
                                                                            La visió en xarxa de Victoriano Muñoz Oms 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL 3: 
 

CONCEPCIÓ I ELABORACIÓ DEL  
 

PLA GENERAL D’OBRES PÚBLIQUES  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.- FINALITAT I OBJECTIUS DEL PLA  

 
Hem vist en el marc històric que la imminència de la recuperació dels 

traspassos de les competències de carreteres a la Generalitat, va motivar que 
des de la Conselleria d’Obres Públiques, es decidís elaborar un pla articulador 
de les futures actuacions que es durien a terme, i com en els primers contactes 
que va tenir el conseller Joan Vallès amb Victoriano Muñoz, li va proposar 
ampliar la comesa.  

 
De les reflexions que Victoriano va exposar en la memòria del pla 

general, es desprèn que estava convençut de la necessitat de redactar un pla 
que concretés els ideals futurs a assolir en el camp de les obres públiques, de 
manera que qualsevol sacrifici o quantitat esmerçada, constituís un acostament 
a la finalitat buscada. D’aquesta manera es fugiria d’arbitrarietats i modes 
anàrquiques en les obres públiques, que sovint conduïen a dedicar quantitats 
importants en obres que un cop acabades, es mostraven ineficaces o 
desproporcionades. Ell mateix expressava aquesta idea a la memòria del pla: 

 
«Saber administració no vol dir esmerçar poc o molt, vol dir saber 
esmerçar bé, i a l’igual tenir un pla, no vol dir que s’hagin de 
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realitzar d’una manera immediata totes les obres que comprèn, 
vol dir tenir una ordenació, una idea, per a què les quantitats que 
s’esmercin ho siguin bé i amb profit. Sempre és preferible tenir 
consciència de les necessitats que manca satisfer, que no 
discórrer enmig d’una suïcida indiferència». 
 
 Aquest raonament el recolzava amb l’exemple de les polítiques 

espanyoles seguides fins al moment, que alternativament s’inclinaven a 
concentrar-se en realitzar obres de rec, de ferrocarril, de carreteres..., i que en 
molts casos s’havien mostrat ineficaces. 

 
Victoriano veia el conjunt d’actuacions i disciplines de les obres 

públiques com un tot lligat i relacionat intrínsecament a la vida de la nació, que 
com a tal, calia ser tractat conjuntament. 

 
Aquestes reflexions, l’apassionament de Victoriano i el profund respecte 

que li mereixia, van convèncer al conseller Joan Vallès que es va avenir a 
canviar l’extensió de la comanda, sortint publicada al Butlletí Oficial de la 
Generalitat l’ordre d’encàrrec del pla general. Victoriano s’enfrontava doncs a 
l’elaboració d’un pla integral que hauria de regir la totalitat de les obres 
públiques de Catalunya. 

 
D’aquesta manera, en paraules de Victoriano Muñoz a la memòria, es 

pot resumir la finalitat del pla com: 
 
«La finalitat del pla obeeix a la necessitat d’arribar a la concreció 
d’un programa d’estudis d’obres, orgànic i de conjunt, que afectant 
a totes les modalitats de les obres públiques, permeti en 
l’esdevenidor, immediat i llunyà, atènyer la satisfacció de les 
veritables necessitats de Catalunya en ordre a acréixer i a abaratir 
la producció, a procurar un millorament del nivell de la vida del 
nostre país i a fomentar en fi, tot quant sigui i representi la vida 
activa de la terra nostra». 
 
Així doncs Victoriano s’enfrontava a l’empresa d’elaborar una relació 

estructurada i valorada de totes les obres corresponents a les necessitats de 
Catalunya. Ara bé, això no significava haver d’abordar en detall les 
concrecions, peculiaritats, medis, tràmits i procediments particulars de cada 
obra, sinó que aquests haurien de ser fixats amb posterioritat  amb base a les 
disposicions del pla en el moment d’executar-les.  

 
Per tal d’assolir aquesta finalitat es van definir una sèrie de postulats o 

objectius que van constituir les bases condicionants a les que ajustar-se durant 
la redacció de les diferents seccions de les que havia constar el pla. 

