12) 

 
Aquest coeficient hauria d’haver anat canviant segons s’anessin 

realitzant els nous camins ja que la variable Q s’aniria incrementant. 
 
Es va preveure que per aquells camins que afectessin a més d’una 

comarca, per realitzar els càlculs dels coeficients se’ls considerés inclosos dins 
la comarca per on discorressin amb major llargada. 

 
 
4.2.5.- Característiques del pla de camins 
 
Les característiques principals del pla o secció de camins són les 

derivades dels postulats generals del pla, que com ja hem vist persegueixen el 
reequilibri territorial i l’explotació òptima de les potencialitats del país. 

 
Per aconseguir l’assoliment d’aquests postulats el pla es va bastir amb 

un profund rigor i equitat tal com acabem de veure en les consideracions sobre 
classificacions i participacions econòmiques.  

 
Altres característiques remarcables d’aquesta secció, extensibles a les 

restants són : 
 
 
4.2.5.1.- Flexibilitat en el desenvolupament 
 
Es va buscar que el pla pogués respondre a les necessitats del moment, 

de manera que no caigués en l’obsolescència amb el temps i el canvi de 
circumstàncies. 

 
Aquesta característica es veia potenciada per l’agrupació en categories 

acurada que acabem de veure, ja que hauria permès d’haver-se aplicat el pla, a 



                                                                            La visió en xarxa de Victoriano Muñoz Oms 41

activar o incrementar l’endegament d’aquells camins continguts en les 
categories que més s’ajustessin a les circumstàncies dominants de cada 
època, tan sols destinant un major volum de diners a aquestes categories en 
detriment de les que menys s’ajustessin a la conjuntura del moment. 

 
 
4.2.5.2.- Absència d’arbitrarietats en les divisions i ordenacions 
 
Es va buscar partir sempre d’un criteri previ raonat per a derivar d’aquest 

unes normes d’aplicació que permetessin realitzar les deduccions amb total 
automaticisme. D’aquesta manera es pretenia fugir d’arbitrarietats que 
poguessin restar credibilitat a un pla en el que Victoriano i el govern de la 
Generalitat tenien dipositades moltes il·lusions i esperances. 

 
Aquesta rigorositat i sistematització l’hem comprovada en el sistema 

ideat per repartir d’una manera equitativa les noves construccions pel territori, i 
en l’establiment de les prioritats d’execució. 

 
 
4.2.5.3.- Servitud de tots els interessos de caràcter general 
 
Es desprèn dels indicadors utilitzats per l’elaboració del pla, que es va 

mirar de tenir en compte totes les riqueses potencials del país a l’hora 
d’elaborar un pla que els donés sortida i permetés la seva explotació. 

 
Així, el pla va mirar d’atendre la riquesa forestal, com demostra el camí 

de Pallerols a Llavorsí per Sant Joan de l’Erm, l’interès turístic natural i 
l’arqueologia, com en el camí exclusiu a sant Pere de Roda, les zones 
agrícoles com l’Empordà, l’Urgell o el Camp de Tarragona abans de la 
implantació de la indústria petroquímica, els balnearis com el de Caldes de Boí 
o la riquesa minera entre d’altres. 

 
També es van tenir en compte els convenis internacionals, com en el cas 

de la intercomunicació de Catalunya amb França a través d’un túnel sota la 
collada de Salau. Aquest conveni havia estat signat a Toulouse el 29 de juliol 
de 1934 i Victoriano havia assistit a l’acte acompanyant l’enginyer Martínez de 
Velasco en la delegació espanyola. 

 
Foren també respectats els drets adquirits per aquells interessats els 

camins dels quals havien estat inclosos en els Plans preferents de les antigues 
Diputacions, sempre que no haguessin estat substituïts per altres previstos com 
a més útils en el nou pla. 

 
Hem vist també que es va tenir especial cura a comunicar els pobles i 

nuclis disseminats separats més de 300 metres d’una carretera. 
 
Fins i tot es van preveure l’habilitació de camins primaris i el millorament 

dels existents per poblets inferiors a 75 habitants, i es va considerar acceptar a 
càrrec de la Generalitat, el manteniment de d’aquells camins que reunissin les 
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condicions i fossin construïts per compte dels interessats i sota el control del 
personal tècnic de la Generalitat. 

 
 
4.2.5.4.- Màxima precisió possible 
 
Cada camí del pla va ser acuradament estudiat a nivell d’avantprojecte 

sobre plànols topogràfics detallats per mitjà de reduccions, ampliacions i 
superposicions amb paper vegetal tal i com es va treballar l’elaboració del 
mapa de Catalunya. 

 
Malgrat aquest treball curós, el mateix Victoriano expressa en la 

memòria que aquests estudis han de ser considerats tan sols com a indicacions 
que caldrà estudiar de nou en la fase de projecte: 

 
«No pretenem pas que els projectes definitius segueixin les traces 
trobades; això fora absurd, ja que les solucions i detalls definitius 
han de ser estudiats sobre el terreny, i pels enginyers de les 
demarcacions corresponents; el que pretenem és només, haver 
xifrat unes longituds aproximades i no haver proposat camins 
inversemblants». 
 
Aquests avantprojectes són els que va recollir el pla que va sortir a 

informació pública i van servir com a base per elaborar un pressupost 
aproximat. A les longituds resultants dels avantprojectes, es va afegir un 20% 
per corregir les irregularitats del terreny no apreciades en els plànols o les 
possibles variacions en els traçats. 
 
 

4.2.6.- Denominació i numeració dels camins 
 

Un cop elaborat el llistat de tots els camins de Catalunya, existents i 
previstos, calia donar-los un nom i numeració que permetés ubicar-lo de forma 
lògica sobre la geografia catalana. 

 
Fins al moment, havien existit a Catalunya nou jurisdiccions en matèria 

de camins, les quals havien anat desenvolupant les seves pròpies 
nomenclatures i numeracions amb independència les unes de les altres, pel 
que existia una gran desorganització en aquest camp. 

 
El sistema proposat per Victoriano es basava en la classificació en 

camins generals, comarcals i locals que ja hem vist. Va mirar-se de simplificar 
els noms buscant sempre la definició dels traçats pels punts extrems, de pas o 
de rodalies, més coneguts. 

 
Com a norma general, es va establir la quilometració en sentit radial des 

de Barcelona, i en el seu defecte des del mar. En els ramals sense sortida, 
l’origen ha estat fixat en els llocs d’embrancament amb la xarxa local. 
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D’aquesta manera, en cas de desorientació, només caldria apreciar si el 
quilometratge augmentava o disminuïa per saber si ens estàvem apropant o 
allunyant de Barcelona o el mar. 

 
La numeració dels camins es va fer seguint quatre circumscripcions 

concèntriques amb Barcelona, que s’exposen a la figura 4.7 a la pàgina 
següent, numerant els camins pertanyents a cada comarca d’acord amb la 
seva posició segons la direcció circular contrària al moviment de les agulles del 
rellotge. 

 
Amb aquest sistema podia saber-se pel número dels camins més o 

menys a quina comarca pertanyien, i a la inversa, recordar fàcilment la 
numeració que els afectava. 
 

 
 

Figura 4.7, Circumscripcions i ordenació comarcal per a la numeració de camins. (Font: Lligall 
d’obres públiques del període republicà de l’Arxiu Històric de la Diputació de Tarragona) 
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Pel que respecta als camins de més importància, es va seguir un ordre 

per recordar millor les seves numeracions. Primer es van posar les radials des 
de Barcelona, a excepció de la que es va anomenar via XIII, corresponent a la 
general de Barcelona a Madrid que va conservar aquest nom de l’itinerari del 
Circuit de Ferms Especials, per aconseguir la orientació dels que vinguessin de 
la part de Madrid. Després es va seguir sempre d’esquerra a dreta amb les 
verticals i a continuació amb les paral·leles a la mitjana del triangle format per 
Catalunya. 

 
Aquesta és la nomenclatura amb la que va sortir a informació pública el 

llistat complet de la xarxa de camins de Catalunya prevista pel pla, que es va 
ordenar segons les categories de via que ja hem vist. En el mateix document, i 
per facilitar la seva consulta es va adjuntar el mateix llistat ordenat per 
comarques, de manera que hom podia consultar totes les vies que afectaven el 
seu entorn més pròxim tan sols buscant la seva comarca i les veïnes. Aquest 
fet guanya importància si es té en compte que va implicar doblar un llistat de 
771 camins, en una època en que no es disposava d’ordinadors per a tractar 
bases de dades, i que cada camí incloïa nom, numeració, origen i destí, partit 
judicial al que pertanyia predominantment i altres partits als que afectava.  

 
És de destacar que pocs anys després Victoriano Muñoz seria 

l’encarregat d’elaborar l’actual codi de denominació de les carreteres 
espanyoles, que no difereix massa del que s’acaba d’exposar, ja que també 
estableix la classificació entre nacionals (assimilables a generals), comarcals i 
locals atenent als punts d’origen i destinació, és a dir a la seva funció. 

 
 
4.2.7.- Serveis complementaris especials 

 
Es va preveure també en la secció de camins l’establiment de serveis 

telefònics i de paradors, per als usuaris dels camins generals de gran turisme 
que es preveia havien d’estar més concorreguts. 

 
L’apartat referent als serveis telefònics malgrat imputar els seus costos 

al pressupost de la secció de camins va ser tractat en la secció de telèfons, pel 
que serà tractat d’igual manera en aquesta tesina per mantenir-nos fidels al pla 
original. 

 
Pel que fa als paradors, van ser concebuts més que com grans hotels, 

com una espècie de refugi, fet que es confirma de la observació dels seus 
emplaçaments normalment en colls de muntanya, com poden ser al Coll de 
Lilla a Tarragona o al Cadí entre Berga i la Seu d’Urgell. 

