ANNEX nº3.
Els Plans sectorials del Pla d’Obres
Públiques de la Generalitat de 1935
Tesina:

EL PLA D’OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE 1935.
ANÀLISI METODOLÒGICA DE LA SEVA PLANIFICACIÓ VIÀRIA
722-TES-CA-6884

Realitzada per:
LAURA NUEL MATO

Tutors:
TERESA NAVAS FERRER i FRANCESC MAGRINYÀ TORNER

Barcelona 2015

El Pla General d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 1935.
Anàlisi metodològica de la seva planificació viària

El pla es divideix en 3 àrees: els Serveis de Comunicacions, els d’Obres Hidràuliques i els
d’Electrificacions Rurals; les quals alhora es troben dividides en onze seccions.
Seccions del pla segons l’àrea de serveis a la que pertanyen
Servei
Secció
Camins
Ferrocarrils
Comunicacions
Ports i serveis marítims
Aeroports i rutes aèries
Telèfons
Regatges i grans obres hidràuliques
Abastament d’aigua potable
Hidràulics
Clavegueram, evacuacions i depuracions d’aigües residuals
Endegaments, defenses i embelliment de rius
Dessecament i sanejament de terrenys
Elèctrics
Electrificacions rurals
Quadre 1: Classificació de les seccions que s’inclouen al Pla segons l’àrea de serveis a la que pertanyen
(Font: Elaboració pròpia a partir del Pla d’Obres Públiques de 1935).

El material existent per a cadascuna de les seccions és molt desigual, essent les Seccions de
Camins, de Telèfons, Dessecament i Sanejament de Terrenys, Aeroports i rutes aèries i
Abastament d’aigua potable les més completes i les úniques que compten amb una memòria.
De les altres sis seccions, únicament es té material gràfic tal com mapes i gràfics explicatius i
quadres on es resumeixen els costos i les actuacions previstes en elles.
L’objectiu d’aquest apartat és descriure de forma general els antecedents, la metodologia
d’estudi emprada, les propostes realitzades i el pressupost de cadascuna de les seccions del
pla, amb excepció de la secció de Camins, que, en ésser l’objecte de la present tesina,
s’analitzarà en detall més endavant.

1. Serveis de Comunicacions
Els Serveis de Comunicacions inclouen cinc seccions : la de Camins, la de Ferrocarrils, la de
Ports i Serveis Marítims, la d’Aeroports i rutes aèries i la de Telèfons.
Ens els apartats següents es fa una breu descripció de les característiques principals de
cadascuna de les seccions esmentades.

1.1.

Secció de Ferrocarrils

El Pla d’Obres Públiques de 1935 incorpora la tendència creixent iniciada a principis del segle
XX per la qual la xarxa viària s’establia com la principal xarxa de comunicació terrestre en
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curtes i mitges distàncies o per volums petits, i relega al ferrocarril al paper preferent
d’intercanvi entre Espanya i Europa a través de França i de transport en llargues distàncies o
grans volums. En aquest sentit, el pla es centra en acabar la xarxa principal ferroviària de
Catalunya, la qual cosa suposa el trencament amb la visió planificadora anterior. Victoriano
Muñoz abandona la idea impulsada per la Mancomunitat l’any 1919 de fomentar una xarxa
secundària orgànica per a tot el territori de ferrocarril de via estreta, o carrilet; a favor de
completar les carències de la xarxa principal, la d’ample espanyol.
El pla considera pràcticament acabada la xarxa ferroviària catalana i únicament incorpora
quatre actuacions:
1. Acabament de la línia de ferrocarril de Lleida a Saint Girons, línia coneguda com “la
Palleressa” per tractar-se d’una línia que comunicava Lleida amb França seguint la vall
del riu Noguera Pallaressa. Es traca de la obra més ambiciosa de la secció i incloïa la
construcció d’un túnel internacional que permetia travessar la frontera del Pas de
Salau a la Vall d’Anèu.
L’any 1935, el primer tram de la línia estava en funcionament des del 3 de Febrer de
1924 i el tram fins a Tremp en construcció.
Finalment, la línia només va arribar a la Pobla de Segur.
2. Acabament de la línia de ferrocarril de Val de Zafán a Sant Carles de la Ràpita en el seu
tram català.
L’actuació es concretava en l’expropiació dels terrenys per on discorria el seu traçat i la
construcció de les obres restants.
3. Acabament de la línia de Lleida a Terol en el seu tram català.
L’actuació es concretava en l’execució de 30 quilòmetres de línia entre Lleida i el riu
Cinca.
4. Actuacions de millora i manteniment de l’estació de Puigcerdà i de les centrals
elèctriques de la línia de Ripoll a Puigcerdà.

La inversió destinada a la secció de Ferrocarrils era de 38 milions de pessetes per a la primera
etapa (30% del total de la secció) i aproximadament 88,5 milions per a la segona, ascendint a
un total de 126,5* milions de pessetes que la situaven com la quarta secció de major inversió
prevista al pla. El gran pressupost dedicat a la secció es concentrava principalment a la segona
etapa del Pla, a diferència de les altres seccions. Aquest fet és degut a que les actuacions en
matèria ferroviària no es consideraven de gran urgència per al país al trobar-se ja pràcticament
tota la xarxa primària de ferrocarrils construïda.
(*Notis que les xifres no són les mateixes que les presentades a l’apartat de Pressupost General
del Pla. Els valors trobats en els diferents documents del Pla d’Obres Públiques amb els que s’ha
treballat per desenvolupar la tesina són contradictoris en aquesta secció).
El pressupost desglossat d’aquesta secció es recull al quadre 2.
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Pressupost de la secció de Ferrocarrils en les dues etapes previstes pel Pla
Línies
Pressupost obres de
Pressupost obres de
Total
la primera etapa
la segona etapa
(pessetes)
(pessetes)
(pessetes)
Lleida – Saint Girons
16.242.000
73.440.000
89.682.000
Val de Zafán –
17.805.000
17.805.000
St.Carles de la Ràpita
Lleida – Terol
15.000.000
15.000.000
Ripoll - Puigcerdà
4.000.000
4.000.000
Total
38.047.000
88.440.000
126.487.000
Quadre 2: Pressupost desglossat de cadascuna de les actuacions incloses a la Secció de Ferrocarrils del Pla
General d’Obres Públiques de 1935 (Font: Elaboració pròpia a partir del Pla d’Obres Públiques de 1935).

