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FESTA DEL CÀNTIR. ARGENTONA 

La Festa del Càntir se celebra cada any a Argentona (Maresme) el 4 d’agost, dia de Sant Domènec, patró 
de l’aigua. 

Des de l’any 1951han passat ja 50 edicions de la recuperació d’aquesta Festa i cada any és costum 
reproduir un model de càntir tradicional, que es posa a la venda i aquest any s’ha arribat a superar la xifra 
de 3.000 exemplars venuts. 

El guardonat d’enguany ha estat el “Càntir de pescador o de barca de les Balears”, obra del terrisser 
Miquel Albertí de Sa Teulera de Llucmajor (Mallorca). 
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EDITORIAL 
 

 

DE LES ADMINISTRACIONS I LES DE L’AIGUA 
 
Durant molts segles, la situació normal a Europa ha estat les guerres entre els diferents regnes, quines 
fronteres han fet aparèixer i desaparèixer als propis regnes o estats. Fins que, després de la segona guerra 
mundial, tots (o gairebé tots) plegats van coincidir que aquella patètica situació no podia tornar a repetir-
se. 
 
La primera conseqüència fou la rebaixa de la sobirania dels estats europeus, avui en fase de profund 
creixement. Amb la consolidació de la democràcia vam entrar en la CEE (1986), situació que, tant a nivell 
legislatiu (un número significatiu de les lleis que aproven les Corts espanyoles corresponen a 
transposicions de directives europees), com executiu (inversions en infraestructures que no sempre hem 
estat capaços de seleccionar adientment), ha produït un impacte gegantesc. 
 
La nostra Constitució (1978), en estructurar l’Estat en Comunitats Autònomes, ha generat una forta 
descentralització política i administrativa, en transferir a aquestes competències tan importants com la 
sanitat, l’educació i els serveis socials i, en alguns casos, la gestió total o parcial dels recursos hídrics. 
 
Així les coses, ens trobem amb una situació en que l’Administració Central perd protagonisme, cedint-lo 
d’una banda a Brussel·les i d’altra a les Comunitats Autònomes, mentre que les Corporacions Locals 
continuen sent els parents pobres de la nostra democràcia. Pel que fa a la primera d’aquestes cessions, la 
situació crítica de la nostra economia determinarà un increment del control pressupostari per part 
europea (tant de bo que això pugui representar el final de la construcció d’autopistes sense vehicles, 
aeroports sense avions , trens d’alta velocitat construïts sota criteris difícilment justificables o 
dessaladores que funcionen entre el 10 i el 15% de la seva capacitat); pel que fa a la segona de les 
cessions, resulta imprescindible ajustar el paper de les Comunitats Autònomes al compliment de les seves 
competències, evitant duplicitats administratives i proliferació d’empreses i organismes públics quina 
supervivència és molt difícil, quan no impossible, de justificar. 
 
Patim unes molt importants crisis econòmica i financera, però no és menys cert que la crisi institucional 
del país supera probablement a les dues explicitades, encara que els nostres governs parlen molt de la 
seva reformulació, però les solucions no s’acaben de veure. No n’hi haurà prou amb el control de dèficit 
públic (si és que, finalment, som capaços de controlar-lo), ni amb la capitalització i reordenació del sector 
bancari, ni amb les successives retallades que cada divendres ens anuncien després dels Consells de 
Ministres, ni amb les que ens imposen des de Brussel·les. El que cal és quelcom més profund, que és 
dotar-nos d’un marc institucional sòlid, profund i efectiu, un dels principals pilars del qual serà el 
redisseny del nostre model administratiu, del central, de l’autonòmic i del local, tot alhora: és a dir, hem 
de posar a l’estructura del país “potes a l’aire”, si el que volem és salvar-lo, tasca aquesta que totes les 
forces polítiques proposen i cap d’elles compleix. 
 