 
Aquests paradors es van pressupostar en base a considerar-los com una 

construcció de sis habitacions amb dotze llits, més les dependències generals i 
l’habitatge de les persones encarregades del servei, valorant-se la seva 
construcció en unes 100.000 pessetes. 
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4.2.8.- Resum del pla 
 

El pla de camins del pla general d’obres públiques de 1935, es va 
concretar en una proposta de xarxa de carreteres integrada per 771 vies i una 
longitud total de 14.012 quilòmetres, que es divideixen en 8942 quilòmetres 
d’existents (susceptibles de millora molts d’ells), i 5070 nous a construir.  

 
La taula 4.2 mostra la distribució per categories dels camins, citant-ne 

els més significatius o exemples il·lustratius de cada tipus, mentre que la figura 
4.8 de la pàgina següent extreta de la memòria del pla, mostra la distribució 
quilomètrica de la xarxa detallada per comarques i tipus de via. 

 
 

Tipus de via Nombre de 
camins 

Divisions en 
analogies 

econòmiques

Nombre de 
camins Camins rellevants o exemples 

De Barcelona a Masnou 
De Barcelona a Manresa per Sabadell i 

Terrassa 
De Barcelona a Castelldefels 

De Tarragona a Reus 

Metropolitanes 5 No No 

De Barcelona a Esplugues de Llobregat 

De Bagà a Bellver de Cerdanya 

De la Seu d'Urgell a Sort Camins Generals 29 No No 

De Manresa a Aguilar de Segarra 

De L'Escala a Empúries 

De Castellar de N'Hug a la Collada de Toses Camins Turístics 43 No No 

De Meranges a Guils de Cerdanya pels Estanys

De Coll d'Ares a França 

De Montmeló a Mollet del Vallès Intercomunicacions 
complementàries 40 No No 

De Benifallet a Pinell de Brai 

Primera 65 De Vilanova de Prades a Ulldemolins 

Segona 131 De Vilallonga a Alforja per la Selva del Camp Intercomunicacions 
ordinàries 260 

Tercera 64 D'Olot a Pont de Ridaura 

Primera 114 De Cambrils a la Marina 

Segona 43 De Navàs a Viver 
Camins a pobles 
aïllats de més de 

150 habitants 
185 

Tercera 28 De Taüll a Pont de Suert 

Primera 81 De Vilavenut a Vilademí 

Segona 45 De Sant Pere dels Arquells a Rubinat 
Camins a pobles 
aïllats d'entre 75 i 

150 habitants 
209 

Tercera 83 De Berga a Espinalbet 

 
Taula 4.2, Distribució per categories dels camins inclosos al pla.(Font: Elaboració 

pròpia a partir de la informació pública del BOG de 24-XII-1935) 



                                                                            La visió en xarxa de Victoriano Muñoz Oms 46

 
 

Figura 4.8, Distribució quilomètrica de la xarxa de camins per comarques i tipus de via. (Font: 
Pla General d’Obres Públiques de Catalunya de 1935) 
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4.3.- SECCIÓ DE FERROCARRILS 
 
Aquesta secció es caracteritza principalment per donar una orientació 

diferent a l’impuls de les infrastructures ferroviàries de les que s’havien 
proposat des de començaments del segle XX. 

 
Després de la forta expansió de línies de ferrocarril de via estreta que 

havia tingut lloc la segona meitat del segle XIX, amb la vinguda del nou segle la 
proliferació de línies de ferrocarril entra en crisi. 

 
Va ser el 1919 quan la Mancomunitat va proposar-se l’establiment d’una 

xarxa ferroviària orgànica que cobrís tot el territori de Catalunya. Aquesta xarxa 
que havia d’estar constituïda per ferrocarrils de via estreta, els anomenats 
carrilets, estava pensada com un complement a la xarxa d’ample normal, però 
no va prosperar per la conjuntura de dificultats econòmiques. Aquesta iniciativa 
va ser recuperada per Lluís Creus i Vidal (1934) en els seus estudis de caire 
econòmic sobre Catalunya. 

 
En el pla, contràriament al que havia tingut lloc fins aleshores, Victoriano 

abandona el foment de la xarxa secundaria, i es centra en l’acabament de la 
xarxa principal, a la que atorga el paper de via preferent d’intercanvi amb 
Espanya i Europa a través de França. Es pot deduir d’aquest canvi de 
plantejament, la primacia que el transport interior per carretera estava adquirint 
sobre el ferroviari. 

 
Així la secció de ferrocarrils del pla es concreta en quatre actuacions: 
 

1. Acabament de la línia de ferrocarril de Lleida a Saint Girons ja a França 
coneguda popularment com la “Pallaresa”. Aquesta era una vella prioritat 
per Victoriano Muñoz en la que ja s’havia implicat en la seva etapa a la 
Diputació lleidatana. La línia que havia de comunicar Lleida amb França 
seguint la vall del Noguera Pallaresa passant per Balaguer, Terradets, 
Tremp, la Pobla de Segur i travessant la frontera pel pas de Salau a la 
Vall d’Àneu a través d’un túnel internacional. 
 
Aquesta línia estava en funcionament des del 3 de febrer de 1924 i en 
construcció en el seu tram fins a Tremp, on no arribà fins el 1950, 
finalment va arribar a la Pobla de Segur el 1951 on va quedar 
definitivament. 
 

2. Acabament de la línia de ferrocarril de Val de Zafan a Sant Carles de la 
Ràpita en el seu tram català. Es preveia realitzar les expropiacions i 
construccions restants (explanacions, establiment de via, estacions i 
edificis) en el tram contingut entre el riu Alges a Sant Carles de la 
Ràpita, passant per Horta de Sant Joan, Xerta i Tortosa. 
 
Aquesta línia ha estat habilitada actualment com a via verda després del 
seu desmantellament. 
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3. Acabament del tram català de la línia de Lleida a Alcanyís, Terol, 
Albacete i Baeza (província de Jaén). Aquesta actuació es concretava 
en l’execució de 30 quilòmetres de línia entre Lleida i el riu Cinca.  
 
Destaca d’aquesta línia l’interès mostrat per l’estat francès, que hi veia la 
possibilitat de comunicacions amb les seves colònies del nord d’Àfrica, 
enllaçant-la amb la línia de Lleida a Saint Girons pel nord i amb el port 
de Cartagena pel sud. 
 

4. Millora de l’estació de Puigcerdà i de les centrals elèctriques de la línia 
de Ripoll a Puigcerdà. Aquesta línia ja estava construïda en la seva 
totalitat pel que tan sols es preveien actuacions de manteniment i 
millora. 
 
Curiosament i a l’igual que la línia de la Pobla de Segur, aquesta línia és 
motiu de polèmica actualment pel seu baix rendiment i grau d’inversió en 
manteniment de la companyia RENFE. 
 
Es pot deduir doncs, que Victoriano apreciava els ferrocarrils com un 

mitjà de transport de llarga distància, enquadrant la xarxa principal catalana 
amb l’espanyola i la francesa tal com mostra la figura 4.9, i donant per conclosa 
la xarxa de ferrocarrils de via estreta, en la que ja no es justificaven 
econòmicament noves inversions en l’obertura de noves línies. 

 

 
 

Figura 4.9, Mapa de la xarxa de ferrocarrils espanyola en la què s’integren les propostes del 
Pla.( Font: Pla General d’Obres Públiques de Catalunya de 1935) 
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 4.4.- PORTS I SERVEIS MARÍTIMS 
 

La secció de ports i serveis marítims, està integrada per tres tipus de 
documents que cal interpretar per extreure’n conclusions, ja que la secció no 
disposa de memòria explicativa dels objectius. Els tres tipus de documents 
referits es descriuen a continuació: 

 
1. Un gran quadre resum en què es realitza un estudi acurat de l’estat de 

les obres i de les característiques físiques i comercials corresponents als 
considerats els 12 ports més importants de Catalunya. Aquests són els 
de Barcelona, Tarragona, els Alfacs, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, 
Cambrils, Blanes, l’Ametlla de Mar, Roses, Arenys de Mar, l’Estartit i el 
previst a Vilanova i la Geltrú. 
 
En aquest quadre s’especifica la finalitat comercial o pesquera de 
cadascun, les superfícies de molls, les línies d’atracament, 
comunicacions, les tones de mercaderies exportades, importades i 
cabotades, les recaptacions, el tràfic de vaixells i un pressupost de les 
actuacions previstes en cada port. 
 

2. Dotze plànols dels ports esmentats amb dibuixos de color vermell de les 
obres previstes pel pla, un exemple dels quals reprodueix la figura 4.10. 
 

 
 

Figura 4.10, Plànol del port de Tarragona amb les obres previstes grafiades en vermell. (Font: 
Pla General d’Obres Públiques de Catalunya de 1935) 
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3. Un gran plànol resum amb tots els ports i senyals marítims existents 
amb indicacions de les inversions a realitzar, que reprodueix la figura 
4.11. 