S’observa com el gran gruix de les inversions previstes per aquesta secció se’n deriva de la
proposta més ambiciosa inclosa al pla en matèria de ferrocarrils, l’obra de Lleida a Saint Girons
(70% del pressupost total de la secció) amb el túnel que pretenia comunicar Catalunya amb
França i que es pretenia desenvolupar, fonamentalment, en la segona etapa del Pla.

1.2.

Secció de Ports i Serveis Marítims

El pla fa referència als dotze ports més importants de Catalunya, els classifica segons tres
categories i en fa un recull de les dades de cadascun d’ells: característiques físiques, tràfic de
vaixells i passatgers, tràfic comercial, dades econòmiques i obres realitzades als anys
immediatament anterior al pla del 1935.
Les actuacions previstes per a aquesta secció eren les següents:
1. Actuacions en els ports de primera categoria:
- Port de Barcelona: preveu la construcció de diversos molls, un adossat al dic de
l’est i d’altres a la dàrsena del Morrot.
- Port de Tarragona: preveu la construcció del nou moll de Llevant, un nou contradic
i un nou moll transversal, així mateix inclou el moll de pescadors al barri del
Serrallo i la col·locació de cobert al moll de Llevant.
2. Actuacions en els ports de segona categoria:
- Port de Palamós: el pla proposa l’ampliació i millora del port existent tot
incorporant projectes anteriors.
- Port dels Alfacs: es tracta de la proposta més ambiciosa de la secció i la qual
suposa la major inversió degut a la potencialitat d’aquest port amb una gran zona
d’influència que s’estén fins a Saragossa . El pla preveu la construcció d’un nou dic
de recer, un moll comercial, molls de ribera, un moll amb terminal de ferrocarril i
el dragatge d’un canal d’entrada.
3. Actuacions en els ports de tercera categoria:
- Port de Vilanova i la Geltrú: preveu la seva total construcció
- Port de Roses: proposa la construcció d’un escar per poder-hi avarar embarcacions
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-

Port de l’Estartit: construcció d’un dic de recer
Port de Sant Feliu de Guixols: proposa el dragatge interior del port
Port de Blanes: prolongació del dic de recer i la construcció d’un dic de pesca
Port d’Arenys de Mar: prolongació del port del Portinyol i la construcció del dic del
Calvari
- Port de Cambrils: prolongació del dic de recer
- Port de l’Ametlla de Mar: prolongació del dic de recer i actuacions al moll de costa.
4. Actuacions en les Senyals Marítimes:
- Electrificació del far de Sant Sebastià, a Begur.
- La construcció de Radiofars a la Punta del Llobregat, al cap de Sant Sebastià, al cap
de Creus i a l’illa de Buda.
Es preveu que algunes d’aquestes senyals marítimes siguin compartides per la Secció
d’Aeroports i rutes aèries.
5. Actuacions en obres de defensa de les costes: es tracta d’actuacions tals com la
construcció d’espigons o murs de defensa o recer o plantacions per a la fixació de
dunes als municipis de Pals, Sant Antoni de Calonge, Lloret de Mar, Sant Pol de Mar,
Caldes d’Estrac, El Masnou i Barcelona.
El pressupost per aquesta secció era de 78,7 milions de pessetes per a la primera etapa (40%
del total de la secció) i 117,8 milions per a la segona. Amb un pressupost total
d’aproximadament 196,5 milions de pessetes*, la secció de Ports i serveis marítims
representava el 11,6% de la inversió del Pla, situant-se com a la tercera secció quant a volum
de cost.
(*Notis que les xifres no són les mateixes que les presentades a l’apartat del Pressupost General del Pla.
Els valors trobats en els diferents documents del Pla d’Obres Públiques amb els que s’ha treballat per
desenvolupar la tesina són contradictoris en aquesta secció).

El pressupost desglossat d’aquesta secció es recull al quadre 3.
Pressupost de la secció de Ports i Senyals marítimes en les dues etapes previstes pel Pla
Obres
Pressupost obres de
Pressupost obres de
Total
la primera etapa
la segona etapa
(pessetes)
(pessetes)
(pessetes)
Obres de ports
76.354.209
117.755.145
194.109.354
Senyals marítimes
270.000
270.000
Defensa de costes
2.046.800
2.046.800
Total
78.671.009
117.755.145
196.426.154
Tal i com ocorria amb la secció de Ferrocarril, en aquesta secció el gruix de les inversions
Quadre 3: Pressupost desglossat de les actuacions incloses a la Secció de Ports i Senyals Marítimes del Pla
també
es preveien
a la segona
etapa
delElaboració
pla amb pròpia
l’execució
deldel60%
de les obres
delsdeports,
General
d’Obres Públiques
de 1935
(Font:
a partir
Pla d’Obres
Públiques
1935).
mentre que a la primera etapa es realitzarien les obres menors de ports, així com les obres de
defensa de costes i de senyals marítimes.
En el mapa “Obres i Senyals Marítimes” es situaven els ports i les senyals marítimes existents,
així com la quantificació de les obres previstes i el futur hinterland del port dels Alfacs. Al mapa
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s’observa la voluntat del pla de relacionar totes les obres públiques del país i en aquest sentit,
el Pla connectava els ports amb la xarxa de carreteres i ferrocarril.

Figura 1: Mapa d’Obres i Senyals Marítimes del Pla General d’Obres Públiques de 1935. (Font: Pla
General d’Obres Públiques de 1935)

1.3.