Aquest redisseny cal portar-lo, òbviament a l’àmbit de les Administracions hidràuliques: quan naixeren les 
Confederacions Hidrogràfiques, el seu origen obeïa, fonamentalment, a la generalització, a l’harmonia, a 
l’acoblament d’interessos, a la suma d’esforços correctament orientats, de forma que els usuaris de 
l’aigua són artífexs del propi benefici generalitzat. Així van néixer aquests organismes dotats dels 
ingredients de la democràcia, de la llibertat, de la tolerància i de la llibertat. 
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Certament, la seva història ha estat una continua pèrdua d’aquests valors fundacionals, fomentada per 
tots els governs, i els hem tingut de tots els colors i sota diferents models d’Estat. Ara sembla que es vol 
accelerar el procés, devaluant el nivell orgànic dels seus dirigents i impulsant una veritable centralització 
de les decisions: entenem que es tracta justament del contrari i formulem aquesta afirmació sense cap 
esperit nostàlgic. El nou model de l’Administració hidràulica hauria de respectar els valors inicials de les 
Confederacions, introduint els conceptes de l’administració moderna, gestionada mitjançant les 
tecnologies d’avui, i amb un marc relacional entre la ciutadania, l’administració pública i l’empresa. 
 
Evidentment, tot això és aplicable a les Administracions hidràuliques catalanes, tant a la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre com a l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquesta ha d’abandonar, el més aviat possible, 
el seu paper d’Agència Catalana de l’Endeutament per, aprofitant tot l’important esforç d’implantació de 
nous coneixements i la seva aplicació, reconvertir-se en el veritable model a imitar. Ni serà fàcil, ni es 
podrà dur a terme sense sacrificis importants. Pagarà, però, la pena intentar-lo. 
 

 

 

EL RIU I LA GENT 
 

Podríem definir com “etnofluvial” la relació dels pobles, de la gent, amb el riu.  
 
Primer va ser el riu, clar... i després va aparèixer la gent: la seva relació va començar amb l'ocupació de les 
riberes dels rius, “el dramàtic maridatge de la terra i l'aigua”, des de l'inici dels temps, per aprofitar la 
riquesa que generava immediatament el cultiu de terrenys fèrtils, l'existència d'aigua, i la facilitat de les 
comunicacions.  
 
Aquesta ocupació ha anat augmentant progressivament, generant un esforç... fecund?... en l'empeny 
dificilíssim de concertar l'aigua amb la terra. Fins provocar, en l'actualitat severes afeccions als 
ecosistemes i al propi ésser humà. I la dissolució temporal del maridatge arriba quan esdevé la sequera i 
la inundació.  
 
El riu, com la gent, com la nostra vida, està sotmès a un procés d’ omplert i buidatge de recreació 
(recordeu als pre-metafísics i a Niestzche), que ho manté viu: Però els extrems (sequera i inundació), 
afecten als éssers vius que en ell habiten o d’ell es nodreixen. Nosaltres som riu perquè tenim la 
possibilitat d'omplir i buidar la nostra vida a cada moment de la nostra existència: som lliures per a re 
dissenyar el futur.  
 
Per llimar les arestes en els extrems, la via a seguir és la de l'adaptació i la de la resiliència. Vegem si ho 
fem: filosòficament, tant la sequera com la inundació, són efectes sobre persones o coses provocats per 
causes naturals. Antropològicament, l'espècie humana ha vingut provocant una segregació, que 
augmenta amb el pas del temps, entre el sagrat i el profà.  
 
Les col·lectivitats sacralitzadores del seu espai vital, disposaven d'una important harmonia ecològica, 
relacionant-se a la perfecció amb el seu entorn, de la qual mancaven aquelles col·lectivitats que limitaven 
les seves activitats al profà. El deteriorament ecològic provocat per la intervenció humana, que en el riu 
ha trencat aquesta relació profundament harmònica, evidencia un alt grau de descomposició en les 
formes de comportament de la comunitat que ho causa.  
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D’aquesta manera, el comunament enyorat Paradís Terrenal, no era més que l'escenari en el qual les 
relacions del ser humà amb la Naturalesa es desenvolupaven de forma ideal, a causa del profund respecte 
pel sagrat. Aquesta enyorança, que tots sentim alguna vegada, de retornar a l’Edèn, es posa de manifest 
quan es celebren ritus sacrificials, propiciadors del perdó i del favor divins, re creadors del ritus 
primordial. No obstant això, ens trobem amb la curiosa paradoxa que, estant actualment la Humanitat 
més allunyada que mai de la Natura, fins al punt que necessita promulgar lleis per a la seva defensa, és 
ara quan menys ritus d’expiació es celebren.  
 
