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CAPÍTOL 5: 
 

PLA D’AIGÜES DE CATALUNYA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.1.- MARC HISTÒRIC 
 

L’abastament d’aigua potable de la ciutat de Barcelona, era un problema 
que s’arrossegava ja des de començaments de segle, quan es va anar 
constatant que el consum no podria ser atès únicament amb les aigües 
subterrànies i superficials del Llobregat, que a més estaven molt contaminades. 
La situació es va anar agreujant any darrera any amb un creixement continuat 
de la població, fent-se insostenible els anys 50 amb l’arribada de les ones 
immigratòries del sud d’Espanya. 

 
Aquesta situació va conduir a l’elaboració d’un decret el 31 de març de 

1950, pel qual es proposava la redacció d’un avantprojecte d’abastament 
mitjançant derivació del riu Ter i altres conques de menor importància. Dels 
estudis d’aquest decret se’n va derivar un segon el 3 d’octubre de 1955, pel 
qual s’encarrega a la Dirección General de Obras Hidraúlicas la realització d’un 
projecte definitiu per l’abastament de la ciutat de Barcelona, amb una dotació 
de 250 litres per habitant i dia, amb un  cabal regulat fins a un màxim de 12 
m3/seg, procedent dels rius Ter, Tordera i demés cursos d’aigua del massís del 
Montseny i del riu Ripoll. 
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Aquests decrets van rebre una forta oposició per part de molts sectors 
de la província de Girona, que veien perillar la implantació de nous regadius i la 
millora dels existents en cas de produir-se una derivació tan important de les 
aigües del Ter. Aquesta oposició es va reforçar per la sequera extraordinària de 
la tardor de 1956, que es va perllongar als primers mesos de 1957. 

 
La situació va impulsar a l’Alcalde Porcioles a proposar a Victoriano 

Muñoz, un enginyer de solvència i prestigi al marge de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas, la redacció d’un nou estudi que va acabar prenent la forma 
del Pla d’Aigües de Catalunya. Presentat el juny de 1957 la revista 
«Ribagorzana» en va fer la reproducció fidedigna que s’ha consultat. 

 
 

5.2.- ANTECEDENTS I REFERENTS 
 

L’únic antecedent existent en matèria de planificació hidràulica que 
afectés a la totalitat del territori català, el trobem en la secció de regatges i 
grans obres hidràuliques del pla d’obres públiques de 1935. De fet, el pla de 
1957 i la secció d’obres hidràuliques del pla de 1935 són gairebé coincidents, 
d’aquí el seu tractament conjunt en aquest capítol. 

 
Motivat pel poc temps del què disposava per redactar el nou pla, i sent 

perfectament vàlides encara les premisses i condicionants sota les que havia 
realitzat la secció d’obres hidràuliques de 1935, Victoriano es va limitar a 
actualitzar-la amb les noves dades que venien ampliar les sèries disponibles 
l’any 1935, i a donar un èmfasis més gran al problema de l’abastament de 
Barcelona, tot això amb un major grau d’experiència en la matèria que li donava 
la seva acció al capdavant de l’empresa Enher.  

 
Aquesta afirmació es veu confirmada pel fet que a tots els mapes del pla 

de 1935 referents a obres hidràuliques que es conserven, se’ls va superposar 
una silueta de Catalunya per tal de traduir al castellà els títols i llegendes i tapar 
els membrets de la Generalitat, com mostra la figura 5.1 a la pàgina següent, 
per adequar-los a les circumstàncies que el règim franquista imposava. 

 
Les iniciatives que s’havien dut a terme abans de 1935 referents a la 

planificació d’obres hidràuliques, no poden ser qualificades com a planificacions 
en sentit ampli, sinó que és més propi anomenar-les projectes, ja que 
responien a un problema determinat sense visió àmplia del territori. Aquesta 
visió local dels problemes va seguir imperant fins a la redacció del pla de 1957. 