 
Aquests postulats a grans trets perseguien l’assoliment d’un reequilibri 

territorial (que segueix sent un objectiu polític actualment), per mitjà de la 
dotació a les zones més aïllades i en procés de despoblament de les 
comunicacions i serveis que els mancaven. Per aconseguir-ho, calia que els 
procediments de redacció fossin objectius, no arbitraris i amb participació de la 
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població, per tal de no incórrer en injustícies ni omissions i assegurar-se la 
complicitat dels municipis en la seva realització, ja que es sentirien partícips de 
la seva redacció. 

 
Es van arribar finalment a redactar els següents deu postulats: 
 

1. Equitat i recobrament de l’equilibri entre totes les comarques 
catalanes. 

    
2. Igualtat entre els ciutadans del pla i de la muntanya. Endegament 

de la civilització vers tots els racons de Catalunya. 
 

3. Tendir a l’aprofitament integral de totes les riqueses actives i en 
potencial del país. 

 
4. Millora i coordinació de l’existent. 

 
5. Facilitament de les relacions entre les diferents comarques i amb 

les terres veïnes. 
 

6. Tot mirant cap a Barcelona, tendir a la creació de forts nuclis 
comarcals. 

 
7. Unitat de criteri, normes generals prèvies a tota deducció i com a 

conseqüència i en el que sigui possible, un cert automaticisme. 
Defugir les arbitrarietats, no contradir les circumstàncies naturals i 
fonaments sobre realitats i sobre antecedents generals i 
econòmics. 

 
8. Flexibilitat i perpetuïtat. 

 
9. Cooperació econòmica dels pobles i dels interessats d’acord amb 

llur potencialitat relativa. 
 

10. Col·laboració activa de tot el país mitjançant informacions i 
participacions públiques i privades. 

 
La globalitat amb què aquest pla s’enfrontava al tractament de les obres 

públiques, introduïa un conflicte de competències a l’hora de desenvolupar-lo 
que no va passar per alt a Victoriano.  

 
Eren igualment objecte d’estudi i planificació del pla, aquelles obres 

públiques que quedaven dintre les competències transferides a la Generalitat 
en virtut de l’Estatut d’Autonomia, les de proper traspàs contemplades també a 
l’Estatut, aquelles de titularitat estatal que no es preveia que fossin 
traspassades i algunes de caire privat com veurem en els propers apartats. 

 
Victoriano era perfectament conscient d’aquest fet, però pensava que 

per a què l’empresa fos eficaç, calia que comprengués i relacionés totes les 
matèries i totes les necessitats, podent actuar directament en les competències 
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pròpies de la Generalitat, i alhora, disposant d’una eina articuladora guia amb 
què influir en els organismes encarregats dels serveis no traspassats per tal 
que promoguessin el desenvolupament d’aquelles obres convenients recollides 
al pla general. 
 
 
3.2.- EQUIP DE TREBALL 
 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, l’elaboració d’un pla general 
d’obres públiques que recollís de forma integral totes les disciplines referents a 
l’enginyeria civil, i en alguns casos industrial com en les comunicacions 
telefòniques, no comptava al nostre país amb cap antecedent. D’aquesta 
manera, Victoriano Muñoz s’enfrontava al repte d’elaborar el pla més ambiciós 
mai encarregat a Catalunya i a l’Estat espanyol sense el guiatge de cap 
precedent. 

 
Per aquest motiu, abans de començar a treballar calia formar un equip 

de professionals, i establir els procediments operatius que permetessin arribar 
a l’obtenció d’un pla que donés resposta als objectius que es van marcar, per 
tal de respondre a les necessitats del país. El mateix Victoriano evocava 
aquestes vivències en les converses mantingudes amb Sànchez (1993): 

 
«En aquell moment em va semblar que ningú s’adonava de la 
importància real que tenia la definició d’un pla general que 
abastés totes les obres públiques que calia fer, però tenia dos o 
tres mesos per fer-lo i calia posar fil a l’agulla ben de pressa. 
Ràpidament vaig constituir un equip molt senzill, però ben 
coordinat i d’una eficàcia extraordinària, ja que penso que el factor 
home és molt important». 
 