Secció d’Aeroports i rutes aèries

Al primer terç del segle XX, el transport aeri era un mitjà relativament recent, el primer vol a
Espanya es va produir al 1909 i la construcció del primer aeroport de l’Estat al 1911 a Madrid.
La voluntat del pla era la de modernitzar totes les infraestructures d’obra pública del país i per
tant proposava l’establiment d’una xarxa de comunicacions aèries per a tot el territori català
que permetia el transport entre els seus aeroports en desplaçament de 30 minuts a 1 hora,
duració que resultava molt petita en comparació amb el transport terrestre de l’època.
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La secció es dividia en tres línies diferents d’actuació: en primer lloc l’establiment de les rutes
aèries; en segon lloc, la millora de les instal·lacions aeroportuàries de Catalunya i per últim,
l’abalisament de les rutes aèries que permetessin el trànsit aeri.
El pla proposava la categorització dels aeroports en quatre nivells de servei i en detallava les
característiques dimensionals mínimes i de serveis de cadascuna de les categories.
Els aeroports incorporats a la xarxa proposada pel Pla segon la categoria a la que pertanyien
eren els següents:
1. Aeroports de primer nivell de servei: En aquest nivell únicament es trobava l’aeroport
de Barcelona, el qual es destinaria com a node intercomunicador entre la xarxa
catalana i la espanyola i la europea.
2. Aeroports de segon nivell de servei: El nivell estava format pels aeroports de Lleida,
Girona, Tarragona, la Seu d’Urgell i Sant Carles de la Ràpita. Es tracta d’una categoria
que agrupava aeroports de caràcter comarcal.
3. Aeroports de tercer nivell de servei: En aquest nivell s’incloïen els aeroports de
Figueres, Puigcerdà, Llés, Gandesa i Manresa. La categoria es caracteritzava per
tractar-se d’aeroports local.
4. Aeroports de quart nivell de servei: aquest nivell estava format per una sèrie
d’aeroports de refugi destinats a que es pogués aterrar en cas d’emergència i es
situaven a les ciutats d’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.
Els aeroports proposats pel pla sumaven un total de vint-i-sis, i el gruix principal de la xarxa de
comunicacions aèries el formaven els aeroports de segon i tercer nivell entre els quals es
proposava la consolidació de set rutes bàsiques que pretenien connectar Barcelona amb
Madrid, València, el Pirineu Català, Paris i el Pertús.
A més a més de la xarxa d’aeroports, el pla plantejava la col·locació d’un sistema de balises
lluminoses cada 5 quilòmetres (amb un total de 110 balises) a les quatre rutes més transitades,
les quals juntament amb la construcció d’un far lluminós i un radiofar a la zona de la Seu
d’Urgell, a banda dels fars inclosos en la secció de ports i obres marítimes, permetrien el
trànsit sota males condicions meteorològiques i el trànsit nocturn.
La secció quedava resumida en el mapa “Pla d’Aeroports i Abalisatge de les rutes aèries” on
s’hi representaven els aeroports esmentats anteriorment en funció de la seva categoria, les
rutes aèries establertes, l’abalisament de les mateixes i la situació dels radiofar i el far
lluminós.
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Figura 2: Mapa del Pla d’aeroports i abalisament de les rutes aèries inclòs al Pla General d’Obres
Públiques de 1935. (Font: Pla General d’Obres Públiques de 1935)

Les actuacions previstes per a la primera fase ascendien a 14,5 milions de pessetes (el 82,6%
del total de la secció) i incloïen totes les obres de l’aeroport de Barcelona i l’adquisició i obres
més importants dels aeroports de segona i tercera categoria, així com la col·locació de 80
balises i la construcció del far i el radiofar.
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El pressupost final estimat era de 17,5 milions de pessetes que representaven un 1,2% del total
del pla. Es tracta doncs, d’una secció on la inversió proposada era relativament petita en
comparació amb altres i la situaven en la vuitena posició quant a inversió destinada.
El Pla estimava un pressupost estàndard per a cada categoria d’aeroport, el qual es tractava en
tot moment d’un càlcul aproximat on s’incloïen els costos d’adquisició del terrenys, de les
obres d’explanació, dels hangars, els edificis, les pistes, etc...
El pressupost desglossat d’aquesta secció es recull al quadre 4.
Pressupost de la secció d’Aeroports i rutes aèries per a les diferents actuacions previstes
Actuació prevista
Pressupost (pessetes)
Aeroports de Primera Categoria
1 aeroport x 10.000.000 = 10.000.000
Aeroports de Segona Categoria
5 aeroports x 750.000 = 3.750.000
Aeroports de Tercera Categoria
5 aeroports x 300.000 = 1.500.000
Aeroports de Quarta Categoria
15 aeroports x 125.000 = 1.875.000
Senyals d’Abalisament
110 senyals lluminoses x 2.500 = 275.000
Far lluminós
1 far x 40.000 = 40.000
Radiofar giratori
1 far x 60.000 = 60.000
Total
17.500.000
Quadre 4: Pressupost desglossat de les actuacions incloses a la Secció d’aeroports i rutes aèries del Pla
General d’Obres Públiques de 1935 (Font: Elaboració pròpia a partir del Pla d’Obres Públiques de 1935).

S’observa com el gran gruix de les inversions previstes per aquesta secció se’n deriva de la
proposta d’aeroport a Barcelona amb un cost de 10.000.000 (57% del total), una xifra molt
superior a la de les altres categories d’aeroports establertes per al Pla al tractar-se d’un
projecte de grans dimensions i d’altes expectatives per al país en connectivitat amb Europa i
Espanya.

1.4.