 
En aquest sentit poden citar-se com a més rellevants els projectes per 

l’abastament de Barcelona que no van arribar a materialitzar-se, entre els quals 
podem citar un projecte de 1911 de portada d’aigües del Valira, un projecte de 
García Fària de principis del segle XX, el de portada d’aigua de les Guilleries 
de Manuel Bertrand el 1910 que estudià Tarrés (2002), o els transvasaments 
del Ter proposats el 1956 per la Societat General d’Aigües de Barcelona i per la 
Confederació Hidrogràfica dels Pirineus Orientals els anys 1950, 1954, 1956 i 
1957. 
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Figura 5.1, Mapa pertanyent al pla de 1935 castellanitzat per reutilitzar-lo el 1957. (Font: Pla 
General d’Obres Públiques de 1935) 

 
 

Pel què fa a referents, els inspiradors més clars en el pensament de 
Victoriano van ser els exemples de Lorenzo Pardo al capdavant de la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i dels plans de “Sistemazioni Idrologica” 
dels anys 30 a Itàlia. 
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5.3.- PRINCIPIS INSPIRADORS DEL PLA 
 

Aquest Pla es caracteritza per tenir la clara vocació de tractar 
l’aprofitament dels recursos hídrics del país des de la globalitat. Així, es tracta 
l’abastament d’aigua de Barcelona, com una peça més de l’engranatge que 
suposa la sistematització del conjunt de rius catalans per al seu màxim 
aprofitament. 

 
Per elaborar aquesta sistematització, calia basar-se en una sèrie de 

principis que es poden deduir de la memòria del pla. És imprescindible 
repassar aquests principis inspiradors, tant per comprendre la filosofia sobre la 
que es sustenta el pla, com per apreciar la clarividència en l’obra de Victoriano, 
que en moltes de les seves consideracions es va anticipar a la seva època. 

 
Els principis més remarcables són: 
 

• Consideració de totes les necessitats i destins de Catalunya en igualtat 
d’importància, sense supeditar-los a les necessitats de Barcelona, que 
cal recordar van motivar l’encàrrec. Ell mateix afirmava: 

 
«El problema del abastecimiento de agua a Barcelona, con 
ser grave, o, por mejor calificarlo, muy grave, con todo, no es 
más que uno, todo lo importante que se quiera, pero al fin y 
al cabo uno, de los varios que hay que conjugar y resolver 
en el gran concierto del aprovechamiento y destino de los 
pocos recursos hidráulicos que nos ofrece la hidrología de la 
región catalana, estimados naturalmente en relación a los 
múltiples necesidades de todo orden que se nos presentan». 

 
• Valoració de l’aigua com un bé d’importància cabdal, fent especial 

atenció a la seva escassetat, com es desprèn de les seves paraules:  
 

«Como decíamos, los recursos hidráulicos disponibles no 
son tan extraordinarios (ni las superficies de cuenca ni el 
régimen de lluvias lo permite) para que pueda considerarse 
acertado atacar la solución de una sola necesidad y dejar de 
resolver, o, por lo menos, dejar de prever las otras haciendo 
uso, en ello y para ello, de todas las artes para la mejor 
discriminación y armonización de las aguas disponibles». 

 
Cal prestar atenció a l’anticipació en la formulació d’aquesta idea, 
que ha acabat essent assumida per la societat, arribant a 
comparar-ne la importància amb la del petroli:  
 

«En un clima y unas condiciones de superficie, de lluvia y de 
escorrentía, como el nuestro, a medida que pase el tiempo y 
aumenten las poblaciones y las necesidades a ellas 
inherentes, habríase de ver que si la busca de petróleo es 
conveniente, el valor del agua no le va en zaga». 
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• Definició d’una jerarquia en els consums dels recursos hídrics, que 
s’exposa en el fragment: 
 

«A nuestro entender, la prelación debe ser la siguiente: 1ª, 
abastecimiento de agua potable a las poblaciones; 2ª, 
destino para nuevos regadíos después de atender y mejorar 
los antiguos; y 3ª, producción de energía eléctrica». 

 
En aquest punt cal recordar que Victoriano estava al front d’ENHER 
quan va realitzar el Pla, sense que la seva situació empresarial afectés 
els seus plantejaments etico-socials, en els quals l’home és el més 
important, i per tant les prioritats a resoldre són les seves necessitats de 
beure i menjar sobre la producció d’energia, que d’altra banda podia 
obtenir-se de centrals tèrmiques, o en un futur que ja s’albirava de 
l’energia nuclear. 
 