L’equip de treball que Victoriano va escollir, l’integraven sis enginyers 

joves provinents de les Diputacions, dos de Barcelona, dos de Lleida, un de 
Tarragona i un de Girona, alguns dels quals fins i tot encara havien d’acabar la 
carrera. Dirigits per Victoriano Muñoz van treballar en el pla Francesc Izquierdo, 
Artur Reñé, Josep Gual, Nemesi Navés, Alfons Franco i Lluís Pérez.  

 
Victoriano no va tenir cap dubte a l’hora d’escollir aquest tipus d’equip, ja 

que confiava plenament en el coneixement del territori que donava als 
enginyers de les diputacions la seva proximitat al seu àmbit de competència. 
No hem d’oblidar que Victoriano provenia de la Diputació de Lleida, on va 
exercir d’Enginyer Director de Vies i Obres. 

 
És interessant comentar en aquest punt el profund sentiment d’orgull 

amb què Victoriano Muñoz vivia i exercia la seva professió, sentiment que pot 
ser el responsable de què s’inclinés a escollir tots els seus col·laboradors 
d’entre el col·lectiu d’enginyers, i que no cités com a referència el Regional 
Planning de l’arquitecte Rubió i Tudurí (1932), un assaig sobre l’estat de les 
infrastructures a Catalunya segons la tradició urbanística de l’Associació 
anglesa de planejament urbà i territorial. 
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3.3.- DEMORA EN LA PRESENTACIÓ DE LES SECCIONS NO 
REFERENTS A CAMINS 
 

Hem vist que la secció de camins del pla no admetia demores ja que la 
transferència de les competències a la Generalitat es preveia imminent. Però 
per la pròpia filosofia del pla, la concepció i treball de les diferents seccions 
calia que fos simultani, d’aquesta manera s’aconseguiria la seva 
intercomunicació i tenir en compte els condicionants que se’n desprendrien, 
cara a assolir la sinèrgia entre les diferents actuacions. 

 
Com a conseqüència d’aquest raonament, es va decidir que es 

treballaria alhora en totes les seccions del pla, però que es miraria d’enllestir 
totalment la secció de camins com un capítol de l’obra completa que 
esdevindria el pla. 

 
D’aquesta manera, es va poder tenir en compte la interrelació entre els 

diferents àmbits de les obres públiques a l’hora de projectar, i es va donar 
prioritat a l’acabament de la secció de camins, demorant la redacció de les 
memòries i concrecions de les altres seccions que s’anirien concretant més 
acuradament amb posterioritat. 
 
 
3.4.- MANERA D’ABORDAR L’ESTUDI I CONFECCIÓ DEL PLA 
 

Sempre d’acord als principis introduïts pels postulats ja vistos, es va fixar 
uns procediments de treball per arribar a la concreció òptima de les diferents 
seccions integrants del pla. 

 
La primera tasca que es va abordar va ser la confecció d’un mapa de 

Catalunya a una escala adequada que no existia, i que com veurem, no va 
resultar uns feina gens senzilla. 

 
Paral·lelament es van recollir de diverses fonts d’informació una munió 

de dades referents a antecedents (actuacions prèvies existents), riqueses 
potencials o en explotació, geologia, orografia, etc. Un cop elaborat aquest 
recull de dades, es van filtrar i seleccionar tan sols les adients per a cada 
secció. 

 
Seguidament es va procedir a grafiar el conjunt de dades que constituïen 

elements de judici, tenint en compte de manera conjunta i aïllada les 
circumstàncies que se’n derivaven. 

 
Per dur a terme aquestes operacions es van utilitzar una sèrie de 

transparències que es superposaven quan s’esqueia sobre el mapa que havien 
elaborat. 

 
Després de diverses revisions es va arribar a la deducció de les noves 

construccions que calia emprendre, procedint-se a continuació a una 
classificació de les mateixes.  



                                                                            La visió en xarxa de Victoriano Muñoz Oms 17

 
Un cop obtinguda una primera llista d’obres a construir per mitjà del 

procés deductiu que acabem de veure, es procedia a revisar els plans existents 
en cada matèria i administració fins al moment. Així, es podien detectar les 
possibles omissions que s’haguessin pogut produir i que s’ajustessin als 
preceptes del pla. Alhora, s’havia evitat el perill que aquests plans haguessin 
pogut suggestionar l’equip de Victoriano en la primera fase deductiva. 