 
 

 
 

Figura 4.11, Plànol de Catalunya resum, amb els ports, quantificació de les obres previstes i 
l’hinterland del port dels Alfacs al marge esquerre. (Font: Pla General d’Obres Públiques de 

Catalunya de 1935) 
 

 
Les principals obres proposades al pla són la construcció d’un petit moll 

nou a Roses; un petit dic d’abric a l’Estartit; un contradic, l’allargament del dic 
d’abric i l’ampliació dels molls a Palamós; a Sant Feliu de Guíxols el dragat 
interior del port; la prolongació del dic d’abric i un petit moll de pesca a Blanes; 
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a Arenys de mar la prolongació del dic; a Barcelona un moll adossat al dic de 
l’est que seria prolongat i uns molls a la dàrsena del Morrot; a Vilanova i la 
Geltrú la construcció d’un port refugi; a Tarragona, tal com mostra la figura 
4.11, un moll adossat al dic, un nou contradic i un moll transversal al lloc ocupat 
per l’antic; a Cambrils la prolongació del dic d’abric; i finalment als Alfacs un dic 
d’abric nou, un moll comercial, molls per la flota pesquera, una terminal de 
ferrocarril i el dragat d’un canal d’entrada 

 
És molt destacable el volum d’obra que es destina al port dels Alfacs, al 

sud del Delta de l’Ebre. El pla veu unes potencialitats molt grans en aquest port 
que pretén impulsar com un important focus comercial, com es desprèn d’un 
estudi del seu hinterland o zona d’influència que comprèn les comarques del 
Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre i Terra Alta, prolongant-se per la Vall de 
l’Ebre fins a Saragossa. 

 
El pla incloïa també l’establiment d’un sistema de senyals al llarg de la 

costa consistents en fars i radiofars, alguns dels quals serien compartits amb la 
secció d’aeroports i rutes aèries, tot i que la imputació del seu cost al 
pressupost va ser íntegrament per la secció de ports. 

 
Moltes de les obres descrites en el pla van ser realitzades posteriorment, 

sobretot en els anys 50, i els ports de Palamós i Vilanova i la Geltrú en els 
quals hi destina més recursos junt als de Barcelona, Tarragona i els Alfacs han 
confirmat la seva importància dins el panorama portuari català junt al de Sant 
Feliu de Guíxols. Aquests fets venen a confirmar la seriositat amb la que es va 
realitzar el pla, basada en una visió clara de Victoriano i el seu equip de les 
necessitats i potencialitats a explotar del país que el treball els atorgà. 

 
 
4.5.- AEROPORTS I RUTES AÈRIES 

 
La gran evolució tècnica que va experimentar l’aeronàutica a partir de la 

segona guerra mundial, ens presenta aquesta secció del pla com obsoleta des 
de l’òptica actual, pel que es podria contemplar com una curiositat. Tanmateix 
si la considerem en el seu temps, ens trobem amb una proposta d’establiment 
d’una xarxa de comunicacions aèries que cobria tot el territori català, permetent 
l’enllaç entre els seus nodes amb temps de vol d’entre mitja i una hora, valors 
molt reduïts en comparació amb els de comunicació per terra que es podien 
prolongar fins a cinc i sis hores. 

 
Aquesta xarxa s’articulava a través d’una distribució d’aeroports 

jerarquitzada en quatre nivells de servei i d’un sistema de balises d’orientació 
que permetien els vols nocturns. 

 
El primer nivell de servei l’integrava un únic aeroport de primera 

categoria o terminal a Barcelona, que havia d’actuar com a un node 
d’intercomunicació entre la xarxa catalana amb les xarxes general espanyola 
(Madrid, València, Mallorca i Donostia) i continental europea a través de París 
(via Tolosa de Llenguadoc) i Marsella. 
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Formaven part de la segona categoria un grup de cinc aeroports que 
podríem anomenar supracomarcals classificant-los segons el criteri del seu 
àmbit geogràfic de servei. El pla situava aquests aeroports a les ciutats de 
Lleida, Girona, Tarragona, la Seu d’Urgell i Sant Carles de la Ràpita, donant 
cobertura a les àrees del Pla de Lleida, Gironès-La Selva-Pla de l’Estany, 
Camp de Tarragona, comarques del Pirineu i Terres de l’Ebre. 

 
La tercera categoria la integraven cinc aeroports més, localitzats a 

Figueres, Puigcerdà, Lés, Gandesa i Manresa. Es distingien dels de segona 
categoria per donar un servei de caràcter més localitzat a les comarques i/o 
zones de l’Empordà, Cerdanya, Vall d’Aran, Terra Alta i Catalunya Central 
respectivament, pel què podem etiquetar-los com a comarcals. 

 
Els deu aeroports que formen part de la segona i tercera categories 

havien de constituir la xarxa catalana fonamental, quedant enllaçats per set 
rutes bàsiques. Sis d’aquestes rutes començaven a Barcelona en direcció a El 
Portús (vers Marsella), València, Madrid, nord d’Espanya (vers Donostia), la 
Seu d’Urgell (vers Tolosa i París) i Ripoll, mentre que la setena travessava els 
Pirineus de Figueres a Lés a la Vall d’Aran. 

 
Finalment una quinzena d’aeroports integrava la quarta categoria, que 

estava concebuda com una sèrie d’aeroports de refugi. Així, s’establien a 
Hostalric, les Franqueses, Vilanova i la Geltrú, l’Hospitalet de l’Infant, 
Montblanc, Igualada, Tàrrega, Solsona, Vic, Ripoll, Olot, Esterri d’Aneu, Berga i 
Tremp, unes instal·lacions que malgrat no formar part de cap ruta ordinària, 
permetés l’aterratge d’avions amb problemes. 

 
Aquesta secció la completava un sistema de balises lluminoses situades 

cada 5 km a les quatre rutes més transitades. Aquesta mesura, la construcció 
d’un far lluminós i un radiofar giratori a la zona de la Seu d’Urgell i els ja 
previstos en la secció de ports i obres marítimes al Cap de Creus, Llafranc, 
punta del Llobregat i Illa de Buda havien de permetre els vols nocturns en una 
època en què no es disposava dels sistemes de navegació actuals. 

 
La figura 4.12 que s’adjunta a la pàgina següent, mostra la xarxa 

d’aeroports i les rutes a les quals estan adscrits, així com el sistema 
d’abalisatge descrit. 
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Figura 4.12, Esquema del pla d’aeroports i abalisatge de les rutes aèries.(Font: Elaboració 
pròpia a partir del Pla General d’Obres Públiques de 1935) 

 
 
4.6.- TELÈFONS 
 

4.6.1.- Introducció 
 
Es pot afirmar que aquesta secció, pel marc legal en el què es redacta, 

pel fet de disposar d’una àmplia memòria i per la prioritat que es dóna a la seva 
materialització, és una de les més rellevants del pla. 
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L’objectiu de dotar de telèfons tots els pobles de Catalunya ja havia estat 
un dels objectius perseguits per la Mancomunitat, sota l’acció de la qual es va 
passar de 38 pobles amb telèfon el 1913 a més de 500 l’any 1923 després de 
vuit anys d’actuació. En aquestes actuacions hi va intervenir directament Joan 
Vallès i Pujals, membre del Consell Permanent de la Mancomunitat. 

 
Com veurem a continuació, aquesta secció es marcava com a objectiu el 

fer arribar el servei telefònic a un 95% de la població catalana, per mitjà de 
l’estudi d’un conveni de cooperació amb la companyia Telefònica 
(concessionària en monopoli del servei), que desestimava emprendre noves 
ampliacions de la xarxa per considerar-les no rentables. Per tal de poder 
redactar un conveni que resultés interessant i impliqués a totes les parts 
(Telefònica, Generalitat, Estat i municipis), es van realitzar estudis a fons dels 
pressupostos de realització de les obres i de la situació legal, buscant aquells 
punts i jurisprudència que emparessin els propòsits del pla. 

 
La situació telefònica del país en el moment de l’elaboració del pla, 

mereix alguns comentaris, ja que algunes dades reflexen les necessitats en 
aquesta matèria que van motivar el pla. Malgrat l’estat avançat de Catalunya, 
l’agost de 1934, 413 dels 1063 municipis de Catalunya no tenia telèfon en cap 
dels seus nuclis, dels quals 150 tenien més de 300 habitants. Així ens trobem 
que en comarques riques i poblades com El Penedès, Gironès o la Selva no 
més del 50% de la població tenia accés al telèfon, mentre en d’altres com el 
Pallars Sobirà amb prou feines s’arribava al 20%. 

 
Si comparem els percentatges de centres telefònics per municipi i per 

superfície en km2 de Catalunya, que prenien els valors de 0.69 i 0.022 
respectivament, amb els corresponents a Guipúscoa de 2.56 centres per 
municipi i 0.121 per km2, la necessitat del pla es fa encara més palesa. 
 
 

4.6.2.- Situació legal 
 

Abans de la Dictadura de Primo de Rivera, hi havia multitud de 
concessions de serveis telefònics a pobles donades a diferents companyies 
(particulars o a càrrec de l’Estat), moltes d’elles no explotades. El 1923 la 
Mancomunitat havia aconseguit que el telèfon arribés a més de 500 pobles, 
però en restaven uns 600 sense, els de més baix rendiment. 

 
La Mancomunitat es va adonar que per seguir estenent el servei, calia 

compensar els guanys d’unes zones amb les pèrdues d’altres, i per això va 
intentar sense èxit negociar a Madrid la unificació de línies i la gestió del servei. 

 
La Dictadura va aprovar pel R.D. de 25 d’agost de 1924 un contracte 

amb la Companyia Telefònica Nacional pel qual mentre seguís en vigència, es 
feia impossible obtenir cap concessió de línies noves i la prestació de cap 
servei telefònic sense l’autorització expressa de la companyia, és a dir, li 
concedia el monopoli a tot el territori espanyol. En l’article 11 del Reglament 
d’aquest contracte es disposava que Telefònica podia recusar lliurement 
l’ampliació del servei telefònic si no li resultava tècnica o comercialment 
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factibles, o sigui, podia rebutjar qualsevol petició d’ampliació, àdhuc si era 
procedent de l’administració. Aquesta regla només tenia excepció en els caps 
de partit judicial de més de 4000 habitants i en les peticions que realitzessin 
com a mínim 50 abonats, dos casos que no caracteritzaven les necessitats que 
abordava el pla. 