• Valoració de les inversions segons el seu rendiment, és a dir, la 
importància i viabilitat d’una inversió no ha de ser funció del seu volum 
de despesa, sinó del quocient d’aquest entre els beneficis que es 
deriven de la inversió, en paraules seves:  

 
«El valor absoluto de una obra o instalación dice poco en sí; 
lo que interesa, en rigor, es el cociente del gasto total por las 
unidades o servicios prestados; más que el dividendo, lo que 
interesa es el divisor de la cuenta». 

 
• Priorització de la cobertura de les aspiracions legítimes d’explotació de 

les potencialitats de les conques de les què s’havien d’extreure recursos, 
a qualsevol utilització exterior dels mateixos, com va recollir en els 
paràgrafs:  

 
«Ahora bien; para que se puedan seguir estas líneas 
generales, es preciso, sin embargo, por una parte, no 
desnudar y desatender todo aquello que existe o que 
constituye una aspiración de aprovechamiento en las propias 
cuencas». 
«Tampoco cabrá retirar aguas del Segre sin antes atender y 
asegurar la satisfacción de las necesidades de su propia 
cuenca». 

 
• Concepció dels rius com a integrants d’un sistema, amb la necessitat 

d’intercomunicació entre d’ells per tal que funcioni de forma òptima: 
 

«Los ríos no pueden ser considerados ya más como una 
unidad desde su cabecera hasta el mar; tienen que 
relacionarse y hay que trasvasar sus aguas entre sí como 
convenga; hay que coordinarlos; hay que complementar sus 
aportaciones rodadas con otras elevadas; en una palabra, 
hay que formar sistemas, hay que constituir redes de ríos». 
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5.4.- ELABORACIÓ I CONTINGUT DEL PLA 
 

5.4.1. Introducció 
 
Per a l’elaboració del Pla, Victoriano va realitzar un estudi detallat de les 

condicions particulars de les conques i règims d’aportació de cada riu català, 
agrupant-los en dues grans zones, que va anomenar oriental i occidental, amb 
les excepcions d’Ebre i Llobregat que van rebre un tracte diferenciat.  

 
Paral·lelament, va anar fixant les necessitats a atendre amb les aigües 

disponibles, per tal d’utilitzar-les de la manera més convenient i sinèrgica. Així, 
per exemple, l’establiment d’una presa per a la regulació d’un riu de la que 
partís un canal de rec, podia ser perfectament compatible amb l’aprofitament 
hidroelèctric del salt hidràulic que creava. 

 
Fruit d’aquestes relacions entre recursos disponibles, consideracions 

geogràfiques, geològiques, climàtiques i topogràfiques de les conques, i de les 
necessitats a atendre, es va concebre el pla com un sistema d’aprofitament 
integral de tots els rius de Catalunya, de manera que cadascun d’ells contribuís 
al funcionament general cobrint les mancances dels altres per mitjà de 
transvasaments entre ells. 

 
Totes les actuacions previstes en el pla van justificar-se numèricament, 

en especial les referents a les noves superfícies de regadiu i les dotacions que 
els corresponien. Aquestes consideracions, com veurem més endavant, 
justifiquen l’aptitud del pla tant per anys amb règims de precipitació mitja com 
per anys secs.  
 
 

5.4.2.- Estudi de rius, conques i necessitats a atendre 
 

Com ja s’ha explicat anteriorment, el 1957 Victoriano va recuperar tot el 
material i metodologia de càlcul efectuats per al pla de l’any 1935, de manera 
que tan sols va haver de completar les sèries de dades referents a aforaments i 
precipitacions i refer els càlculs, tenint en compte també, les circumstàncies 
puntuals ocorregudes durant els 22 anys transcorreguts, com podria ser la 
construcció de les noves preses previstes al Noguera Ribagorçana que ell 
mateix havia impulsat. 

 
La taula 5.1, mostra els cabals circulants dels rius més importants 

corresponents a l’any promig i extremadament sec, que van ser utilitzats per 
alimentar els càlculs. Aquests valors es van obtenir de la sèrie de dades 
d’aforaments recollides en l’Annex 2. 
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Cabals en m3/segon 
Rius 