 
Tot seguit, es procedia a una revisió acurada dels resultats d’un seguit 

d’enquestes que s’havien transmès a tots els Ajuntaments de Catalunya. 
Aquestes enquestes consistien en un seguit de preguntes senzilles en les què 
es preguntava a les autoritats locals sobre els dèficits i necessitats que 
estimessin oportuns en relació a cada una de les seccions que eren objecte 
d’estudi del pla. 

 
La resposta d’aquestes enquestes era remesa pels Ajuntaments als 

Departaments d’Obres Públiques de les diferents demarcacions, que eren 
hereus de les seccions d’obres públiques de les diputacions (de fet tan sols els 
van canviar el nom), on els tècnics que hi treballaven les estudiaven i en 
classificaven les peticions segons la seva idoneïtat. Els llistats d’aquestes 
peticions eren enviats a l’equip de Victoriano Muñoz amb uns formats 
uniformes per facilitar la seva consulta. 

 
La utilització d’aquest sistema d’enquestes representa un punt més 

d’innovació en el planejament que s’havia realitzat fins aleshores. De la revisió 
de les dades proporcionades per les enquestes, se’n va obtenir una doble 
funcionalitat, per un costat significava una fase revisió més del pla elaborat fins 
al moment, amb la introducció de les correccions i l’afegit de les actuacions 
pertinents que haguessin passat per alt a l’equip de Victoriano, i per l’altre 
costat, introduïa als municipis en el procés de redacció del pla de manera que 
n’assegurava la seva implicació i percepció positiva cara a la futura execució. 

 
Un cop realitzat aquest filtre, s’enviaven els resultats provisionals a un 

darrer estudi del tècnics de les demarcacions, la opinió dels quals en Victoriano 
valorava extraordinàriament, rectificant llavors les possibles errades que 
aquests estimessin, i anant fins i tot sobre el terreny per aclarir els casos 
dubtosos. 

 
Finalment quedava tan sols el pas de la sortida a informació pública, que 

constituiria el darrer pas de correcció de les diferents seccions previ a la seva 
aprovació per part del Parlament. 

 
Com a resum d’aquest sistema de procedir es pot dir que conjuga per 

igual la teoria i la pràctica, les previsions i la realitat, les circumstàncies 
econòmiques i els coneixements enginyerils, les conveniències objectives i les 
peticions dels interessats, alhora que s’evitava arrossegar actuacions errònies 
recollides en plans precedents referents a seccions particulars, sense perjudici 
d’estimar les que realment fossin pertinents i necessàries. 
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Aquest procediment el veurem exemplaritzat quan estudiem en detall la 
secció de camins del pla. 

 
Cal doncs, arrel de tot l’exposat fins al moment, donar al pla de 

Victoriano Muñoz la importància que es mereix per la seva extensió, 
metodologia i innovació en el camp de la planificació. 

 
 

 3.4.1.- Elaboració del mapa de Catalunya 
 

Per encarar la feina que Victoriano i el seu equip tenien per davant, era 
imprescindible disposar d’un bon mapa de Catalunya, un mapa que a l’escala 
adequada per treballar, reproduís amb rigor tots els accidents orogràfics, 
hidrogràfics, la situació exacta dels pobles, les vies de comunicació i els 
diferents límits jurisdiccionals (municipals i comarcals). 

 
Sobre aquest mapa es treballarien les diferents seccions del pla, situant-

hi antecedents, potencialitats i propostes que serien superposats segons 
s’escaigués amb un sistema de transparències. 

 
Després de recercar en la cartografia existent, es va constatar que 

aquest mapa no existia. Es van poder trobar tan sols alguns mapes fraccionaris 
de bona qualitat editats pel Servei d’Obres Públiques de la Generalitat, que 
corresponien a les demarcacions dels serveis de la jurisdicció de Barcelona. 

 
Calia doncs formular un mapa de Catalunya ben exacte i això és el que 

es va fer. Es va partir de tots els fulls publicats per l’Institut Geogràfic i 
Estadístic d’Espanya a escala 1:50.000 referents a Catalunya, dels que encara 
s’estaven treballant i no havien estat publicats, dels plànols publicats per l’Estat 
Major, pel Servei Cartogràfic de Catalunya i per totes les entitats mereixedores 
de confiança, amb corbes de nivell de poca equidistància. 