 
Estudiant detingudament el contracte de concessió, es va trobar que 

l’únic precepte favorable al desenvolupament del pla, estava recollit en l’article 
105 del Reglament, del què se’n deduïa l’obligació per part de Telefònica 
d’acceptar, atendre i prestar servei telefònic a aquelles instal·lacions que 
entitats o particulars volguessin, encara que no fossin convenients a la 
companyia, sempre que els peticionaris corressin amb les despeses 
d’instal·lació i local per a la centraleta. Així, malgrat haver de pagar la 
infrastructura, s’obria la possibilitat de què la Generalitat pogués decidir la 
realització d’aquelles línies que li interessessin. 

 
Un cop decidit atacar la qüestió per aquest precepte, quedava aclarir qui 

havia d’executar les instal·lacions, els peticionaris o Telefònica. Existien tres 
RR.OO. de 11 juny de 1928, 4 de març de 1930 i 9 de març de 1931, que 
tractaven i resolien casos de línies d’abonats urbans, donant l’opció d’escollir 
entre satisfer el cost de les línies a la companyia, o bé construir-les directament 
d’acord a les prescripcions tècniques i supervisió de Telefònica. 

 
Aquestes RR.OO. també definien el radi urbà dels centres telefònics, 

quedant establert que tots aquells nuclis, o cases de pagès particulars inscrits 
en els límits naturals del terme municipal o en un radi de 2 km del centre, tenien 
dret a què els fossin servides les peticions d’abonament sense cap despesa 
extraordinària. Finalment establien que els abonats que quedessin fora 
d’aquests radis, a més de la quota ordinària, havien de garantir un mínim de 9 
pessetes de servei interurbà mensual per cada km que excedís dels 2 de radi 
des del centre, a part d’abonar 1250 pessetes per cada km de línia a construir 
des del límit dels 2 km des del centre o construir-la directament amb les 
especificacions de Telefònica.  

 
 
4.6.3.- Abast 

 
D’acord a la disponibilitat econòmica, la deducció del nombre 

d’instal·lacions a realitzar per dotar de servei telefònic al màxim possible de 
pobles, nuclis i masos, es va realitzar mirant d’ubicar els nous centres 
estratègicament, prescindint de la importància dels nuclis als què servien alhora 
que es garantia el servei a tots els nuclis amb un cert nombre de població.  

 
Aquests preceptes condicionats per la legislació vigent es van concretar 

en els següents principis:  
 

• Instal·lació de nous centres telefònics a tots els municipis que no 
gaudien de servei telefònic. 
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• Instal·lació de nous centres telefònics a tots els nuclis urbans de més de 
150 habitants que no restessin dins d’un radi de 2 km a comptar des 
d’un dels centres existents o dels preferents previstos pel pla. 
    

• Instal·lació de nous centres telefònics a tots els nuclis urbans de més de 
150 habitants que, tot hi estant dins de la zona definida anteriorment, 
pertanyessin a un municipi diferent del considerat determinatiu de la 
zona. 
 

• Instal·lació de nous centres telefònics a tots els nuclis urbans de més de 
50 habitants que no restessin dins d’un radi de 3 km a comptar des d’un 
dels centres existents o dels preferents previstos pel pla. 
 

• Instal·lació de nous centres telefònics a tots els nuclis urbans de més de 
50 habitants que, tot hi estant dins dels cercles definits anteriorment, es 
considerés no factible la relació entre el nucli i el centre corresponent per 
la hipsometria del país. 
 

• Excepció dels principis anteriors en llocs de significació particular com 
fàbriques, colònies, etc. 
 
Amb el compliment d’aquests principis s’hauria aconseguit l’accés al 

telèfon de tots aquells nuclis de població de més de 150 habitants i de gairebé 
tots els de 50, restant els no servits com a màxim a tres quarts d’hora de camí 
del servei telefònic més pròxim amb la possibilitat d’abonar-se al servei fent 
efectius els pagaments i consums que hem vist abans.   

 
 
4.6.4.- Metodologia de concreció i valoració econòmica de la secció 

 
Com ja s’ha apuntat anteriorment, la realització d’aquesta secció 

interessava a l’Estat, a la Generalitat, als pobles afectats i a Telefònica, pel que 
calia esperar una cooperació econòmica adequada de cadascuna de les parts.  

 
A falta d’una posterior concreció, el pla considerava que era just que 

l’Estat realitzés una aportació proporcionada als beneficis en forma d’impostos 
obtinguts dels serveis telefònics existents a Catalunya, i als que obtindria en 
virtut dels nous previstos pel pla. 

 
De Telefònica s’esperava la prestació d’un bon servei, el reforç i el 

manteniment de les línies que els serien cedides. 
 
En referència als pobles afectats, es promourien concursos 

d’aportacions en els què es tindrien en compte les potencialitats econòmiques 
de les agrupacions de pobles afectats per cada línia, de manera que els costos 
i les aportacions es repartissin d’una forma justa. Finalment, el paper de la 
Generalitat consistiria a absorbir la diferència entre el cost de les instal·lacions i 
la suma de totes les aportacions dels altres interessats. 
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Aquest raonament i el fet d’haver de signar un conveni amb Telefònica, 
exigia una alta concreció de les actuacions i del seu valor. La metodologia 
emprada per aquesta concreció, començava amb la consulta en el Nomenclàtor 
oficial de 1930, de tots els nuclis urbans de més de 50 habitants sense telèfon, 
que eren situats en el mapa de detall elaborat per l’equip redactor del pla. 

 
Seguidament es procedia a projectar les instal·lacions, estudiant els 

traçats més convenients a partir de l’esquema de la xarxa existent 
subministrada per Telefònica. En aquest punt, es va mirar que els traçats 
s’adaptessin a la topografia, la proximitat de vies de comunicació, la servitud de 
cada circuit al menor nombre possible de pobles i l’embrancament als centres 
existents més descongestionats per tal de no haver de reforçar la xarxa a curt 
termini. 

 
Coneixent la intervenció obligada que Telefònica havia de tenir en el 

desenvolupament del pla, els traçats obtinguts es van posar en coneixement de 
la companyia, que hi va donar conformitat, amb la reserva que les 
circumstàncies reals acusades en el moment dels replanteigs recomanés 
variacions. 

 
Amb independència de definir si les instal·lacions les havia d’executar la 

companyia Telefònica o bé les executava directament la Generalitat, es va 
decidir calcular els costos de les línies construïdes amb les característiques de 
les dutes a terme per Telefònica. Les distàncies dels traçats es van calcular 
amb una mica d’escreix, distingint la part corresponent a pals i la part 
corresponent a circuits. 

 
Així es va determinar projectar amb llums de 66 metres entre pals de 

tipus E, i circuits de coure de 2 mm de diàmetre sobre aïlladors sostinguts per 
suports de fusta, resultant 16 pals per km de línia (preveient llums menors en 
creuaments de rius, camins, etc.) distribuïts en 14 pals de 7 m, 2 de 8 m, 1 de 9 
m i 1 de 10 m. 

 
Pel que fa als circuits, es van tenir en compte els allargaments dels fils 

sobre la horitzontal ocasionats per les catenàries en suspensió, obtenint-se que 
eren necessaris 58 kg de coure per km de línia. 

 
Finalment es va preveure la instal·lació d’un sol aparell (entenent per 

aparell la centraleta tipus de l’època) amb tots els seus accessoris de defenses, 
piles, baixades de línia, etc., suposant que seria la companyia Telefònica la que 
realitzaria el manteniment i ampliació d’aquests equips si fos necessari. 

 
Un cop definits els traçats i les instal·lacions integrants del pla, es va 

procedir a fer un pressupost detallat que recull la taula 4.3 amb els preus de 
mercat obtinguts de la consulta de diversos productors i experts. D’aquesta 
manera es va poder contrastar aquest pressupost amb el què es va obtenir 
d’aplicar els preus vigents de Telefònica, resultant aquest últim entre un 28 i un 
45% més car, segons les condicions definitives que es donessin.  
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Pals de 7 m 12 17,00 204,00
Pals de 8 m 2 25,00 50,00
Pals de 9 m 1 28,00 28,00
Pals de 10 m 1 34,00 34,00

Material Accessori 16,20
Mà d'Obra Clots i col·locació de pals 16 12,88 206,08

Diversos 18,20
16 7,00 112,00

668,50
100,30

Cost Unitari Total 768,80
km's de línia preparada per rebre circuits 2.540,90

Cost Total

Material Principal Fil de coure 58 2,90 168,20
Aïlladors 36 0,86 30,10
Suports 36 0,36 12,60
Diversos 6,30
Col·locació suports i aïllants 25,42
Extens i tensat del fil 40,80
Diversos 7,63

Transports 15,00
306,05

45,90
Cost Unitari Total 351,95

km's de circuit de fil de coure de 2 mm de diàmetre 3.211,30
Cost Total

Material Principal Aparell 147,50
Defenses 10,70
Capes amb dues piles 5,40
Cable interior 3,60
Material interior 15,10
Baixada de línia 3,00

Mà d'Obra 37,50
Transports 11,10

233,90
35,10

Cost Unitari Total 269,00
Centre urbà amb un sol aparell 741

Cost Total
PRESSUPOST TOTAL

Pressupost de d'execució del pla
km de línia preparada per rebre circuits

 Nombre d'Unitats Cost Unitat Cost Parcial

Material Principal

Transports

Cost d'execució material d'un km de línia preparada per rebre cicuits
Augment del 15% per despeses generals i imprevistos

1.953.443,92
km de circuit de fil de coure de 2 mm de diàmetre

 Nombre d'Unitats Cost Unitat Cost Parcial

Material Accessori

Mà d'Obra

Cost d'execució material del km de circuit de coure de diàmetre 2 mm
Augment del 15% per despeses generals i imprevistos

Augment del 15% per despeses generals i imprevistos

199.329,00
3.282.989,96

1.130.217,04
Centre urbà amb un sol aparell

Material Accessori

Cost d'execució material d'un centre urbà amb un sol aparell

 
 

Taula 4.3, Pressupost detallat de la secció. (Font: Pla General d’Obres Públiques de 
Catalunya de 1935) 

 
A la vista d’aquests pressupostos, es volia mirar de negociar un conveni 

amb Telefònica amb els preus obtinguts, que s’entenia que resultava profitós a 
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la companyia, que per un costat obtenia una nova font d’ingressos i per l’altre la 
propaganda i renom que el nou servei de qualitat li reportarien. En cas que les 
exigències de Telefònica no fossin raonables, es procediria a desenvolupar 
l’alternativa menys desitjable de construir directament les línies, restant la 
companyia obligada a prestar servei un cop les línies estessin a punt. 