Any normal Any excepcionalment sec

Llobregat del Muga 1,34  0,30  
Muga (a Boadella) 2,55  0,72  
Fluvià (a Esponellà) 6,16  2,34  
Ter (a Sau) 17,65  7,17  
Tordera (a Sant Celoni) 0,75  0,04  
Mogent (a La Roca) 0,52  0,04  
Llobregat (a Martorell) 16,88  7,70  
Cardener (a Manresa) 5,69  2,42  
Foix (a Castellet) 0,26  0,03  
Gaià (a Querol) 0,38  0,16  
Francolí (a Montblanc) 0,77  0,07  
Riudecanyes (a Riudecanyes) 0,18  0,01  
Segre (a Pons) 35,82  10,37  
Ebre (a Faió) 459,63   178,61   

 
Taula 5.1, Cabals mitjos i mínims usats pels càlculs del pla. (Font elaboració pròpia a partir del 

Pla d’Aigües de Catalunya) 
 
 En base a la seva situació geogràfica i a les seves característiques 

orgàniques, tal i com ja s’ha apuntat Victoriano va definir dos conjunts de rius 
separats pel meridià constituït pel Llobregat:  

 
• L’oriental l’integraven els rius Llobregat de Muga, Muga, Orlina, Manol, 

Fluvià, Ter, Tordera, Montseny i Congost, que es caracteritzen per ser 
petits i curts (a excepció del Ter) i fluir d’oest a est desembocant 
directament a mar. 
 

• L’occidental l’integraven els 3 grans rius afluents de l’Ebre, el Segre, el 
Noguera Pallaresa i el Noguera Ribagorçana, junt amb els petits rius al 
sud del Llobregat, Foix, Gaià i Francolí també susceptibles 
d’aprofitament. 

 
D’aquesta manera el Llobregat quedava fora dels dos grups, i com 

veurem quedaria aïllat en el sistema global intercomunicat. 
 
En referència a  l’Ebre, Victoriano el va considerar en certa manera com 

un conjunt per si sol, que com veurem, seria connectat al sistema global tan 
sols quan fos precís per eixugar els dèficits en anys molt secs, utilitzant les 
reserves de 1750 Hm3 corresponents a les capacitats dels embassaments de 
Mequinença i Ribaroja, que Enher es disposava a construir-hi. 

 
El següent aspecte tingut en compte va ser l’orografia i geologia de 

Catalunya, que havia de servir posteriorment per determinar les zones més 
aptes per al conreu, i els traçats dels canals per a transvasaments i recs. 
Aquestes dades recuperades dels treballs realitzats pel pla de 1935, van ser 
reproduïts de nou en dos mapes que figuren com annexes del pla, i s’han inclòs 
en l’Annex 2. 
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El següent pas en l’elaboració del pla era decidir quines eren les 
necessitats que havia d’atendre, de manera que els recursos disponibles fossin 
dedicats a donar solució a les prioritats, i aquelles activitats que en poguessin 
treure un major profit. 

 
La primera necessitat a ser fixada va ser l’abastament de Barcelona i 

poblacions limítrofes, ja que venia definida per l’encàrrec del pla. Es va fixar 
que per cobrir les necessitats existents i un augment continuat de la població 
d’un 1% anual durant 100 anys, calia una dotació de 12 m3/seg, que podria 
donar servei a una població de 5 milions d’habitants a raó de 250 litres per 
habitant i dia. 

 
Per determinar els nous regadius, en base a l’estudi geològic i orogràfic, 

es va realitzar una classificació del sòl català en tres categories segons la seva 
aptitud pel conreu. Així van ser considerats no aptes els terrenys paleozoics i 
mesozoics, regularment bons els de l’oligocè fins al pleistocè (sempre que no 
continguessin guixos) i òptims o molt bons els corresponents a l’època 
quaternària. 

 
A part de les consideracions referents a l’aptitud del terreny, Victoriano 

també va tenir en compte el mapa de corbes d’isopluviometria mitjana, efectuat 
l’any 1935 amb dades de 72 anys, que va ser grafiat de nou i mostra la figura 
5.2 a la pàgina següent. 

 
Aquest mapa permetia fer-se una idea de la sequedat o humitat natural 

de cadascuna de les comarques catalanes, en base a la qual es va establir les 
dotacions per hectàrea a establir en els regadius. 

 
Així es va establir com a criteri per l’establiment de nous regadius, que 

en igualtat de possibilitats o recursos, la prioritat hauria de ser directament 
proporcional a la bondat de terreny i clima, així com inversament a l’aigua 
caiguda. 
  