Secció de Telèfons

La secció de Telèfons és una de les més àmplies i importats del pla. Gràcies al fet que és una de
les poques seccions de les que se’n té la memòria redactada per l’equip de Victoriano Muñoz,
es coneix al detall l’exhaustiva metodologia de treball seguida i les dificultats que van haver de
sortejar per a la seva realització.
Per als autors del pla, la importància de tenir un extens servei telefònic era imprescindible per
a qualsevol país fins al punt que a la memòria de la secció van definir la densitat telefònica
com “un dels exponents més significatius del progrés de la nació”.
1. Precedents al Pla de 1935
Abans del Pla General d’Obres Públiques de 1935, la Mancomunitat ja es va fixar l’objectiu de
dotar de telèfons tots els pobles de Catalunya. Sota aquesta premissa, el país va passar de 38
pobles amb telèfon l’any 1913, a més de 500 l’any 1923.
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Tot i els avenços que s’havien aconseguit gràcies als esforços de la Mancomunitat, l’any 1934
encara existien 413 municipis de Catalunya sense telèfon, 150 dels quals tenien més de 300
habitants. És a dir, que a prop del 40% dels municipis catalans encara no tenint telèfon. Per tal
de dotar d’entitat la urgent necessitat quant a serveis telefònics en que es trobava el territori,
l’equip va realitzar tot un seguit de gràfics representatius de la situació catalana, on existien
0,69 aparells telefònics per municipi i 0.022 aparells per quilòmetre quadrat, i de la resta
d’Espanya amb xifres força superior.
No només existia una gran carència d’aparells telefònics a Catalunya l’any 1935, si no que la
distribució d’aquests pel territori era força desigual, i fóra de tota lògica, aquesta no responia a
les activitats econòmiques o les riqueses dels partits judicials
2. Marc legal
En començar la redacció del Pla de Telèfons per a Catalunya, l’equip de Victoriano es va trobar
el país amb una gran carència en serveis telefònics i alhora amb un estricte marc legal que
atorgava a la única empresa existent al mercat, Telefònica, el monopoli absolut del servei.
Durant la dictadura de Primo de Rivera, el 25 d’Agost de 1924 es va signar un contracte amb la
Companyia Telefònica Nacional pel qual impossibilitava la concessió de línies noves i la
prestació de cap servei telefònic sense la autorització d’aquesta. A més, el contracte incloïa un
article que permetia la companyia de recusar l’ampliació del servei si no li resultava tècnica o
econòmicament rentable. Únicament existien dos excepcions a aquesta reglamentació: en el
cas de partits judicials de més de 4000 habitants o si la petició de servei es realitzava com a
mínim per cinquanta abonats. Excepcions que no es complien per al pla de 1935.
Estudiant minuciosament el contracte anterior, es trobà el punt sota el qual s’emparà el pla. Es
tractava de l’Article 105 del Reglament i del qual se’n deduïa l’obligació de la companyia per a
prestar servei a aquells casos en que els interessats, entitats o particulars, es fessin càrrec de
les despeses d’instal·lació i local de la centraleta, encara que el servei no fos convenient per a
la companyia. D’aquesta manera es va trobar l’esquerda legal per on l’equip redactor va poder
abordar el problema.
Desprès de llargues negociacions, finalment, es va acordar amb Telefònica que, sota el que es
dictava per les RROO publicades sobre el servei telefònic els anys 1928, 1930 i 1931, els nuclis
o cases de pagès inclosos dins d’un radi de 2 quilòmetres des de la centraleta tenien dret a que
se’ls proporcionés el servei sense cap despesa extraordinària i que els abonats que es trobaven
fora d’aquest radi haurien de pagar 1.250 pessetes cada quilòmetre de més o bé construir-ne
una nova sota les especificacions de la companyia.
3. Objectius de la Secció
De igual manera com s’havia volgut dotat de finalitat i ànima el pla tot establint un conjunt de
postulats que havien de regir en tot moment la seva elaboració i redacció, per a la secció de
telèfons també es van establir uns objectius que van servir de full de ruta per a la definició de
la proposta final.
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Els objectius s’obtenen de la memòria de la Secció de Telèfons i eren els següents:
-

-

-

-

Instal·lació de nous centres telefònics en aquells municipis que no en tenien.
Instal·lació de nous centres telefònics a tots els nuclis urbans de més de 150
habitants que no es trobessin en un radi de 2 quilòmetres dels centres ja existents
o el previstos pel pla, o si es trobaven dins del radi però pertanyien a un altre
municipi.
Instal·lació de nous centres telefònics a tots els nuclis de més de 50 habitants que
no es trobessin en un radi de 3 quilòmetres dels centres ja existents o previstos pel
pla.
Instal·lació de nous centres telefònics a tots els nuclis de més de 50 habitants que,
tot i estar dins dels cercles definits anteriorment, per la hipsometria de la zona es
considerava impossible la relació entre el nucli i el centre.
Excepció dels punts anteriors en llocs singulars per la seva importància tals com
fàbriques, colònies, etc...

Figura 3: Explicació gràfica de l’abast del Pla de telèfons inclòs al Pla General d’Obres Públiques de 1935.
(Font: Pla General d’Obres Públiques de 1935)

Amb la consecució dels objectius anteriors es feia possible l’extensió del servei telefònic a tots
els nuclis de més de 150 habitants i a la gran majoria de més de 50, millorant de forma
considerable la situació dels partits judicials quant a serveis telefònics. Així doncs, el pla
doblava el nombre de centres existents a Catalunya, creant-ne 762 nous amb els quals el 95%
de la població del país romandria dins la zona d’influència d’algun dels centres.
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Figura 4: Gràfic del número de centres telefònics existents i previstos desprès del Pla de Telèfons de 1935
per Partits Judicials. (Font: Pla General d’Obres Públiques de 1935)

4. Actuacions previstes
Per a la consecució dels objectius esmentats anteriorment, el pla de telèfons es concretava en
les següents actuacions previstes que es troben detallades a la memòria de la secció.
-

-

741 nous centres telefònics en nuclis urbans
21 centres complementaris a la xarxa de camins. Victoriano va projectar la xarxa
telefònica de forma complementaria i paral·lela a la xarxa de camins del pla, de
manera que des de qualsevol camí general o turístic es tingués accés a un telèfon
caminant un màxim d’una hora.
2.668 quilòmetres de noves línies (pals)
3.386 quilòmetres de noves línies (circuits)