 
Quan el material disponible no proporcionava el detall o no es tenia prou 

seguretat que el seu contingut fos correcte, es va recórrer als plànols 
planimètrics i altimètrics estudiats per l’Institut Geogràfic. 

 
Un cop recopilada tota aquesta informació, es va procedir a revisar full 

per full afegint totes les omissions i punts interessants tals com pobles amb la 
seva forma i travessies, rius i torrents amb tots els seus afluents i barrancs, 
camins, límits comarcals, cotes, llacs, etc. 

 
Aquestes revisions van ser reduïdes per fotografia a l’escala 1:200.000, 

l’escollida pel mapa definitiu, per acoblar-les acte seguit mitjançant la formació 
d’una quadrícula calculada per les coordenades geogràfiques sobre les que es 
va bastir el mapa. 

 
Tot i que la tasca d’elaboració d’aquest mapa va resultar dura i feixuga, 

va servir per recopilar multitud de dades per afrontar amb més preparació la 
redacció del pla, tal i com cita Victoriano a la memòria del pla de camins: 
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«Ha estat aquest un treball bastant dur, però podem afirmar que 
avui tenim un bon mapa de Catalunya i el temps esmerçat ha 
estat per altra banda compensat amb el guany d’exactitud i 
proporcionant-nos a més la recopilació de tota l’estructura 
geogràfica de Catalunya amb el detall suficient (plànols i mapes 
originals a escala generalment 1:50.000 i 1:25.000) per a 
permetre’ns els estudis acurats de totes les qüestions 
relacionades amb aquest Pla General». 
 
Finalment comentar que es va tenir especial cura en què els topònims 

figuressin al mapa amb el seu correcte nom en català. 
 
 
3.4.2.- Fonaments informatius i fonts 

 
El pla tal com hem vist, té els seus fonaments en un seguit de dades que 

van esdevenir elements de judici, i que es van recollir en cinc mapes, un 
d’antecedents, un de conreus i forestal que reprodueix la figura 3.1 de la pàgina 
següent, un d’aprofitaments industrials i agrícoles del moment, un de minero-
metal·lúrgic i un de riqueses.  

 
Fer un repàs de quins són aquests fonaments i de les fonts de les que 

es van obtenir, resulta especialment interessant cara a valorar la rigorosa i 
ingent feina que va dur a terme un equip de treball tan reduït en el plaç ajustat 
que marcava la imminència del traspàs de la gestió del servei de camins. 

 
Els fonaments principals que s’exposaran a continuació estan 

esquematitzats en la figura 3.2: 
 
 
 
 
   Comarques 

    Poblacions 
    Riquesa comarcal i municipal 

  Mercats 
 Consum de combustible 

     Fonaments informatius Automòbils públics 
  Monuments arqueològics, belleses naturals, balnearis i aigües 

    Riquesa minera  
    Riquesa agrícola i forestal 
    Hipsometria 
    Altres 

 
 

 
Figura 3.2, Esquema dels fonaments sobre els quals es va bastir el pla. (Font: Elaboració 

pròpia) 
 
 



                                                                            La visió en xarxa de Victoriano Muñoz Oms 20

 
 

Figura 3.1, Mapa de fonaments referent a conreus i explotació forestal.(Font: Pla General 
d’Obres Públiques de Catalunya de 1935) 

 
 
3.4.2.1.- Comarques 
 
La unitat territorial que es va prendre com a base per l’estudi de les 

diferents seccions va ser la comarca. Per les seves dimensions, la subdivisió 
comarcal permetia treballar d’una forma més còmode, alhora que resultava 
més fàcil l’apreciació de les circumstàncies i característiques especials de cada 
zona del territori català. 

 
En el moment d’emprendre l’elaboració del pla, estava en marxa una 

comissió d’estudi encapçalada pel geògraf Pau Vila amb l’objectiu d’elaborar 
una ponència per la divisió territorial de Catalunya en la qual es definirien les 
comarques amb un resultat molt proper a l’actual. 
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Victoriano es va plantejar l’opció de fer servir aquesta proposta com a 
base comarcal pel fet de considerar-la més ajustada a la realitat territorial, però 
el condicionant que suposava el plaç reduït del que disposava per realitzar el 
pla, el va fer inclinar per utilitzar els partits judicials com a comarques, ja que 
resultava més fàcil obtenir-ne les dades oficials corresponents a antecedents. 