Les dotacions associades a la pluviometria que es van considerar 
indicades per anys normals van ser les recollides en la taula 5.2. Aquestes 
dotacions s’haurien de reduir als seus dos terços en anys especialment secs, 
criteri que també adoptava en els seus estudis el Ministeri d’Obres Públiques.  
 
 

Zona de pluviometria anual inferior a 400 mm   
(Zona de Lleida)    

8.000 m3 per Ha 

Zona de pluviometria anual compresa entre els 400 mm i 500 mm 
(Zona de Tarragona)       

7.000 m3 per Ha 

Zona de pluviometria anual superior a 500 mm  
(Zona de Girona i Barcelona)     

6.000 m3 per Ha 

 
Taula 5.2, dotacions associades a la pluviometria en anys normals. (Font: Revista Ribagorzana 

1957) 
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Figura 5.2, Mapa d’isopluviometria mitjana i aforaments del Pla d’Aigües. (Font: Revista 
Ribagorzana 1957) 

 
Finalment pel que fa a producció energètica, es va mirar de respectar en 

la mesura del possible, la circulació pels rius dels cabals mínims necessaris pel 
funcionament dels aprofitaments industrials de caràcter local que existien, per 
tal de minimitzar les pèrdues en la seva producció. 

 
De totes maneres, per aquells que la implantació del pla els comportés 

pèrdues d’energia, es preveia la seva compensació amb escreix amb la gran 
quantitat d’energia que es generaria en els salts a peu de presa dels 
embassaments previstos pel pla, o en els desnivells aprofitables en el curs dels 
canals de derivació. 
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La concreció en objectius de les necessitats que hem apuntat fins ara va 
ser la següent: 

 
• Atendre l’abastament de Barcelona, les seves poblacions 

limítrofes i les costaneres. 
 

• Crear regadius a les terres fèrtils del Camp de Tarragona, i 
ampliar els existents al Delta del Llobregat. 

 
• Crear regadius a les zones àrides i deprimides de la Segarra i les 

Garrigues. 
 

• Ampliar els regadius de l’Empordà i conca del Ter. 
 

• Aprofitar els nous embassaments i canals previstos per a la 
producció d’energia elèctrica, així com implantar salts en aquells 
trams de riu no susceptibles d’aprofitament agrícola, com el cas 
del Noguera Ribagorçana, Pallaresa i Ebre entre Escatró i Flix. 

 
 

5.4.3.- Concepció general 
 

Per resoldre el problema d’abastament de Barcelona i zona d’influència, 
Victoriano va descartar el Llobregat, al què a part del problema que es trobava 
molt utilitzat industrialment, rebutjava per l’estat altament contaminat de les 
seves aigües per abocaments d’aigües residuals urbanes i industrials, que les 
feien impròpies per l’abastament de la població. 

 
Quedaven igualment descartats per aquest fi els Noguera Pallaresa i 

Ribagorçana, que a part de ser altament explotats per la producció d’energia 
elèctrica, la seva situació llunyana de Barcelona no en feia viable un 
transvasament. 

 
Quedaven doncs per eliminació els integrants del grup oriental amb el 

Ter com més important, el Segre a occident i l’Ebre, que també va ser descartat 
per la necessitat d’elevació per bombeig de les seves aigües amb el cost 
energètic que portava associat. 

 
Seguint la lògica, es va optar per dedicar cada riu a la seva zona més 

pròxima, destinant les aigües del Ter a abastar Barcelona i les del Segre a les 
comarques de la Segarra, les Garrigues i Camp de Tarragona. 

 
Fins aquí aquest plantejament no introduïa res de nou respecte al 

problema del transvasament del Ter, que tantes protestes havia generat a les 
comarques gironines de la seva conca. És en la seva solució, basada en 
l’atenció prèvia de les aspiracions de les conques d’origen on el Pla d’Aigües 
de Catalunya de 1957 es realment innovador. 

 
De forma sintètica el pla proposava la utilització al màxim de les aigües 

del Ter per l’abastament de Barcelona, suplint i substituint les aigües 
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necessàries per les necessitats de la seva conca amb els excedents de la 
regulació dels rius de més al nord, un cop les necessitats de les seves conques 
fossin també cobertes. El Segre cobriria les necessitats de la seva conca i per 
mitja d’un transvasament al Francolí, les del Camp de Tarragona. Aquests dos 
sistemes s’enllaçarien amb un canal del Francolí a Barcelona, de manera que 
els anys que el sistema oriental fos deficitari, l’abastament de Barcelona el 
completaria el Segre. En casos extraordinaris el sistema Segre-Francolí podria 
rebre aigua bombada des de l’Ebre. 
 