Aquestes actuacions es representen gràficament al mapa “Concreció del Pla de Telèfons”.
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Figura 5: Mapa del Pla de Telèfons inclòs al Pla General d’Obres Públiques de 1935. (Font: Pla General
d’Obres Públiques de 1935)

5. Pressupost de la secció
En la memòria de la secció es plantejava una cooperació econòmica adequada a cadascuna de
les parts interessades:
-

-

De l’Estat s’esperava una aportació proporcional als beneficis obtinguts pels
impostos dels serveix telefònics existents a Catalunya.
De Telefònica s’esperava l’acceptació dels costos de construcció, la prestació d’un
bon servei i el manteniment de les línies.
Dels pobles afectats, tal i com ocorria amb les carreteres, es preveia la promoció
de concursos d’aportacions de la manera més justa possible tot tenint en compte
les potencialitats econòmiques dels nuclis que s’hi presentessin.
I finalment, la Generalitat absorbiria la diferència entre el cost de les instal·lacions i
la suma de les aportacions anteriors.

El pressupost total de la secció de telèfons ascendia a 3,447 milions de pessetes, que
representava només el 0,2% del cost total del pla. Era, per tant, la secció amb la menor dotació
NUEL MATO, Laura (2015)
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econòmica de totes, però no per això la de menor importància com s’ha pogut comprovar en
el present apartat. Es preveia la construcció de les instal·lacions per a servir les poblacions
aïllades telefònicament en la primera etapa amb 3,282 milions de pessetes ( més del 95% del
pressupost de la secció) i de la xarxa de telèfons complementària a la de camins en la segona
etapa amb un cost de 164.000 pessetes.
El pressupost desglossat d’aquesta secció es recull al quadre 5.
Pressupost de la secció de Telèfons en les dues etapes previstes pel Pla
Etapa
Pressupost pels Pressupost pels Pressupost per Pressupost total
quilòmetres de
quilòmetres de
les estacions
(pessetes)
línia (pessetes)
circuit
telefòniques
(pessetes)
(pessetes)
Primera
1.953.443,92
1.130.217,02
199.329
3.282.989,94
(incomunicacions)
Segona (xarxa
97.560,72
61.696,83
5.649
164.906,55
complementària
a la de camins)
Total:
2.051.004,64
1.191.913,85
204.978
3.447.896,49
Quadre 5: Pressupost desglossat de les actuacions incloses al Pla de telèfons del Pla General d’Obres
Públiques de 1935 (Font: Elaboració pròpia a partir del Pla d’Obres Públiques de 1935).

2. Serveis d’Obres Hidràuliques
Els Serveis d’Obres Hidràuliques es divideixen en cinc seccions: la de Regatges i grans obres
hidràuliques, la d’Abastament d’aigua potable, la de Clavegueram, evacuacions i depuració
d’aigües residuals, la d’Endegaments i la de Dessecament i sanejament de Terrenys.
Ens els apartats següents es fa una breu descripció de les característiques principals de
cadascuna de les seccions esmentades.

2.1.

Secció de Regatges i grans Obres Hidràuliques

La secció de Regatges i grans obres hidràuliques és, juntament amb la de Camins, la secció més
important del pla i la de més rellevància posterior per al país. Victoriano Muñoz amb ENHER
va portar a terme gran part de les propostes plantejades al pla per a la conca de la Noguera
Ribagorçana i una altra part de les propostes van ser incorporades anys més tard al “Plan de
Aguas de Cataluña” de 1957.
Per a la redacció d’aquesta secció es realitzar una gran recollida d’informació referent a la
geologia, pluviometria, aforaments de rius, etc..., de la qual l’equip redactor del Pla va elaborar
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una documentació molt detallada amb nombroses estadístiques i mapes. Dels mapes elaborats
pel seu interès en destaquen:
-

-

El mapa “d’Aprofitaments industrials i agrícoles actuals”, que agrupa el potencial
hidroelèctric dels rius, la seva capacitat reguladora i els regadius existents i
potencials.
El mapa del “Conjunt d’antecedents”, en el qual s’hi representa la hipsometria, les
isohetes i els terrenys geològicament òptims per a l’aprofitament agrícola.
El mapa de “Sistematització dels rius de Catalunya” on s’indica els trams de rius
regulables i aprofitables per a la producció d’electricitat i classifica els terrenys per
als cultius de secà.

(2)

(1)

Figura 6: (1) Mapa d’aprofitaments industrials i agrícoles de l’any 1935 i (2) mapa de la sistematització
dels rius de Catalunya inclosos Pla Hidràulic de Pla General d’Obres Públiques de 1935. (Font: Pla
General d’Obres Públiques de 1935)

Dels mapes anteriors s’extreu la poca utilització del potencial hidroelèctric dels rius de
Catalunya, així com, l’escassa superfície de regadiu en comparació amb la superfície apta l’any
1935.
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1. Característiques del Pla Hidràulic
L’objectiu principal del Pla Hidràulic de 1935 era assegurar l’aigua per a tot el territori de
Catalunya per als seus tres diferents usos: per a la població, l’agricultura i la indústria.
El pla considerava Catalunya com una única unitat des de el punt de vista de l’aprofitament de
l’aigua i la dividia en quatre grans sistemes, sistemes autosuficients, però alhora
interconnectats per tal de pal·liar les possibles sequeres amb el transvas d’aigua de sistemes
excedentaris als sistemes que en puguin necessitar. Els sistemes previstos pel pla eren els
següents:
-

El sistema oriental: configurat per les comarques orientals des del Llobregat fins a
les conques dels rius empordanesos.
El sistema central: format pel Llobregat i els seus afluents.
El sistema occidental: format per tres rius tals com el Segre, el Noguera Pallaresa i
el Noguera Ribagorçana juntament amb els rius de Tarragona.
La part catalana de la conca de l’Ebre (excloent-hi la conca del Segre).

