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CAPÍTOL 6: 
 

CONCLUSIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fruit de la realització d’aquesta tesina, de les activitats realitzades a 

l’entorn de la Càtedra Victoriano Muñoz Oms i del contacte amb els seus 
integrants, n’he extret les següents conclusions: 

 
• Victoriano Muñoz Oms va ser una de les figures cabdals de 

l’enginyeria civil del segle XX. Al llarg de la seva trajectòria va tenir 
actuacions destacades, tan en l’àmbit públic com en el particular, 
caracteritzades pel rigor, la innovació i el servei al desenvolupament 
del país. 

 
• Els profunds valors humans de servei a la societat i al país de 

Victoriano Muñoz Oms, van ser sempre presents en la seva feina, 
buscant l’optimització dels recursos esmerçats en les seves obres per 
obtenir el màxim rendiment i amb justícia social, la qual cosa es 
reflexa en diferents tipus d’organització, ja sigui pública o privada. 

 
• La faceta del Victoriano Muñoz planificador públic és malauradament 

molt desconeguda en relació a la del Victoriano empresari, que en 
certa manera l’eclipsa. Això es deu a què les circumstàncies 
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polítiques que li va tocar viure, van deixar la seva feina en el camp de 
la planificació sense aplicar. 

 
• Malgrat les circumstàncies, i haver assolit l’èxit absolut des del punt 

de vista industrial amb l’endegament d’Enher, Victoriano Muñoz no va 
renunciar mai a exercir de planificador en les diferents 
administracions públiques. Victoriano Muñoz era per sobre de tot 
enginyer, convençut del seu compromís amb la societat per raó de la 
seva professió. 

 
• Els colors i règims polítics imperants, no van comportar mai una 

renúncia al seu compromís de servei amb la societat. Victoriano va 
treballar per la Diputació de Lleida durant el règim de Primo de 
Ribera, per la Generalitat durant la República sota mandats de la 
Lliga Regionalista i d’Esquerra Republicana i en diversos càrrecs 
durant el règim franquista, sense renegar mai de la feina realitzada.  

 
• Ha de considerar-se sense cap mena de dubte a Victoriano Muñoz 

com el pare de la planificació moderna al nostre país, una planificació 
que contempla el territori de manera integral. De fet, Victoriano 
Muñoz és el primer referent que es proposa com a objectiu de la seva 
planificació, el reequilibri territorial de Catalunya. 

 
• Victoriano Muñoz va tenir sempre una visió en xarxa de les obres 

públiques, és a dir, contemplava el conjunt de les obres civils com a 
elements vertebradors d’una xarxa que havia de funcionar 
sinèrgicament com un sistema. Així, cada obra pública que es 
projectava o construïa tenia influència en el funcionament general del 
sistema. 

 
Aquesta visió la va portar també a les seves activitats com empresari 
amb la creació d’Enher, concebent la sistematització integral del riu 
Noguera Ribagorçana com un conjunt de salts hidràulics i 
comunicacions per al seu màxim aprofitament. 

 
• El treball i el rigor van ser la seva filosofia per afrontar tots els 

projectes i reptes que es va plantejar a la vida. Aquest principi junt a 
una visió clara i decidida del paper de l’obra pública, es tradueixen en 
una vigència sorprenent de molts dels plantejaments efectuats en els 
seus plans. 

 
Aquesta vigència s’ha confirmat repetidament al llarg de la història, 
així, el Pla d’Aigües de Catalunya de 1957, és pràcticament la 
reedició de la secció d’obres hidràuliques del Pla General d’Obres 
Públiques de 1935 que seguia sent vàlid, i el 1982 arran de l’encàrrec 
d’un nou pla de carreteres, la Generalitat recuperava del Pla General 
de 1935 propostes per realitzar de la rellevància de l’Eix Transversal 
de Lleida a Girona. 
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• Victoriano Muñoz va estar sempre informat i documentat de què 
esdevenia al món en matèria de planificació i d’infrastructures. 
Aquestes referències i la seva perícia com enginyer, situen la seva 
obra al nivell de les endegades pels països més avançats, pel què 
d’haver-se dut a terme podria haver avançat el progrés del país 
algunes dècades. 

 
• La figura de Victoriano Muñoz és un arquetip d’enginyer, que amb un 

entusiasme i capacitat de treball fora del comú, va saber posar les 
seves dots tècniques al servei de la societat, d’acord a una base de 
profunds valors humans i ètics. Per aquesta raó hauria de constituir 
un referent més conegut pel col·lectiu d’enginyers del nostre país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