5.4.4.- Descripció del sistema 
 

Responent a la concepció general que acabem d’exposar, el pla de 
sistematització per l’aprofitament integral dels rius de Catalunya es concretava 
en 5 grans blocs: 

 
1. Regulació màxima dels rius Llobregat de Muga, Muga i Fluvià de la zona 

de Girona al nord del Ter. Aquesta regulació s’havia de dur a terme amb 
la construcció de la presa de Llobregat al seu riu homònim, la de 
Boadella a la Muga i les d’Argelaguer i Crespià al Fluvià. 
 
Aquesta regulació permetria un augment de la superfícies de regadiu de 
5.000 Ha a la Llobregat de Muga, de 10.000 a la de la Muga i de 25.000 
a la del Fluvià i plana del Baix Empordà. 
 
Els excedents un cop realitzats aquests serveis, es derivarien en canals 
per gravetat al Ter, que quedaria lliure per a la seva utilització. 
 

2. Regulació màxima del riu Ter, amb les preses de capçalera de Ribes, 
Llanars i Molló i a mig curs amb preses a Sau, Susqueda i Ginestà, així 
com dels cursos més al sud camí de Barcelona, amb les preses de la 
Llavina i Santa Fe a la conca del Tordera. 
 
Aquesta regulació permetria donar aigua per regadius a una zona de 
5.000 Ha a Girona i un cabal mínim per aprofitaments industrials, i 
realitzar una derivació per gravetat d’aigües del Ter cap a Barcelona que 
recolliria pel camí aigües del Tordera i del Montseny. 
 
Aquesta derivació permetria el rec de 8.000 noves Ha a la conca del 
Tordera, de 27.000 Ha a l’Alt Vallès i el servei d’abastament de 
Barcelona i ciutats limítrofes. 
 
Aquest cabal d’abastament a les poblacions seria variable i oscil·laria 
entre el màxim de 12 m3/seg. i un mínim de 4,5 m3/seg. quan el conjunt 
del sistema oriental fos deficitari, degut a les irregularitats interanuals 
dels rius gironins. Així els 7,5 m3/seg. que faltarien, serien aportats per 
aigües del Segre, i els seus destins habituals de Tarragona 
complementats amb aigües bombades de l’Ebre si fos necessari. 
 

3. Regulació màxima del riu Segre amb les preses previstes de Pont de 
Bar, Tres Ponts, Oliana (ja existent) i la Clúa. 
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Aquesta regulació permetria assegurar el rec del canal d’Urgell i ampliar 
en 3.000 Ha els seus regadius, derivar aigües a la Segarra per a regadiu 
de 42.000 Ha i efectuar un transvasament de les aigües disponibles en 
règim de cabal constant al Camp de Tarragona, concretament a 
l’embassament previst a La Riba al riu Francolí. Aquest transvasament 
per la seva singularitat enginyeril el tractarem en un apartat específic. 
 
Amb les aigües de Segre, Francolí i Gaià es preveia regar 50.000 Ha del 
camp de Tarragona. 
 
També es preveia un canal d’enllaç de l’Ebre a l’embassament de La 
Riba per assegurar les dotacions del Camp de Tarragona en èpoques de 
sequera extrema, així com l’enllaç d’aquest embassament amb 
Barcelona, per suplir amb aigües del Segre els 7,5 m3/seg. de 
l’abastament de Barcelona que poguessin faltar del Ter. Aquest canal 
d’enllaç podria servir també per recs locals al Penedès. 
 

4. Transvasament de les aigües del Noguera Ribagorçana aprofitat 
integralment per generar energia elèctrica fins a l’embassament de 
Santa Anna, al Segre després d’aquest embassament, que donaria 
aigua per al regadiu de 9.000 Ha compresos en el triangle format pel 
canal de transvasament i els dos rius. També es va preveure augmentar 
els cabals del Noguera Ribagorçana amb aigües procedents de la 
glacera de la Maladeta. 
 