2. Actuacions previstes
Les actuacions previstes pel pla perseguien la integració dels quatre sistemes, essent en
cadascun dels sistemes les següents:
-

-

-

-

Al sistema oriental: El Pla preveia la regulació dels rius septentrionals del sistema
(el Llobregat d’Empordà, la Muga, el Fluvià, el Ter) per tal d’augmentar els
regadius a la plana empordanesa, reduir el perill d’inundacions al curs baix del Ter i
el Daró, facilitar el transport d’aigua a Barcelona i la seva àrea metropolitana, zona
de grans consums, i ampliar zones de regadiu al Vallés Oriental i a la Baixa Tordera.
Al sistema central: es preveia la regulació a la capçalera del Llobregat amb els
embassaments de la Baells, Sant Ponç i Sorba; l’embassament de Cabrianes i el
Pantà de Jorba a l’Anoia. D’aquestes actuacions se’n derivaria l’ampliació de zones
de regadiu a Manresa, Jorba, Vilanova del Camí i al Baix Llobregat.
Al sistema occidental: es tracta del sistema més complex i en el que es preveien les
majors actuacions. Es preveia la regulació del Segre en la seva capçalera, el
transport d’aigua del Ribagorçana des de l’embassament de Santa Anna fins el
Segre pel canal de Balaguer, l’augment del regadiu de l’Urgell mitjançant un canal
des de l’Oliana fins a desguassar al pantà d’Utxesa i l’ampliació d’aquest mateix
amb un viaducte subterrani entre Vinaixa i Vimbodí cap al camp de Tarragona, la
qual es tractava de la zona més deficitària del país.
Al sistema de l’Ebre: es preveia un embassant entre Ulldemolins i Margalef per
ampliar la zona de regadius al Priorat i a la Ribera de l’Arbret.

Les actuacions descrites es resumeixen al quadre realitzat per l’equip i que es troba als
annexos existents de la secció.
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Figura 7: Resum de les actuacions previstes al Pla Hidràulic del Pla General d’Obres Públiques de 1935
(Font: Pla General d’Obres Públiques de 1935).

3. Pressupost de la secció
El pressupost de la secció era de 527,5 milions de pessetes i suposava el 35,5% del cost total
del pla. Es tracta, doncs, de la secció on es preveia una major inversió econòmica. La gran part
de les obres incloses al Pla hidràulic en concentraven a la primera etapa, amb un valor de 426
milions, el 80,7% del total de la secció, i els 100 milions restants a la segona etapa.
Conscients de la magnitud de les xifres, per tal de fomentar la seva execució, es va realitzar un
estudi econòmic on es preveia obtenir ingressos dels beneficis anuals derivats de la producció
d’energia elèctrica (14,8 milions de pessetes), del cànon dels regants (10 milions) i de
l’abastament d’aigua de la ciutat de Barcelona (6,75 milions) que permetrien cobrir una part
dels costos de les obres.

2.2.

Secció d’Abastament d’aigua potable

Tot i tractar-se d’una secció amb un pressupost baix en comparació amb d’altres, al tractar-se
l’aigua d’un bé de primera necessitat, aquesta agafa gran rellevància al Pla i el seu abast va ser
força important al pretendre donar servei a 704 municipis catalans.
La memòria es la més detallada dels Serveis Hidràulics i està conformada per un mapa general
on s’hi situen les actuacions previstes i una llista de les mateixes amb alguns plànols on es
descriuen els tipus d’obres a realitzar derivades de les necessitats d’aigua de la població
estimades a partir de l’enquestes als municipis on es preguntava sobre l’estat del servei
d’aigua potable en els pobles de més de 100 habitants.
L’equip va realitzar l’anàlisi d’aquesta secció a mode d’avantprojecte on s’incloïa la llargada i
diàmetres de les canonades, els sistemes d’impulsió, de depuració, dades sobre la procedència
de les aigües, dels cabals aproximats, els coeficients de prioritat de les obres, etc... i del qual va
extreure un pressupost estimat de les obres a realitzar.
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Les actuacions previstes pel pla es resumeixen en la taula següent. Per a la seva elaboració s’ha
seguit la diferenciació feta a l’enquesta municipal entre noves obres d’abastament a construir i
obres de millora de les existents.

Noves
construccions
Millores
Total:

Actuacions previstes a la secció d’Abastament d’aigua potable del Pla
Nuclis de més de
Nuclis de 1000 a
Nuclis de menys de
Totals
1000 habitants
500 habitants
500 habitants
Nuclis Habitants Nuclis Habitants Nuclis Habitants Nuclis Habitants
servits
servits
servits
servits
servits
servits
servits
servits
84
143.164
108
58.020
313
68.881
505
270.065
99
183

358.646
501.810

52
160

38.503
96.523

48
361

13.163
82.044

199
704

410.312
680.377

Quadre 6: Resum de les actuacions previstes a la secció d’Abastament d’aigua potable del Pla General
d’Obres Públiques de 1935 (Font: Elaboració pròpia a partir del Pla d’Obres Públiques de 1935).