 
El conveni al què es volia arribar, a part d’incloure una enumeració de 

totes les instal·lacions previstes en el pla, havia d’incloure una clàusula per la 
qual la Generalitat es reservava el dret a rescindir-lo en el període de 6 mesos 
posteriors a la seva signatura. Aquesta clàusula evitava que un cop formalitzat 
el contracte, els pobles afectats sense un compromís previ, es neguessin a fer 
efectives les seves aportacions, esdevenint obligació per part de la Generalitat 
satisfer-les. D’aquesta manera la Generalitat es reservava el dret a renunciar al 
conveni. 

 
Per altra banda, aquest conveni permetia a la Generalitat buscar la 

participació dels pobles beneficiats per mitjà de concursos d’aportacions, 
sabent obligada la companyia a complir els compromisos contrets, evitant 
posteriors demores, motivades per discussions, que malmetessin la imatge de 
la Generalitat. 

 
 
4.6.5.- Altres consideracions econòmiques 

 
L’excepcionalitat d’aquesta secció, motivada per la obligada intervenció 

d’una empresa amb ànim de lucre, es veu traduïda amb l’elaboració de dos 
estudis de caire econòmic més, al marge de l’elaboració del pressupost. 

 
El primer estudi es proposa posar de manifest la rendibilitat que obtindria 

la companyia de l’explotació de les noves instal·lacions. Partint de què les 
recaptacions anuals obtingudes pels nous serveis ascendirien a 313.420,00 
pessetes, segons estimacions de la pròpia companyia, es van anar restant 
d’aquesta quantitat els cànons i despeses corresponents a l’explotació, arribant 
finalment a la conclusió que s’obtindrien uns beneficis de 29.309 ptes, una xifra 
considerable per l’època. 

 
Així, les quantitats a restar de les recaptacions anuals, consistien en un 

3,38% anual del cost total de les instal·lacions en concepte de reposició del 
material (suposant una vida útil de 15 anys per la meitat de la instal·lació i una 
de 30 anys per l’altra), un 20% per despeses de personal, un manteniment de 
10 pessetes per km de circuit, 4 pessetes per les piles dels centres a substituir 
anualment, un 20% de despeses d’administració i generals, i un cànon estatal 
del 4% tal com es recull a la taula 4.4 a la pàgina següent. 

 
Cal remarcar que no calia realitzar una amortització de les instal·lacions 

ja que aquestes serien cedides a la companyia sense repercutir-li el cost 
d’execució. 
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INGRESSOS:
Producte brut dels nous centres segons càlculs de la Telefònica deduïts per comparació 
amb els centres anàlegs en servei 313.420,00

DESPESES:
Despeses de personal i local en els centres (20%) 62.684,00
Manteniment de 3.211,3 km de circuit a 10,00 ptes. el km 32.113,00
Reposició de piles en 741 estacions a 4,00 ptes. unitat 2.964,00
Cànon a l'Estat (4%) 12.537,00
Despeses d'explotació restants, d'administració i generals (20%) 62.684,00
Anualitat de reposició (3,38% del cost total de les instal·lacions 3.282.989,96) 111.129,00
SUPERÀVIT INICIAL 29.309,00

 
  

Taula 4.4 , Estudi de rendibilitat per a l’empresa Telefònica. (Font: Pla General d’Obres 
Públiques de Catalunya de 1935) 

 
La segona consideració econòmica, va consistir en exposar els 

ingressos anuals que l’Estat rebia del servei telefònic prestat a Catalunya. La 
magnitud d’aquests ingressos (superiors a un terç del total del pressupost del 
pla), desglossats en impostos sobre les recaptacions brutes de Telefònica i 
impostos de timbre tal com recull la taula 4.5, justificaven l’oportunitat de què 
l’Estat en revertís part en l’ampliació del servei del què procedien, que un cop 
operativa, contribuiria a augmentar les recaptacions. 
 

Anys Servei urbà Servei interurbà Sobre rebuts
Sobre servei 

telefònic 
(interurbà)

1930 11.702.611,41 6.255.151,77 60.338,05 319.012,74
1931 13.166.941,56 5.964.905,91 64.283,00 304.210,20
1932 14.905.689,27 7.602.074,94 75.626,05 387.705,82
1933 16.121.751,22 8.180.745,17 81.656,35 417.218,00
1934 17.426.266,64 8.585.448,64 87.616,95 435.108,32
Gener a octubre de 1935 15.591.779,61 7.551.056,54 77.766,70 377.552,82
Mitjana anual 15.338.899,27 7.608.265,71 77.140,07 386.053,08
Suma de les mitjanes anuals
4% sobre ingressos
Impostos del timbre

INGRESSOS IMPOSTOS DE TIMBRE

22.947.164,99 463.193,15
917.886,60

463.193,15
Ingressos mitjans anuals obtinguts per l'Estat dels serveis 
telefònics de Catalunya en pessetes 1.381.079,75

 
 

Taula 4.5, Ingressos mitjans anuals obtinguts per l’Estat dels serveis telefònics de Catalunya. 
(Font: Pla General d’Obres Públiques de Catalunya de 1935) 

 
 

4.6.6.- Instal·lacions complementàries associades als serveis de 
camins 
 

Aquest apèndix de la secció de telèfons, constitueix un exemple molt clar 
de la visió global de les obres públiques que tenia Victoriano Muñoz. Tal i com 
ja s’ha apuntat en la secció de camins, Victoriano va idear una xarxa telefònica 
complementaria a la xarxa de camins proposada en el pla, de manera que en 
els camins generals i turístics es pogués accedir a un telèfon caminant una 
hora com a màxim.  
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Pot dir-se sense ser massa agosarat, que Victoriano va anticipar i 

projectar amb els condicionants de 1935, un antecedent dels posts de socors 
que trobem avui en dia a totes les vies ràpides d’importància. 

 
Aquesta xarxa, la vindrien a integrar els telèfons ja existents en els 

pobles per on havia de discórrer la xarxa de camins projectada, els que hi 
preveia la secció que venim estudiant, i els establerts en motiu d’aquest 
apèndix allà on manquessin. Estant recollits en el pla de camins, havien de ser 
instal·lats en locals existents o en casetes adaptades de peons caminers. 

 
Aquesta xarxa complementària es va dissenyar i pressupostar amb els 

mateixos criteris de la xarxa general, arribant a un pressupost de 164.906,55 
ptes, que no incloïa les despeses d’habilitació de locals o casetes, imputades a 
la secció de camins. D’aquesta manera el pressupost total de la secció de 
telèfons (xarxa general més complementària), ascendia a 3.447.896,51 ptes.  

 
Mentre que l’execució de la xarxa general estava previst executar-la en 

una primera etapa del pla general, la xarxa complementària es deixaria per a 
una segona etapa d’execució, deixant així temps per a la construcció dels 
camins previstos. 

 
 
4.7.- ABASTAMENTS D’AIGUA POTABLE 
 

El precedent més destacable referent a aquesta secció, el trobem en un 
acord pres per la Mancomunitat el febrer de 1921, pel qual es proposava la 
potenciació de projectes d’abastament d’aigües a municipis de menys de 4.000 
habitants, que va tenir una incidència escassa. 

 
L’abastament d’aigua potable es tracta d’un servei d’especial rellevància 

per la seva gran importància en el dia a dia de la gent, doncs l’aigua constitueix 
un bé de primera necessitat, del què avui en dia ni ens plantegem la seva falta. 
Doncs bé, si ens fixem en el gran número d’actuacions de millora i nova 
construcció d’abastaments prevista en el pla, hem de suposar que la situació 
l’any 1935 havia de ser prou dolenta. 

 
La secció disposa d’un mapa general datat el juny de 1936 

(probablement un dels últims documents que es va poder elaborar), que 
s’exposa en la figura 4.13 a la pàgina següent, i d’una llarga llista de les 
actuacions previstes amb d’alguns plànols descriptius del tipus de captacions, 
impulsions, filtres i dipòsits reguladors per dur-les a terme. 

 
En aquests documents es va referir el tipus d’obres a realitzar a la 

població i riquesa contributiva dels nuclis servits i dels municipis als que 
pertanyien, detallant en cada cas la procedència de l’aigua (de rius, sèquies, 
deus, pous o galeries), el cabal en m3/dia i si es tractava d’un abastament 
d’aigua rodada o bombada en funció del desnivell entre captació i dipòsit. 
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Figura 4.13, Mapa general de la secció d’abastaments d’aigua potable. (Font: Pla General 
d’Obres Públiques de Catalunya de 1935) 

 
 

A partir d’aquests elements de judici, es va fer una avaluació a nivell 
d’avantprojecte de les instal·lacions (llargada i diàmetres de canonada, 
sistemes d’impulsió, depuració, etc.) per tal de poder realitzar un pressupost 
estimat de la secció. 