 
La divisió resultant d’associar el concepte comarca amb el de partit 

judicial, resultava relativament coincident amb la de les comarques que va 
sorgir de la ponència de Pau Vila, però hi havia algunes diferències 
significatives, com per exemple: una part de la Cerdanya i el Ripollès es troben 
unides en el partit judicial de Puigcerdà, mentre l’altra part de la Cerdanya va 
unida a la Seu d’Urgell; el partit de Solsona és molt més gran que el Solsonès 
tal com passa amb Girona; la Ribera d’Ebre està repartida entre Falset i 
Gandesa; el Baix Ebre i el Montsià formen el partit de Tortosa; el Vallès 
Occidental es divideix entre Terrassa i Sabadell o el Maresme entre Arenys de 
Mar i Mataró. 
 

3.4.2.2.- Poblacions 
 
Les dades de població es van extreure dels Nomenclàtors provincials de 

l’Institut Geogràfic, Cadastral i d’Estadística corresponents al darrer cens que 
s’havia realitzat l’any 1930. 

 
L’estudi d’aquestes dades va permetre estimar la població de cada 

comarca i de cada nucli, i per comparació amb les dades del cens de 1910 es 
van poder establir els coeficients de creixement comarcal. 

 
També es va realitzar una distinció entre els nuclis compactes i els 

disseminats ajudant-se del material cartogràfic recopilat, que van ser 
representats en el mapa d’antecedents d’acord amb la seva importància 
relativa. 
 

3.4.2.3.- Riquesa comarcal i municipal 
 
L’estudi de la riquesa comarcal i municipal va representar un dels 

fonaments importants del pla, especialment a l’hora de proposar un sistema de 
repartició de les càrregues o una participació econòmica dels pobles justa. 

 
Es va tenir en compte l’estudi de diversos indicadors, de forma aïllada i 

conjunta, però es van mostrar ineficaços i es van desestimar. Així, es va haver 
de renunciar a usar els pressupostos municipals com a indicador, ja que la 
seva dependència de la bona o mala administració d’uns regidors més o menys 
emprenedors, els feien massa subjectius. Només es van poder obtenir dades 
detallades de les cotitzacions de la cambra de comerç de Barcelona, pel què 
quedava ignorada la resta del territori fent inútil l’indicador, o es va comprovar 
que el timbre no era representatiu al realitzar-se moltes operacions financeres 
catalanes a Bilbao per motius fiscals. 

 
Finalment es va optar per usar com a indicador la suma de les 

contribucions municipals urbana, rústega, pecuària i industrial. Les tres 
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primeres referents a les assenyalades pel 1934, estaven publicades al Butlletí 
Oficial de la Generalitat del 21 de setembre i 5 d’octubre de 1933, i la industrial 
es va obtenir de l’oficina de Recaptació de la Generalitat. Aquest indicador 
proporcionava alhora una idea de les activitats predominants i necessitats de 
cada municipi en funció de la importància relativa de cadascun dels sumands.  

 
3.4.2.4.- Mercats 
 
Aprofitant la ponència per la divisió territorial de Catalunya encarregada 

a Pau Vila, se’n va extreure el recull dels mercats que tenien lloc a Catalunya, 
als quals es donava molta importància com a indicador de les relacions entre 
els territoris. Aquestes relacions definien moltes de les direccions dels tràfics 
més importants a tenir en compte en la secció de camins. 

 
 
3.4.2.5.- Consum de combustible 
 
A partir dels consums de combustible que les agències de Campsa a 

Catalunya van subministrar a l’equip dirigit per Victoriano, es va mirar d’apreciar 
el tràfic pels camins. La idea era que dividint els consums per la quantitat de 
combustible que s’emprava per recórrer un quilòmetre (0,16 litres a l’època), 
s’obtindrien els quilòmetres recorreguts. 