Al quadre 6 s’observa el gran abast de la secció, que tot i tenir un pressupost força reduït
preveu un gran número de actuacions servint un total de 704 municipis i 680.377 habitants.
Més de la meitat de les actuacions de noves construccions (62% dels municipis servits), es
concentren a les poblacions menors de 500 habitants, reflex de la mala situació que existia
llavors en les poblacions petites de Catalunya quant el servei d’aigua potable, mentre que les
obres de millora es localitzaven fonamentalment a les poblacions de més de 1000 habitants on
ja existien sistemes d’abastament.
El pressupost total previst era d’uns 54 milions de pessetes (el 3,6% del total), el qual es dividia
en una inversió de 30,66 milions en la primera etapa (22,12 milions en noves construccions i
8,54 en millores) i la resta a la segona. Sobre el pressupost total, les noves construccions
constituïen el gran gruix d’inversió (més del 70%), xifra de la qual se’n pot extreure les grans
carències que existien al país en abastament d’aigua potable.
Tal i com ja ocorria amb altres seccions, el pla preveia la realització de concursos d’aportacions
amb subvencions en funció de les potencialitats econòmiques del pobles servits.
Si ens fixem en el mapa, s’observa com la distribució de les obres i millores incloses a la secció
resultava molt desequilibrada per al territori concentrant-se únicament en 8 partits judicials
(Figueres, Girona, Lleida, Balaguer, Cervera, Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès i
Tortosa).
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Figura 8: Mapa d’abastament d’aigua potable del Pla General d’Obres Públiques de 1935. (Font: Pla
General d’Obres Públiques de 1935)

2.3.

Secció de Clavegueram, evacuacions i depuració d’aigües
residuals

A la segona meitat del segle XX van sorgir a Europa els moviments higienistes que defensaven
la necessitat del sanejament dels nuclis urbans i la depuració de les aigües residuals. D’aquest
moviments en sorgí una nova branca de la enginyeria civil, l’enginyeria sanitària, a la que se li
atorga una gran aportació en l’erradicació d’epidèmies al món.
Fins el pla de 1935, els moviments higienistes a Catalunya únicament s’havien fet presents de
manera parcial amb actuacions puntuals en algunes poblacions grans, entre les que destaca
Barcelona amb el Pla Cerdà de 1891. Per tant, el pla de Victoriano Muñoz va resultar el primer
moment en que es va abordar aquest tema de manera global per a tot el territori.
Les necessitats de les poblacions del país en aquest àmbit van extreure’s de les enquestes
municipals, i van permetre l’anàlisi per l’equip a nivell d’avantprojecte on s’incloïa la llargada
de les conduccions, el número de pous de registre i de sifons, diàmetre i llargada dels
col·lectors i el tipus de depuració (mecànica o mecànica i biològica), etc... i del qual se n’extreu
un pressupost estimat en funció de la riquesa contributiva de les poblacions afectades.
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En el quadre 7 es resumeixen les actuacions previstes per a la secció amb la diferenciació entre
noves construccions i millores que s’incloïa a l’enquesta municipal.

Noves
construccions
Millores
Total:

Actuacions previstes a la secció de Clavegueram, evacuacions i depuració d’aigües
residuals del Pla
Nuclis de més de
Nuclis de 1000 a 500 Nuclis de menys de
Totals
1000 habitants
habitants
500 habitants
Nuclis Habitants
Nuclis
Habitants Nuclis Habitants Nuclis Habitants
servits
servits
servits
servits
servits
servits
servits
servits
122
337.208
148
102.864
503
115.609
773
555.681
138
260

634.228
971.436

38
186

28.013
130.877

40
543

12.834
128.443

216
989

675.075
1.230.756

Quadre 7: Resum de les actuacions previstes a la secció de Clavegueram, evacuacions i depuració d’aigües
residuals del Pla General d’Obres Públiques de 1935 (Font: Elaboració pròpia a partir del Pla d’Obres
Públiques de 1935).

Com pot observar-se al quadre 7, l’abast de la secció era força alt, servint un total de 773
municipis amb un total de 1.230.756 habitants. De igual manera que ocorria a la secció
d’abastament d’aigua, més de la meitat de les actuacions de noves construccions (65% dels
municipis servits), es concentraven a les poblacions menors de 500 habitants degut a la
carència d’aquest serveis en poblacions petites, mentre que les obres de millora es
localitzaven fonamentalment a les poblacions de més de 1000 habitants on ja existien
instal·lacions d’aquest tipus.
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Figura 9: Mapa de la secció de Clavegueram i depuració d’aigües residuals del Pla General d’Obres
Públiques de 1935. (Font: Pla General d’Obres Públiques de 1935)

De la secció en destaca la previsió de construcció d’un col·lector de 105 quilòmetre de llargada
per a la canalització de les aigües residuals mineres del Llobregat i del Cardener i de les
residuals de les poblacions entre Cardona, Balsareny i el Prat Llobregat. Obra a la qual es
destinaven 10.000.000 milions de pessetes, el 9,8% del pressupost total.
El volum d’inversió total de la secció era de 102,3 milions de pessetes, que suposava el 6,9%
del cost total del pla i el doble del pressupost destinat a la secció d’abastament d’aigua
potable. La major inversió es destinava a les noves construccions amb un pressupost estimat
de 61,5 milions. La inversió prevista es dividia en 70 milions a la primera etapa (el 68,4% de la
secció) i els 32 restants a la segona.
Barcelona i Hospitalet de Llobregat no s’incloïen al pla per preveure’s una solució específica a
la zona segons la llei de sanejament de poblacions aprovada l’any 1936 pel parlament de
Catalunya.
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2.4.

Secció d’Endegaments

La secció d’Endegaments no disposa ni de memòria ni de mapa específic on es recullin les
actuacions previstes, aquestes s’inclouen en el mapa general de la secció de Dessecament i
sanejament de terrenys i que es mostrarà en el següent apartat.
Per obtenir la informació estadística en què es va basar el pla, es va recórrer a l’enquesta
municipal. Les actuacions previstes es recullen en diverses actuacions estàndard: defenses de
marges, col·lectors, murs, defensa de pobles, neteges de llera, eixamplament o enfondiment
de llits, recreixements de defenses o desviament de torrents.
De les actuacions en destaquen algunes en particular: l’arranjament del desguàs de l’Estany de
Banyoles, l’arranjament del llit de l’Ebre a Tortosa i Amposta per permetre la navegació
d’embarcacions petites, la protecció de les salines de Gerri de la Sal i l’enderroc del pont del
Molí de Pals.

Figura 10: Resum per conques del pressupost previst per a la secció d’Endegaments de rius del Pla
General d’Obres Públiques de 1935 (Font: Pla General d’Obres Públiques de 1935).