Un cop les aigües del Segre, migrades pel transvasament al Camp de 
Tarragona, fossin reforçades per les del Noguera Pallaresa i 
Ribagorçana més avall de la captació pel transvasament a La Riba, es 
preveia utilitzar-les per regar la zona de les Garrigues per mitjà de la 
seva elevació. L’energia necessària per aquesta elevació s’obtindria del 
transvasament a La Riba com veurem en el següent apartat. 
 

5. Finalment i aïlladament dels sistemes oriental i occidentals connectats a 
través de Barcelona, es preveia la regulació del Llobregat per a regadius 
locals de la seva conca. Es van preveure preses a la Baells i a 
Cabrianes pel Llobregat, i pels seus afluents a Sant Pons pel Cardener i 
a Jorba per l’Anoia. 

 
A mode de resum la taula 5.3, conté els resultats més rellevants 

referents al sistema obtingut de conjugar els conjunts de rius occidental i 
oriental, ja que el pla no va calcular les referents a Llobregat i Ebre. 
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Resum de resultats 
Abastament 

Volum d'aigua per l'abastament de Barcelona 380 Hm3 l'any

Cabal equivalent 12 m3/seg. 

Regadius 
Sistemes Zones Superfícies de nous regadius 

 Empordà 40.000 Ha. 
 Girona 5.000 Ha. 
 Tordera 8.000 Ha. 

Oriental 

 Vallès 27.000 Ha. 
 Urgell 3.000 Ha. 
 Segarra 42.000 Ha. 
 Tarragona 50.000 Ha. 
 Balaguer 9.000 Ha. 

Occidental 

 Garrigues 16.000 Ha. 
TOTAL DE NOUS REGADIUS 200.000 Ha. 

Producció d'energia 

Aprofitaments dels rius de Girona i derivació a Barcelona 166 millons de kW 
Aprofitament del riu Segre i derivacions  555 millons de kW 
Aprofitament del salt de La Riba  167 millons de kW 
Despeses per bombaments  - 117 millons de kW 

TOTAL DE PRODUCCIÓ NETA  771 millons de kW 
 

Taula 5.3, Resum dels resultats del pla. (Font: Elaboració pròpia a partir de la Revista 
Ribagorzana 1957) 

 
 
 
5.4.4.1.- El transvasament del Segre a La Riba 
   
L’element que revesteix més singularitat i rellevància del pla des del punt 

de vista enginyeril, és la solució proposada per transvasar les aigües del Segre 
fins a la conca del Francolí que es troba a una cota inferior. 

 
Per travessar la divisòria d’aigües entre les dues conques pel mètode 

més tradicional, es requeria la perforació d’un túnel de 18 quilòmetres, que 
hauria suposat una obra de gran cost i duració. 

 
Un cop estudiat el problema, Victoriano, gran coneixedor dels 

aprofitaments i salts hidràulics, va proposar un transvasament molt innovador, 
l’esquema del qual recull la figura 5.3 de la pàgina següent, i s’explica a 
continuació: 
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Figura 5.3, Esquema del Salt de La Riba. (Font: Revista Ribagorzana 1957) 
 
 

La proposta consistia en la portada de l’aigua en canal des de la 
captació a la presa de la Clúa fins a l’Espluga Calva. En aquest punt, les aigües 
provinents del canal serien elevades uns 60 metres per mitjà d’una estació de 
bombament de 12 m3/seg. de capacitat. Aquesta pujada de cota permetia 
reduir el túnel necessari a 5,4 quilòmetres, i un cop superat donava lloc a un 
salt de 247 metres fins a l’embassament de La Riba, molt superior al desnivell 
vençut pel bombament. 

 
Aquest salt permetria una producció de 167 milions de kWh en un any 

normal, amb els què es cobriria el bombament i quedarien excedents. Una part 
d’aquests excedents serien utilitzats per elevar les aigües necessàries per 
regar les terres de les Garrigues, i els restants un cop capitalitzats, es va 
calcular que equivaldrien a la inversió de tota l’obra de transvasament. 

 
 
5.4.5.- Càlcul de les superfícies regables d’acord a dotacions i 

volums disponibles 
 

Per al càlcul de les superfícies regables en cada conca (pas previ a 
qualsevol extracció d’aigües), es va seguir el procediment pel qual partint del 
volum d’aigua disponible en l’any més sec, aquest era dividit per la dotació per 
hectàrea prevista per aquella zona en any sec. 