 
Al fer els primers càlculs i contrastar-los amb la realitat, es va veure que 

els resultats obtinguts no s’hi ajustaven. Això es devia a les desviacions que 
introduïa el combustible usat en altres usos com el transport marítim o les 
centrals tèrmiques, i a la dificultat d’associar els consums a les comarques, ja 
que el consum responia més a l’ubicació de les benzineres que a les realitats 
comarcals. 

 
Després d’estudiar la utilització de fórmules i la introducció de factors 

correctors, es va deixar córrer aquest indicador per la seva dificultat i nivell de 
subjectivitat, limitant-se a grafiar els consums en el mapa d’antecedents com a 
orientació.   

 
3.4.2.6.- Automòbils públics 
 
Es va consultar a les Demarcacions d’Obres Públiques, quines eren les 

concessions de serveis d’automòbils públics, quines línies explotaven i quin 
número de viatges diaris realitzaven. Aquestes dades, que es van corroborar i 
completar amb la «Guia d’Auto-òmnibus de Catalunya» que l’Oficina de 
Turisme de Catalunya havia publicat l’any 1934, van constituir un més dels 
indicadors de les relacions existents entre comarques i localitats.   
 

 
3.4.2.7.- Monuments arqueològics, belleses naturals, balnearis i aigües 
naturals 
 
Victoriano Muñoz va tenir ben present en la redacció d’aquest pla, totes 

les potencialitats turístiques existents a Catalunya. 
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La importància del turisme en l’economia catalana de l’any 1935 era molt 

escassa, però la intuïció de Victoriano va fer que no descuidés la potenciació 
d’aquesta faceta en les actuacions previstes al pla. 

 
El pes específic que el sector turístic té actualment en l’economia del 

nostre país, és un exemple de la rellevància de la figura i obra de Victoriano 
Muñoz, en el sentit que transcorregut més de mig segle des de la redacció del 
pla, el temps li ha donat la raó en molts dels plantejaments novedosos que hi 
va introduir, i que de no haver topat amb la guerra que el va deixar inhàbil, 
hauria pogut significar un avançament de força anys del progrés del país. 

 
D’aquesta manera les potencialitats turístiques de Catalunya van ser 

llistades i representades en el mapa de riqueses, per tal de tenir-les presents i 
preveure’n les infrastructures i comunicacions necessàries per a la seva 
còmoda i fàcil visita. 

 
Es va realitzar una relació de tots els monuments arqueològics d’interès 

excavats fins aleshores, dividits en tres categories d’acord a la seva 
importància. Aquest llistat es va elaborar a partir de les dades que va 
subministrar a l’equip redactor del pla l’arquitecte Jerònim Martorell, 
conservador dels monuments arqueològics de Catalunya. 

 
Pel què fa als atractius paisatgístics, es van consultar les amples 

informacions referents a paratges i rutes que havien recopilat les entitats del 
Patronat de Turisme de Catalunya, del Centre Excursionista de Catalunya i de 
l’Automòbil Club. 

 
Finalment es va demanar al Departament de Sanitat informació sobre 

establiments d’aigües minerals, termals i balnearis, molt freqüentades per les 
classes adinerades de l’època en una forma de turisme elitista i de repòs. 
Aquesta relació de dades va venir també classificada en les categories 
establertes segons la importància relativa. 

 
3.4.2.8.- Riquesa minera 
 
Davant de la impossibilitat d’obtenir un llistat de les explotacions mineres 

catalanes classificades segons la seva importància relativa, ja que no existia 
cap font autoritzada que disposés d’aquestes dades, es va procedir a grafiar en 
el mapa de riqueses el llistat de totes les mines i jaciments catalans 
interessants, classificats tan sols per la naturalesa del mineral que explotaven. 
La font consultada per obtenir aquestes dades va ser el mapa miner que el 
Districte Miner de Catalunya va facilitar a l’equip de Victoriano Muñoz. 

 
 
3.4.2.9.- Riquesa agrícola i forestal 

 
Les dades referents als aprofitaments agrícoles i forestals per la seva 

importància com a sector de l’economia catalana i les repercussions sobre el 
territori, van ser tractades en un mapa exclusiu. A més, aquestes dades en 
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contraposició amb altres com les mineres, afectaven a les seccions amb més 
transcendència del pla com les de camins i regatges, pel què van ser 
processades amb una cura especial. 