És a dir, la profanació de les relacions ecològiques, hauria de suposar un increment en el ritual que 
acompanya al culte, pel que hauríem de ser més “religiosos” que els nostres avantpassats per a implorar i 
obtenir el perdó pels enormes trastorns ecològics induïts al provocar innombrables atemptats contra el 
riu, contra la Natura. La mítica relació original de l'Home amb la Divinitat, (la Natura elevada a escala 
divina), estava present en l'home antic, sent per a l'home coetani una borrosa tradició que no arriba a la 
categoria de mite, derivant-se d'aquí la dessacralització i per tant la profanació, (conversió del sagrat en 
profà), de la Natura.  
 
La conclusió a aquest raonament antropològic, seria que s'ha perdut el respecte a la Natura per part del 
ser humà, en gairebé tots els àmbits i per descomptat en la interacció de l'home amb la llera i la conca 
fluvial, i les conseqüències per excés són les afeccions provocades per les inundacions, i per defecte, les 
provocades durant els períodes de sequera. L'ocurrència, més o menys aleatòria dels episodis extrems, 
hauria d'induir a la reflexió, obligant a recordar aspectes ancestrals oblidats i enfosquits per l'avanç de la 
tècnica, demostrant que la visió únicament profana té els seus inconvenients insalvables per molt que la 
tècnica avanci, ja que aquest “avanç” ignora l'aspecte sacralitzador abans esmentat, que, en aquest cas 
no és altre que la presa de consciència del respecte que s'ha de recuperar per la llera i la seva conca.  
 
La inundació o la sequera serien el toc d'atenció tendent a recordar la realitat i a desmitificar el concepte 
de que l'escut omnipresent de la ciència suposa una absoluta i eficaç protecció sobre el cos social davant 
qualsevol esdeveniment desgraciat. La inundació, la sequera, qualsevol fenomen natural imprevisible o 
difícil de prevenir, no són més que la sensació que provoca automàticament el record i ens posa a tots en 
el nostre lloc. Són l'encàrrec o avís que la Dea Mater, la Mare Natura, ens envia perquè no oblidem mai 
les obligacions que, com mare, tenim amb ella.  
 
La nostra relació etnofluvial  
 
Lorenzo Correa. 
 
 

 

CINQUANTA ANYS DESPRÉS 
 

 

Probablement, la data passarà desapercebuda per a una gran part de la població, però és impossible que 
els que patiren la tragèdia del 25 de setembre de 1962 puguin mai arribar a oblidar-la.  
 
Les aigües caigudes entre les 9 i les 12 de la nit produïren els desbordaments del Ripoll i del Besòs, amb 
centenars de morts, ferits i desapareguts. Immediatament, a Barcelona es suspengueren les festes de la 
Mercè. 
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A Sabadell hagué 30 morts, 200 ferits i més d’un centenar d’habitatges desaparegueren per la força dels 
aiguats: la valoració dels danys fou de més de 1.000 milions de pessetes, xifra espectacular en aquells 
moments. 
 

 
 
Més de 1.000 persones quedaren sense habitatge als barris de la Catalana i la Mina de Barcelona. 
 
Montcada, com d’altres poblacions quedà sense aigua, llum ni telèfon. Es recolliren, només en les 
primeres hores, 35 cadàvers i 7 persones foren donades per desaparegudes. A Ripollet, el balanç inicial 
fou de 8 morts i 6 desapareguts, i podrien continuar amb aquesta patètica descripció de la tragèdia 
viscuda a tota la conca del Besòs. 
 