 
La taula 4.6 de la pàgina següent, mostra l’abast de les actuacions 

previstes en aquesta secció. Si tenim en compte que Catalunya compta amb 
uns mil municipis, que es pretengués donar servei a 704 nuclis és una dada 
prou rellevant de l’ambició de la proposta. 
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Nuclis de més de 
1.000 habitants 

Nuclis de menys de 
1.000 habitants Totals 

  Nuclis Habitants Nuclis Habitants Nuclis Habitants 
Noves construccions 84 144.000 421 126.000 505 270.000 
Millores 99 359.000 100 52.000 199 411.000 
TOTALS 183 503.000 521 178.000 704 681.000 

   
Taula 4.6, Resum de les actuacions previstes en la secció d’abastaments. (Font: Elaboració 

pròpia a partir del Pla General d’Obres Públiques de Catalunya de 1935) 
   
 

En aquesta secció, la distribució d’obres i inversió estava molt 
desequilibrada concentrant-se en els 8 partits judicials de Figueres, Girona, 
Lleida, Balaguer, Cervera, Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès i 
Tortosa més de la meitat de la inversió total, que completaven els 28 partits 
restants. 

 
 

4.8.- CLAVAGUERATGES I DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 
 

Aquesta secció del pla és hereva dels moviments higienistes que havien 
nascut a Europa la segona meitat del segle XIX, que es feien ressò de la 
necessitat del sanejament dels nuclis de població, així com de la depuració de 
les aigües residuals que els rius ja no podien realitzar de manera natural pel 
seu volum i concentració. 

 
Aquests moviments van ser extraordinàriament importants en el seu 

moment, introduint una nova disciplina en l’enginyeria civil, l’enginyeria 
sanitària, que va fer tan per l’erradicació d’epidèmies i l’augment de l’esperança 
de vida com els avenços de la medicina en el camp de l’asèpsia i les vacunes. 

 
A Catalunya el moviment higienista només havia tingut importància a la 

ciutat de Barcelona, coincidint amb l’aplicació del pla Cerdà d’eixamplament de 
la mà del prestigiós enginyer de camins higienista Pere García Fària, que va 
elaborar el primer pla de sanejament de la ciutat l’any 1891, que a part de les 
consideracions sanitàries, preveia la recuperació de les platges per a l’ús dels 
ciutadans. 

 
El pla de Victoriano Muñoz constitueix doncs el primer a abordar el tema 

des d’un enfocament global de tot el territori de Catalunya, encara que cal dir 
que no s’ocupa de les poblacions de Barcelona i l’Hospitalet, que eren tractats 
específicament en la llei de sanejament de poblacions que va aprovar el 
Parlament el 10 de juny de 1936. 

 
La informació de la situació de les poblacions catalanes respecte a les 

xarxes de sanejament, es va obtenir un cop més de la campanya d’enquestes, 
realitzant-se una comprovació de la fiabilitat de les respostes per mitjà d’unes 
quantes visites aleatòries sobre el terreny. 
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De manera anàloga a la de la secció d’abastaments d’aigua potable, es 
va procedir  a l’elaboració d’avantprojectes. En ells s’avaluava el cost de les 
obres segons la llargada de les conduccions, el número de pous de registre i de 
cambres de sifonament, el diàmetre i llargada del col·lector i el tipus de 
depuració (amb o sense tractament biològic). Aquests estudis s’associaven 
també a la població i riquesa contributiva dels nuclis i municipis als que servien. 

 
Així doncs, el pla que va concretar-se i que mostra la figura 4.14 a la 

pàgina següent, afectava a 989 nuclis urbans. En 773 d’ells, afectant una 
població de 555.000 habitants, s’hi preveien instal·lacions noves, mentre que 
en els 216 restants s’hi preveien millores, afectant a 675.000 habitants amb 
pressupost igual a la meitat que el de les obres noves. Es dedueix de forma 
immediata que les millores afectaven majoritàriament les poblacions més grans 
i caps de comarca com Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Vic o Berga, que ja 
disposaven d’instal·lacions encara que fossin precàries. 

 
Finalment, cal destacar la previsió que fa el pla d’un gran col·lector 

general per a la recollida les aigües salines de les zones mineres del Cardener i 
Llobregat, així com de les aigües residuals de les localitats compreses entre 
Cardona-Balsareny fins al Prat de Llobregat. Aquest col·lector va acabar sent 
construït anys després fins Abrera, per tal de poder utilitzar les aigües del 
Llobregat lliures de salinitat per a l’abastament de Barcelona. 
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Figura 4.14, Mapa general de la secció de clavaqueratges i aigües residuals. (Font: Pla General 

d’Obres Públiques de Catalunya de 1935) 
 

 
4.9.- ENDEGAMENTS, DEFENSES I EMBELLIMENTS DE RIUS 
 

Aquesta secció del pla, no disposa de cap antecedent conegut que anés 
més enllà de projectes puntuals concebuts per donar solució a problemes de 
caràcter local. Així no es troba cap referència en l’obra de la Mancomunitat, que 
es pot considerar l’administració anterior a la Generalitat republicana més 
emprenedora en matèria d’obres públiques. 

 
Per altre banda, té la particularitat respecte les altres, que a més d’estar 

mancada de memòria, tampoc disposa d’un mapa específic que reculli les 
actuacions previstes, que són recollides en el mapa corresponent a la secció de 
dessecament i sanejament de terrenys que es tractarà en el següent apartat. 
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Els tipus d’obres previstes en el pla eren bàsicament defenses de 

marges, col·lectors, murs (a Lleida es preveia dotar-los d’escalonaments), 
defensa de pobles, neteges de llera, eixamplament o enfondiment de llits, 
recreixements de defenses o desviament de torrents. 

 
També van incloure’s a la secció algunes obres de caràcter més singular 

entre les que destaquen l’arranjament del desguàs de l’Estany de Banyoles, del 
llit de l’Ebre a Tortosa i Amposta per permetre la navegació de petites 
embarcacions o la protecció de les salines de Gerri de la Sal. 

 
Si ens fixem en les conques més afavorides, s’observa que les més 

afavorides eren les del Segre i Ebre, la qual cosa no és d’estranyar tractant-se 
dels dos rius més cabalosos, i la conca del Segre la més extensa del país. 

 
Per partits judicials destaquen per quantitat d’inversions el Segrià i el de 

Tortosa, que comprenia les actuals comarques del Montsià i el Baix Ebre, 
seguits pels partits de la Bisbal d’Empordà i Mataró, aquest últim travessat per 
multitud de rieres seques que han hagut de ser endegades els últims anys, per 
fer front a les inundacions que es produeixen en els carrers pròxims en 
situacions de tempesta. 

 
Destaquen també els partits judicials de les Borges Blanques i Berga, 

però pel fet que no reben cap inversió. Mentre que en el primer no s’escapa 
massa de la lògica, tenint en compte que les Garrigues és una comarca de 
secà sense cursos que amenacin els seus pobles, en el cas de Berga 
l’explicació caldria buscar-la en què es considerés que la presa de la Baells 
prevista servís per regular el riu. 

 
Aquesta hipòtesi vindrien a confirmar-la les magres inversions previstes 

pels partits de Vic i Igualada, on el Ter vindria ja regulat de capçalera amb les 
preses previstes de Ribes de Fresser, Molló i Llanars, junt amb les de Sau i el 
Pasteral ja en el partit de Vic, i on la presa de Jorba regularia el riu Anoia en el 
seu pas pel partit d’Igualada. 

 
 

4.10.- DESSECAMENT I SANEJAMENT DE TERRENYS 
 

4.10.1.- Introducció 
 
Aquesta secció del pla és especialment interessant per un doble motiu, 

per una banda reflecteix les diferents valoracions del medi ambient al llarg de la 
història, i per l’altra perquè disposa de memòria que ens ajuda a comprendre 
les motivacions i sistemàtica de la seva redacció. 

 
La denominació de sanejament de terrenys es refereix a una dessecació 

de les zones palustres perseguint una doble finalitat, el de suprimir-les com a 
cultiu de gèrmens patògens i mosquits transmissors de possibles focus 
infecciosos (sobretot febres palúdiques), i el de guanyar terrenys per conrear.  

 



                                                                            La visió en xarxa de Victoriano Muñoz Oms 67

La Llei de “Bonifica Integrale” italiana centrada sobretot a la Plana del 
Po, va suposar l’element inspirador més clar d’aquesta política, resultant un 
referent a l’hora de redactar la secció. 

 
Un altre antecedent el trobem en una actuació sobre 115 Ha de les 

rodalies de Salou i uns estudis sobre el Delta del Llobregat i els Aiguamolls de 
l’Empordà que havia emprès la Mancomunitat, però que no estaven recollits en 
cap pla. 

 
És convenient reflexionar en aquest punt sobre el canvi que la 

consideració del valor del medi ambient ha patit amb els anys. Segons s’ha 
anat assolint la satisfacció de les necessitats primàries d’alimentació i sanitat, la 
societat ha passat a demandar qualitat de vida, que es tradueix també en una 
demanda d’un medi ambient ric i divers. 

 
Així, s’ha passat d’unes polítiques ja practicades en temps dels romans 

d’eliminació de les zones humides, percebudes com un origen d’insalubritat, a 
la situació actual, en què estan recollides majoritàriament en el PEIN, gaudint 
de protecció per la seva importància mediambiental com a ecosistema. A més, 
han esdevingut un atractiu turístic com a punts d’observació de fauna (sobretot 
aus) sovint en perill d’extinció. 