 
El volum d’aigua disponible per any més sec s’obtenia de sumar a 

l’aportació mínima registrada fins aleshores, un terç de la capacitat reguladora 
dels embassaments de la conca, i com ja hem indicat anteriorment, la dotació 
de l’any més sec es va fixar com dos terços de la dotació prevista per any mig. 
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La superfície obtinguda d’aquest senzill càlcul, s’arrodonia a la baixa i es 

donava per bona si es comprovava la seva folgança en la situació d’any 
normal. Aquesta comprovació consistia en dividir l’aportació mitja anual, entre 
la superfície obtinguda. El resultat de l’operació que corresponia a la dotació 
possible en l’any mig havia de ser més gran que la dotació prevista per la zona 
que recollia la taula 5.2 que hem vist abans. 

 
A mode d’exemple, s’ha inclòs la figura 5.4, que mostra el càlcul realitzat 

per determinar la superfície regable de la conca del Fluvià. La resta de càlculs 
han estat inclosos en l’Annex 2. 

 
 

 
 

Figura 5.4, Càlcul i comprovació de la superfície regable a la conca del Fluvià. (Font: Revista 
Ribagorzana 1957) 

 
 

Pels rius Ter i Segre el procediment de càlcul era el mateix, amb la 
particularitat que el volum disponible per a regadiu en any sec, és el disponible 
calculat com hem vist menys el volum destinat a transvasament. 

 
Amb aquests càlculs, en els anys qualificats normals quedaven 

garantides les dotacions per regadius en les conques pròpies dels rius al nord 
del Ter quedant excedents per suplir les aigües transvasades del Ter a 
Barcelona.  

 
En els anys extremadament secs, els recursos serien destinats a cobrir 

les necessitats de les conques locals i es reduiria a 4,5 m3/seg. la pressió sobre 
el Ter. L’abastament de Barcelona es completaria amb aigües del Segre, que 
de no ser capaç de garantir el regadiu del Camp de Tarragona, 
excepcionalment obligaria a bombar aigua des de l’Ebre a l’embassament de 
La Riba. 
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5.5.- Consideracions econòmiques i pressupostàries 
 
El pressupost de realització del pla, que s’inclou en l’Annex 2, va xifrar-

se en 7.000 milions de pessetes. Aquesta xifra que podia semblar 
desproporcionada a l’època, no ho era tant si es considerava els enormes 
beneficis que s’havien de desprendre del pla, que haurien de servir per 
justificar-lo i en part, per fer front a la inversió. 

 
A part de solucionar definitivament el problema de l’abastament de 

Barcelona i la seva àrea d’influència, els nous regadius comportarien un 
augment del patrimoni i renda bruta nacional. Així, tal com mostra l’Annex 2, 
l’augment del preu de venda de les hectàrees que passen de secà a regadiu un 
cop se’ls descompta el cost de nivellar-les hauria suposat un augment de 
patrimoni de 12.000 milions de pessetes, i l’augment de la producció anual de 
les hectàrees de regadiu s’hauria traduït en 2.900 milions més. 

 
Per altra banda va xifrar-se en 1.500 milions de pessetes més la 

comercialització dels milions 750 kWh, a raó de 2 pessetes el kWh. 
 
En la memòria del pla Victoriano suggeria l’augment de preu de 1,6 a 3 

pessetes el m3 d’aigua servit a Barcelona, un augment que es dedicaria a 
l’amortització de la inversió realitzada. 

 
Finalment, també cal fer esment dels beneficis de caràcter més general 

que es produirien com els llocs de treball generats per les obres, o tenir els rius 
regulats com a defensa contra inundacions i garantia de cabals pels 
aprofitaments industrials. 

 
Per repartir la inversió en el temps, es van preveure tres etapes de 

realització del pla de 5 anys de durada cadascuna. En la primera es realitzarien 
els embassaments del Ter i el canal de derivació a Barcelona pel seu 
abastament, així com els regadius de la zona de Balaguer i les Garrigues. En la 
segona etapa es realitzarien les obres principals dels rius gironins, els 
embassaments del Segre i Francolí i els canals de regadiu de la Segarra, el 
Camp de Tarragona i Vallès, i quedarien per la última l’elevació de l’Ebre a La 
Riba i l’acabament del pla. 

 
Aquestes tres etapes són recollides en l’Annex 2. 