Més de 1.000 taxis de Barcelona prestaren serveis humanitaris de forma totalment gratuïta i l’exèrcit fou 
mobilitzat per dur a terme tasques de salvament. Fins i tot, una empresa de begudes refrescants 
suspengué els serveis de repartiment per dedicar tota la flota a l’ajut dels damnificats: quedà així 
constància de les primeres postres de solidaritat, que no foren les úniques. A més dels ajuts oficials 
immediats (el Govern atorgà una primera línia de crèdit de 1.000 milions de pessetes, amb l’aval de la 
Diputació de Barcelona) i una campanya de Ràdio Barcelona recaptà més de 30 milions de pessetes per 
ajudar als damnificats. 
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Aquella fatídica nit del 25 de setembre de 1962, el Besòs arribà a portar un cabal de 2.345 m3/seg., quasi 
cent vegades el seu cabal ordinari, i pràcticament igual al cabal associat a un període de retorn de 500 
anys. 
 
Ela aiguats de la nit del 25 de setembre, sense dubte els més dramàtics de tota la història de Catalunya, 
afectaren també de forma molt important a la conca del Llobregat. De la magnitud de la tragèdia parlen 
les primeres xifres que s’oferiren a la població: el riu Llobregat assolí un cabal de 1.500 m3/seg., i 
l’endemà de l’aiguat ja s’havien recollit 33 cadàvers a la platja del Prat, 2 a Casa Antúnes i 2 més flotant al 
mar. 
 
A Sant Boi més de 5 quilòmetres quadrats de conreus quedaren inundats i s’hagué de suspendre el 
subministrament d’aigua a Barcelona, donat que la pràctica totalitat de les instal·lacions de captació 
resultaren greument afectades. 
 
A Rubí es desbordà la riera del mateix nom, afectant principalment la urbanització Escardivol i Can Fatjó. 
En les primeres hores aparegueren més de 40 cadàvers, desaparegueren les fàbriques d’en Josep 
Cumelles, dels fills d’en Joan Arch i d’en Miquel Vila i altres, com ara la fàbrica Sedó i Indústries Pich 
quedaren totalment inundades. Tres dies més tard, el número de cadàvers rescats era de més de 300 i al 
Papiol, al costat d’una corba del Llobregat, es rescataren 37 cadàvers més. 
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Una primera i, com l’ anteriorment descrita per a la conca del Besòs, segura molt inexacta valoració dels 
danys causats pels aiguat a la conca del Llobregat els xifrà la voltant de 1.500 milions de pessetes, dels 
quals 810 corresponien a Terrassa, 369 a Rubí i 100 al Prat de Llobregat. 
 
Fins aquí, la descripció patètica i reduïda dels fets, dels qual ara es compleixen 50 anys. El recordatori 
quedaria incomplet si no s’acompanyés d’una proposta: tot i les dificultats econòmiques que patim, fora 
una bona iniciativa la col·locació d’unes quantes plaques commemoratives d’aquella tragèdia que, tant de 
bo, mai més hàgim de patir. 
 
 
Bibliografia: Història de l’Aigua a Catalunya. Xavier Latorre 

Fotografies: Gentilesa de l’Agència Catalana de l’Aigua 

 

 

I CONGRESO DE INGENIERÍA MUNICIPAL 
Barcelona, 25 y 26 de octubre 2012 

  

I  

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
organiza el I Congreso Nacional de Ingeniería Municipal, los 
días 25 y 26 de octubre del 2012, en Barcelona. 

El congreso quiere dar a conocer, desde la perspectiva de 
sus ponencias, conferenciantes y debates, una serie de datos 
que faciliten no sólo la información, sino un contenido real 

sobre la Ingeniería Municipal. 

 25 de octubre de 2012 

Bloque 1.- Problemática económica y técnica de los municipios. 

Bloque 2.- Diseño del Municipio: Gestión Urbanística y Movilidad Urbana 

26 de octubre de 2012 

Bloque 3: Gestión de los servicios municipales 

Información: catalunya@citop.es 

 