 
Un exemple il·lustratiu és el cas de l’Estany d’Ivars d’Urgell que mostra 

la figura 4.15, el més gran de Catalunya, que es recollia en el pla. L’Estany va 
ser dessecat els anys 50 per motius agrícoles i actualment està en execució un 
projecte de recuperació que preveu la inundació de nou de les seves 135 Ha.  

 
L’estany serà gestionat per un consorci format per la Generalitat, la 

Diputació de Lleida, els Ajuntaments d’Ivars d’Urgell i Vilasana, el Consell 
Comarcal del Pla d'Urgell i la Universitat de Lleida, com a focus turístic de la 
comarca de l’Urgell. 

 

 
 

Figura 4.15, Foto d’època d’una jornada de caça a l’Estany d’Ivars (Font: Internet) 



                                                                            La visió en xarxa de Victoriano Muñoz Oms 68

4.10.2.- Abast i metodologia 
 

Dels dos objectius perseguits amb la dessecació de terrenys que hem 
introduït a l’apartat anterior, la preocupació sanitària domina clarament sobre la 
d’obtenció de nous conreus. Aquesta prioritat d’un objectiu sobre l’altre 
s’explica pel fet que al no haver-hi grans superfícies humides a Catalunya, el 
dessecament per obtenir nous terrenys cultivables resultava onerós en 
comparació amb les actuacions per implantar nous regadius en altres zones. 
Arrel d’aquest fet, es va considerar molt més interessant l’aplicació de recursos 
al bé comú que suposava la higienització del país. En alguns casos, aquestes 
obres portaven implícit l’acondicionament de paratges per a l’explotació 
turística, com es fa palès en les actuacions previstes a les platges del 
Tarragonès o del Delta del Llobregat. 

 
Es van considerar obres objecte del pla aquelles que poguessin ser 

considerades d’ordre general, és a dir, aquelles en què l’Administració hagués 
de realitzar les inversions que propietaris, veïns o municipis afectats no 
realitzarien pel desequilibri entre l’esforç a realitzar i el rendiment que 
n’obtindrien, en bé de la col·lectivitat, que n’obtindria la supressió de llocs 
insalubres i noves fonts de riquesa. Quedaven doncs, fora de l’abast del pla 
aquelles actuacions de poca extensió que pel seu caràcter local o particular 
haguessin de ser assumides pels Ajuntaments o interessats, i els drenatges de 
terrenys per a usos agrícoles, que haguessin d’assumir els propietaris, excepte 
aquells que incloguessin grans desguassos per endegar aigües de zones grans 
o la millora d’emissaris existents inoperants. 

 
Un cop definit l’abast de la secció, calia definir una metodologia per 

determinar les necessitats de Catalunya en relació a aquesta matèria. Es va 
optar per un procediment d’esbrinament directe de les actuacions a incloure al 
pla a partir de les dades obtingudes d’una enquesta, que va ser distribuïda i 
contestada per pràcticament tots els ajuntaments de Catalunya. D’aquesta 
manera, malgrat la feinada que comportava processar totes les enquestes, 
s’assegurava que no hi hauria omissions de zones humides no recollides als 
mapes, la determinació de les prioritats d’actuació i s’obtenia la complicitat de 
tots els municipis amb el pla. 

 
L’enquesta en qüestió venia encapçalada pel títol: 
 
«Sanejaments de terrenys. Maresmes, terrenys pantanosos, i 
estanys que per llur insalubritat o aprofitament de cultiu, convingui 
sanejar i dessecar dintre el terme del Municipi.» 
 
Seguidament incloïa les caselles per a respondre els apartats següents: 
 
- Nom del lloc que convé sanejar. 
- Localització (precisar i delimitar els terrenys). 
- Superfície aproximada en Hectàrees que comprèn el sanejament. 
- On hom creu que podria desguassar el col·lector. 
- Llargada aproximada del col·lector. 
- Observacions. 
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Un cop obtingudes les respostes, es va passar a processar i comprovar 

la seva versemblança, localitzant, estudiant i confrontant sobre plànols 
cadascun dels casos presentats. El següent pas a efectuar va consistir en 
destriar aquelles obres que s’avenien amb les directrius del pla, que passaven 
a integrar-lo. Es cita explícitament a la memòria, que el resultat d’aquest procés 
quedava subjecte a modificacions en motiu de la informació pública (que no es 
va arribar a produir) i de l’estudi detallat en el moment d’elaborar els projectes, 
però suposava ja una bona eina per fer una estimació de la situació i 
fonamentar-hi un pressupost. 

 
Amb el pla ja elaborat, es preveia que un cop efectuades les correccions 

conseqüència del procés d’informació pública, es convoquessin uns concursos 
per a la redacció dels projectes específics, en els quals s’haurien de fixar els 
màxims i mínims d’aportacions a efectuar per l’administració i pels interessats. 
Fruit de l’estudi dels projectes ja redactats, començaria l’execució d’aquells que 
resultessin més rentables o necessaris segons les disponibilitats econòmiques 
de l’Administració i dels peticionaris amb quantitats compromeses.   

 
 
4.10.3.- Concreció i valoració 

 
La concreció de la secció de Sanejament de Terrenys inclou la 

dessecació de pràcticament la totalitat de les zones d’aiguamolls de Catalunya 
d’extensió superior a les cinc hectàrees, amb la excepció dels del Delta de 
l’Ebre. El total d’actuacions previstes pel pla suma una superfície a dessecar de 
4282 Ha (el 0.13% de la superfície de Catalunya) amb un pressupost de 
9.225.000 de pessetes, que es distribueixen tal com reflecteix la taula 4.7. 

 
Dels sanejaments que preveu el pla, cal fer especial atenció a que la 

majoria d’ells es trobaven en comarques costaneres, i més concretament sobre 
aiguamolls contigus a les platges. Aquestes, tot i que el pla es va redactar el 
1935, ja són valorades com un potencial turístic, i els aiguamolls que les 
envolten, es perceben com un escull a l’hora d’explotar-les. 
 

Comarca Superfície en Ha. Cost estimat de les obres en 
milers de ptes. 

Alt Empordà 1.360  2.720 
Baix Empordà 167  334 
Baix Llobregat 1.268  2.536 
Garraf 50  100 
Baix Penedès 30  450 
Tarragonès 145  805 
Montsià 272  300 
Urgell 140  280 
Segrià 750  1.500 
Diverses zones petites 
escampades per tot Catalunya 100  200  

Totals 4.282 Ha 9.225 Milers de ptes. 
 

Taula 4.7, Distribució de superfícies a dessecar i el seu cost estimat. (Font: Pla General 
d’Obres Públiques de Catalunya de 1935) 
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Cal destacar també la previsió de drenatge de l’Estany d’Ivars a l’Urgell i 
de la zona coneguda com la Clamor Amarga al Segrià, dues obres que es van 
acabar duent a terme els anys 50 a les terres de Lleida. 

 
Com ja s’ha apuntat, el pla no inclou cap obra a la zona del Delta de 

l’Ebre, i justifica l’omissió d’aquestes per considerar aquelles terres 
geotècnicament inestables per projectar-hi actuacions, classificant-les com 
terrenys en formació. Malgrat això es deixa la porta oberta a aquelles obres 
necessàries amb estudis específics que n’avalin l’estabilitat. 

 
L’elaboració del pressupost de la secció s’efectuà en base a la hipòtesi 

que dels múltiples sistemes per dessecar aiguamolls (que caldrà escollir en 
cada obra en funció de les seves peculiaritats), el que s’aplicaria en la majoria 
de casos, consistiria en un sistema de drens soterrats i col·lectors oberts, a 
partir del qual s’obtenia un cost mig d’hectàrea sanejada. A més, cal afegir que 
les desviacions per la utilització de mètodes més cars, com podien ser 
bombeigs en terrenys baixos, es preveia que es compensessin amb aquelles 
actuacions en les què s’usessin mètodes més barats. 

 
El cost mitjà d’una hectàrea sanejada pel sistema de drens soterrats i 

col·lectors oberts afluents a un emissari general, es va fixar en 2000 ptes. 
Aquesta quantitat es va obtenir estimant que de mitjana eren precisos 450 m de 
drens de 5 cm de diàmetre interior, distribuïts cada 20 m a una profunditat de 
1,25 m coberts per 30 cm de grava, així com 50 m de col·lector de segon ordre 
en forma de vall oberta més les parts alíquotes corresponents per a l’emissari 
general i la protecció del desguàs, per dessecar una hectàrea. 

 
En el cas del sanejament d’algunes basses de petites dimensions 

properes al mar, les valoracions resulten més elevades ja que s’opta pel 
rebliment amb terres externes, ja que el desguàs resultava molt dificultós. 

 
Finalment a la memòria es divideixen les obres previstes al pla en dues 

etapes de realització segons la seva prioritat, classificant per la primera etapa 
2.566 Ha (no especificades) del total previst de 4.282 Ha, amb un pressupost 
de 5.741.000 de pessetes. 

 
 

4.11.- ELECTRIFICACIÓ RURAL 
 
L’electrificació a Catalunya el 1935 presentava un panorama 

caracteritzat per una gran heterogeneïtat, que donava la imatge d’un gran 
desgavell. 

 
Les instal·lacions elèctriques de producció i distribució, havien estat 

desenvolupades per un conjunt de companyies que es caracteritzava també 
per una gran heterogeneïtat. Aquest conjunt l’integraven companyies de 
naturalesa molt distinta, on es podien trobar companyies públiques i privades 
d’envergadures molt diferents. 
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Fruit del desenvolupament anàrquic que aquesta estructura de 

companyies havia afavorit, la situació existent presentava uns partits judicials 
on el servei elèctric ja arribava a la totalitat de la seva població, corresponents 
a Barcelona, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Valls, les Borges Blanques i 
Vielha enfront d’uns altres on la situació era molt precària com els de Girona, 
Olot, Tremp, la Seu d’Urgell i Montblanc, tal i com mostra la figura 4.16. 