 
Un exemple clar de la importància que s’atorgava als aprofitaments 

agrícoles i forestals, el trobem en la memòria de la secció de camins. En aquest 
punt Victoriano Muñoz feia la següent reflexió a la memòria del pla:  

 
«Molt interessant és l’apreciació d’aquesta important branca de 
l’economia catalana, als efectes de l’estudi de la xarxa de camins.  
 
Convé donar franca sortida als productes de la terra, facilitar les 
explotacions agrícoles, i no hi ha dubte que si no hi ha, sobretot 
en les zones de regadiu, una abundància de bons camins, 
aquelles condicions no es poden donar. 
 
Convé d’igual manera apropar-nos amb els nostres camins tot el 
possible als massissos forestals, per tal re reduir al mínim el cost 
de les extraccions,...». 
 
Malgrat la bona voluntat i la predisposició que van mostrar els diferents 

centres oficials als què Victoriano i el seu equip es van dirigir per obtenir dades, 
es va optar per elaborar el mapa expositiu de riqueses agrícoles i forestals de 
zero.  

 
A partir de les dades obtingudes de les Demarcacions d’Obres Públiques 

(antigues Diputacions), dels fulls de l’Institut Geogràfic i dels plànols dels 
termes municipals del propi Institut, es va procedir a copiar totes les 
delimitacions, reduint-les fotogràficament i ensamblant-les després en un mapa 
de conjunt, al que només faltava sobreposar-hi els rius i algunes corbes de 
nivell. 

 
3.4.2.10.- Hipsometria 
 
És evident que l’estudi des de diferents facetes de la hipsometria del 

país, constitueix un dels factors fonamentals dels que disposa l’enginyer a 
l’hora d’afrontar la planificació i encaix de les obres públiques, i Victoriano 
Muñoz com a gran enginyer que era, no va descuidar aquest aspecte. 

 
D’aquesta manera, es van elaborar mapes del relleu de Catalunya a 

escales 1:500.000 i 1:200.000, alhora que es disposava en tot moment al costat 
dels plànols topogràfics de les comarques a estudiar com a consulta. 

 
També es va realitzar un estudi de les corbes hipsomètriques de 

Catalunya i de les seves homòlogues de la resta d’Espanya i Península Ibèrica 
per tal de poder realitzar comparacions. Aquestes corbes s’obtenen de posar 
en l’eix d’abscisses la suma de les superfícies compreses sobre les corbes de 
nivell que es van representant en l’eix d’ordenades. 

 



                                                                            La visió en xarxa de Victoriano Muñoz Oms 25

   D’aquest estudi se’n van deduir una sèrie de resultats molt 
interessants a l’hora de projectar: 

 
• L’altura mitjana de Catalunya és de 590 metres. 
 
• L’altura mitjana del terç més alt és de 1.200 metres. 
 
• L’altura mitjana del terç més baix és de 130 metres. 
 
• Catalunya resta dividida en dues parts iguals per sobre i per sota els 

450 metres. 
 
• El 78% de la superfície es troba a menys de 800 metres d’altura. 
 
D’aquestes dades i de les corbes hipsomètriques es va constatar que 

Catalunya te majors desnivells proporcionals que Espanya, que li conferien una 
major accidentalitat del relleu. 

 
D’aquesta característica se’n desprenien dues conseqüències molt 

importants pel pla, per un costat una major dificultat i carestia en la construcció 
de les xarxes de comunicacions, i per l’altra una gran potencialitat de realització 
de salts hidràulics.  

 
Afortunadament, també es va constatar que l’accidentalitat muntanyenca 

representava poca superfície territorial en relació a les terres baixes, més aptes 
per a l’habitabilitat i desenvolupament. 

 
3.4.2.11.- Altres dades i fonaments específics de les seccions 
 
Es van consultar altres dades i fonaments de diverses fonts específiques 

que afectaven de forma més puntual la redacció de les seccions. A tall 
d’exemple es pot citar la consulta dels mapes geològics de l’Institut Geològic i 
Miner d’Espanya, especialment útils i d’aplicació en la redacció en tractar les 
obres referents a la secció de grans obres hidràuliques i regatges. 
 