El total de les actuacions previstes era de 190 i ascendien a un pressupost total de 22,6 milions
de pessetes. Aquestes es dividien per conques, essent les conques més afavorides pel pla, en
volum d’inversió, les dels dos rius més cabalosos del país: l’Ebre amb un pressupost de 3,7
milions (16,4% del cost total de la secció) en 10 actuacions i el Segre amb 4 milions en 40
actuacions. Les actuacions en zona costera també acumulaven un gran gruix del pressupost de
la secció amb un total de 5,3 milions en 21 actuacions.
Dins del pla resulta una de les seccions menys desenvolupades i de les que menys inversió
tenia previst rebre, amb només un 1,5% del total. La seva execució es dividia en 15,9 milions
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per a la primera etapa (poc més del 70% de la inversió) i els 6,7 milions restants a la segona
etapa.

2.5.

Secció de Dessecament i Sanejament de Terrenys

A diferència de la secció anterior, la d’Endegament de rius, la secció de Dessecament i
Sanejament de Terrenys si disposa de memòria, però no existeix un mapa específic de la
secció on es recullen les actuacions previstes, sinó que aquestes s’inclouen en un mapa
conjunt amb la secció d’Endegaments.

Figura 11: Mapa conjunt de les seccions d’Endegament de rius i de Dessecament i sanejament de
Terrenys del Pla General d’Obres Públiques de 1935. (Font: Pla General d’Obres Públiques de 1935)

L’objectiu principal que perseguia aquesta secció era suprimir els possibles focus de malalties
mitjançant la dessecació de zones conflictives, alhora que els permetia guanyar terrenys per a
l’agricultura.
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El pla no concretava el sistema de sanejament a realitzar en cada cas, aquesta elecció es
deixaria pels futurs estudis de cada projecte, però per a realitzar un pressupost estimat
establia un cost mig per hectàrea sanejada de 2.000 pessetes. Aquesta xifra es va obtenir
estimant l’establiment d’un sistema de drens subterranis connectats a un col·lector obert per a
la realització del dessecament dels terrenys.
La informació de base d’on va partir l’estudi va ser l’enquesta municipal, gràcies a la qual
també va ser possible diferenciar les actuacions de caràcter general de les de caràcter local, de
les que havien de fer-se càrrec els Ajuntaments o propietaris interessats. Les actuacions
previstes es concentraven principalment en les zones costeres com es pot observar al quadre
8.

Actuacions previstes i el seu cost a la secció de Dessecament i sanejament de
terrenys del Pla
Comarques
Superfície
Pressupost (pessetes)
dessecades (ha)
Alt Empordà
1.360
2.720.000
Baix Empordà
167
334.000
Baix Llobregat
1.268
2.536.000
Baix Ebre
272
300.000
Baix Penedès
80
550.000
Camp de Tarragona
145
805.000
Urgell
140
1.500.000
Segrià
750
280.000
Altres zones petites
100
200.000
Total
4.282
9.225.000
Quadre 8: Resum de les actuacions previstes i el seu cost a la secció de Dessecament i Sanejament de
terrenys del Pla General d’Obres Públiques de 1935 (Font: Elaboració pròpia a partir del Pla d’Obres
Públiques de 1935).

El pla proposava dessecar 4.282 hectàrees amb un cost total de 9,2 milions de pessetes que
representava el 0,6% del pressupost total, i per tant, es tractava d’una secció menor. Es
preveia el dessecament de 2.566 hectàrees a la primera etapa amb un cost de 5,7 milions (el
62,2% de la inversió de la secció).

3. Serveis d’Electrificacions rurals
La xarxa elèctrica de la Catalunya de 1935 es caracteritzava per ser fruit d’un procés de
desenvolupament molt anàrquic on les instal·lacions tan de producció com distribució havien
estat construïdes per diverses companyies, públiques i privades, de manera que havien deixat
un estat de xarxa molt heterogeni per al país. Existien partits on el servei elèctric arribava a
tots els seus habitants, partits tals com Barcelona, Sabadell, Sant Feliu, Valls, les Borges
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Blanques i Vielha, on no s’hi van incloure actuacions al Pla; en contraposició amb altres on
l’estat de la xarxa era molt escàs, com era el cas de Girona, Olot, Tremp, la Seu d’Urgell i
Montblanc. Aquests cinc partits van convertir-se, per tant, en els destinataris del gran gruix de
la inversió prevista per a la secció, amb més del 50% del pressupost total i amb una afectació
de gairebé la meitat dels habitants servits pel Pla.

Figura 12: Distribució dels habitants servits per la secció d’Electrificacions rurals del Pla General d’Obres
Públiques de 1935. (Font: Pla General d’Obres Públiques de 1935)

Als documents existents de la secció es descriu per a cadascun dels partits judicials els nuclis
on es preveu portar l’electricitat, els habitants afectats, els quilòmetres de nova línia elèctrica
a construir, la companyia on s’hi connectarà la nova xarxa i el pressupost final estimat.
La manca de memòria de la secció fa difícil conèixer els objectius últims perseguits per a la
seva execució, però extrapolant l’objectiu global de reequilibri territorial, s’entén que aquest
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va el que va guiar l’establiment de les actuacions a realitzar en la secció degut al panorama tan
dispar que es presentava a Catalunya quan a servei elèctric.
D’aquesta manera, el pla preveia portar l’electricitat a 325 nuclis, amb un total de 40.000
habitants servits, a partir de la construcció de 1.068 quilòmetres de línies noves que es
concretaven en un pressupost total de 4 milions de pessetes, el qual representava únicament
el 0,2% del pressupost total. Les actuacions incloses a la secció es preveia executar-les totes a
la primera fase del pla.

Figura 13: Mapa de la secció d’Electrificacions rurals del Pla General d’Obres Públiques de 1935. (Font:
Pla General d’Obres Públiques de 1935)
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