 
 

 
 

Figura 4.16. Distribució per comarques d’habitants servits pel pla. (Font: Pla General d’Obres 
Públiques de Catalunya de 1935) 

 
La resolució d’aquestes diferències era una de les prioritats del pla, ja 

que s’ajustava perfectament als postulats rectors del pla referents a reequilibri 
territorial.  
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En base a les enquestes realitzades als ajuntaments, van detectar-se les 

zones sense electricitat, i es va procedir a planificar les instal·lacions que hi 
permetessin l’arribada de la potència bàsica per a usos domèstics, i en algun 
cas puntual, industrial, que es recullen en la taula 4.8. 

 

Comarques 
Nombre 

de 
nuclis a 
servir 

Nombre 
d'habitants 

servits 
Km's 

de línia
Línies en 

Ptes. 
Transformadors 

en Ptes. 
Xarxes de 
distribució 

en Ptes. 
Totals en 

Ptes. 

ARENYS DE 
MAR 1  88  2 6.000 2.000 514  8.514  
BARCELONA -  -  - - - -  -  
BERGA 10  1.286  49 147.000 20.000  6.358  173.358  
GRANOLLERS 4  400  10,5 31.500 8.000  2.200  41.700  
IGUALADA 16  1.111  47 150.000 32.000  7.183  189.183  
MANRESA 8  1.034  30 90.000 16.000  5.102  111.102  
MATARÓ 1  51  1,5 4.500 2.000  403  6.903  
SABADELL -  -  - - - -  -  
SANT FELIU 
DE 
LLOBREGAT 

-  -  - - - -  -  

TERRASA 1  98  5 15.000 2.000  544  17.544  
VIC 8  884  38 114.000 16.000  4.652  134.652  
VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS 14  1.495  46 138.000 28.000 7.981  173.981  
VILANOVA I LA 
GELTRÚ 5  755  11 33.000 10.000  3.535  46.535  
FALSET 3  637  12 36.000 6.000  2.911  44.911  
GANDESA 1  561  12 36.000 3.200  2.213  41.413  
MONTBLANC 12  1.550  56 168.000 24.000  7.650  199.650  
REUS 1  145  2,5 7.000 2.000  685  10.185  
TARRAGONA 1  82  1 3.000 2.000  496  5.496  
TORTOSA 5  1.386  16 48.000 11.200  5.724  64.924  
VALLS -  -  - - - -  -  
VENDRELL 3  490  11 33.000 6.000  2.220  41.220  
BALAGUER 16  745  48 144.000 32.000  9.235  185.235  
BORGES 
BLANQUES -  -  - - - -  -  
CERVERA 10  886  26,5 79.500 20.000  5.358  104.858  
LLEIDA 1  51  8 24.000 2.000  403  26.403  
SEU 
D'URGELL 35  3.093  113 339.000 70.000  18.161  427.161  
SOLSONA 10  716  51 153.000 20.000  4.648  177.648  
SORT 12  1.160  40,5 121.500 24.000  6.480  151.980  
TREMP 42  3.273  153 459.000 84.000  22.919  565.919  
VIELLA -  -  - - - -  -  
LA BISBAL 9  1.140  17 51.000 18.000  5.734  74.734  
FIGUERES 12  1.228  34,5 103.500 24.000  6.684  134.184  
GIRONA 43  6.807  93,1 279.300 86.000  31.751  397.051  
OLOT 26  4.573  83,5 250.500 52.000  20.221  322.721  
PUIGCERDÀ 9  1.597  26,5 79.500 18.000  7.031  104.531  
STA. COLOMA 
DE FARNERS 6  2.037  23 69.000 13.200 7.958  90.158  

TOTALS 325 39.359 1068,1 3.212.800 653.600 206.954 4.073.854 
 

Taula 4.8, Resum per comarques de les instal·lacions previstes al pla. (Font: Pla General 
d’Obres Públiques de Catalunya de 1935) 

 
 

Aquestes instal·lacions van ser grafiades en un plànol de Catalunya on 
s’aprecien els nuclis que havien de ser servits, així com la línia i companyia a la 
que s’haurien d’embrancar les noves línies. 
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4.12.- CONSIDERACIONS PRESSUPOSTÀRIES 
 

El fet de que el pla disposi d’un pressupost general en què s’inclou 
l’import corresponent a cadascuna de les seccions, ve a demostrar que 
aquestes van anar desenvolupant-se de manera conjunta, de manera que tot i 
que moltes de les seccions estan inacabades formalment (els manquen els 
documents passats a net i les memòries descriptives), estaven perfectament 
definides ja que van permetre la seva quantificació. 

 
El pressupost del pla que reprodueix la figura 4.17, tal i com indicava 

Victoriano a les memòries de les seccions que en disposen, malgrat estar fet 
amb la màxima cura, tenia per objectiu el quantificar amb el grau de precisió 
més alt possible l’ordre de magnitud de la inversió que hauria suposat dur a 
terme l’execució del pla.  

 
D’aquesta manera el pressupost definitiu en cas de que el pla s’hagués 

posat en pràctica, hauria estat subjecte a les variacions introduïdes en les fases 
de materialització i execució dels diferents projectes. Per tal que aquest 
pressupost definitiu no diferís massa de l’estimat en el pla, Victoriano i el seu 
equip el van calcular de manera conservadora, introduint uns marges per 
imprevistos. 

 

 
 
Figura 4.17, Pressupost detallat per seccions del pla. (Font: Pla General d’Obres Públiques de 

Catalunya de 1935) 
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S’ha mirat de traduir l’import del pla a diners actuals, però tan sols es 
disposa d’índexs d’inflació oficials des de 1961 que es va començar a publicar 
l’IPC. Es va mirar doncs de recórrer a una estimació que l’any 1982 es realitzà 
en motiu de la publicació per la Generalitat de l’extracte del Pla General. En ell 
s’estimava que els 1500 milions de pessetes de pressupost de l’any 1935, 
equivaldrien el 1982 a uns 130.000. Traduint aquesta xifra a pessetes de l’any 
2003 d’acord als índexs d’inflació oficials que recull l’IPC s’obté una xifra de 
420.000 milions que queda molt lluny del valor de les actuacions previstes al 
Pla, ja que multiplicant els volums d’obra previstos pels seus preus unitaris 
s’obtenen xifres molt més grans. Com exemple per il·lustrar aquest fet, la 
secció de camins preveia 104 quilòmetres de via metropolitana corresponents a 
les autopistes actuals, a uns 1000 milions de pessetes el quilòmetre de mitjana, 
estaríem parlant d’una quarta part del pressupost del pla. 

   
Si observem el pressupost per seccions, destaquen els imports 

corresponents a les seccions de camins i de regatges i grans obres 
hidràuliques, que representen conjuntament el 65% del total. Aquest fet es deu 
a la carestia de les obres referents a aquestes seccions conjuntament l’ambició 
del pla en aquestes disciplines. 

 
Segueixen en importància econòmica les seccions de ports, ferrocarrils i 

clavagueratges, que suposen conjuntament el 28% del pressupost, de manera 
que les 5 seccions restants suposen menys del 10% de la inversió. 

 
Ara bé, no es pot jutjar la importància de les seccions únicament pel 

volum d’inversió que representen, ja que per la seva naturalesa, el seu cost i 
finançament presenten grans diferències que no permeten la seva comparació. 
Així, els serveis de telèfons i electrificació representen conjuntament tan sols un 
0,5% de la inversió, però representen un gran número d’actuacions i un canvi 
de nivell de vida de primer ordre en la població que hi accedeix. 

 
En els pressupostos parcials de cada secció, es va efectuar una distinció 

de les actuacions a efectuar en una primera fase de 10 anys. La inclusió 
d’obres a aquesta primera fase, responia a haver estat considerades 
prioritàries, o per haver-se d’executar abans per lògica d’operació (com el cas 
dels serveis de telèfons complementaris, subjectes a una xarxa de camins 
encara per construir). 

 
L’execució de les obres previstes per aquesta primera etapa de 10 anys 

hauria representat gairebé el 70% del total del pla. 
 
S’observa que en aquesta primera etapa s’inclou la totalitat de les 

seccions de telèfons i electrificació rural, així com un tant per cent molt elevat 
de les de camins i obres hidràuliques, que es corresponen amb aquelles 
seccions de més directa incidència en el nivell de vida de la ciutadania. 
D’aquesta manera, s’hauria anat assolint de manera paulatina però prioritària, 
l’equiparació del nivell de vida entre la ciutat i la Catalunya rural. 
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Quedaven doncs per la segona etapa d’execució del pla, el gros de les 
obres referents a ferrocarrils i ports, d’incidència més centrada en l’economia 
que en el nivell de vida de la gent. 

 
Pel pagament d’aquesta inversió, es va proposar la divisió en anualitats 

de 100 milions de pessetes. Dels càlculs efectuats es va deduir que la suma 
dels recursos que l’Estat hauria de cedir a la Generalitat en concepte de serveis 
traspassats, i els que es poguessin recaptar eren insuficients per fer front a les 
anualitats. Arrel d’aquest fet, es va estudiar la petició d’un crèdit de 900 milions 
de pessetes al 6% d’interès, les anualitats del qual serien cobertes amb les 
quantitats transferides per l’Estat, per les aportacions dels interessats i pels 
rendiments que s’esperava que donessin els serveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


