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QUI ÉS QUI? Entrevista a Benet Oliver-Rodés Clapés. 

 
 
Com definiria la seva empresa? 
 
Com a “ Laboratori centenari e independent,  compromès amb la salut i el medi ambient per mitjà de la anàlisi  i 
l’assessorament “. Familiar, centenària e independent son potser els seus primers trets característics i destacables 
d’entrada. És una empresa familiar i centenària, el Laboratori va ser fundat l’any 1902, actualment som ja la quarta 
generació. El primer va ser el meu avi, Benet Oliver Rodés, després el meu pare, Benet Oliver Suñé, jo com a tercera 

generació i actualment el meu fill Jordi Oliver-Rodés Sen. 
 
El fet de que hagi sobreviscut a tants canvis com ha experimentat la nostre societat en aquests 113 anys i per tant el 

món dels Laboratoris d’anàlisis , ha exigit un grau important d’adaptació als temps. Per una part a la tecnologia pròpia 
dels Laboratoris i per altre a la necessitat de la industria i dels ciutadans de conèixer i controlar la qualitat de l’aigua en 
totes les formes en que avui es presenta.  

 
Laboratori “independent”. Els nostres certificats són sinònim d’anàlisis rigorós i, que mai han estat influïts per tercers. 
El fet de que el laboratori no estigui lligat a la producció de cap forma d’aigua ni a la comercialització de productes, el fa 

ser encara més neutral en els seus criteris. 
 

El compromís amb “ la salut” forma part de la vocació de l’empresa. És un patrimoni del seu equip humà i del projecte 
professional de cada persona que s’ha transmès des del seu fundador fins als nostres dies. I ara el concepte salut és més 
ampli doncs no solament és la salut de les persones sinó de tot el ecosistema que ens envolta. La salut mediambiental 

on l’aigua és un element prioritari és un sistema més complex que la salut de les persones. 
 
El concepte “d’utilitat” dels resultats analítics és una de las bases de l’Empresa. En primer lloc que s’entenguin les 

expressions analítiques i després buscar el perquè associat a l’entorn industrial, ambiental, de procés, d’origen....Aquest 
concepte també forma part de la idiosincràsia i raó de ser del Laboratori des de els seus orígens. 
 

Tot això que li explico i del que em sento molt satisfet, no hauria estat possible sense la transmissió del coneixement 
que anem adquirint al llarg del temps. Això requereix una estructura on el temps d’aprenentatge és al llarg de tota la 
carrera professional dels membres del nostre equip humà i on es dedica temps a aquesta tasca imprescindible. 

 
No donem molta importància a pertànyer a les Associacions de l’entorn del aigua perquè creiem que actuar de forma 
col·lectiva sempre dona més bons resultats que de forma independent. Donar i compartir coneixement també forma 

part del nostre ideari. 
 

Benet Oliver-Rodés Clapés (Barcelona, 1929), va obtenir el títol de Llicenciat en Farmàcia per la 

Universitat de Barcelona l’any 1953.  Al 1975 va ampliar els seus coneixements a l’Institut Pasteur, on 

va aprofundir en el  estudi de les tècniques més innovadores de la Microbiologia aplicades a l’aigua. 

Va treballar a la Sociedad General de Aguas de Barcelona com a responsable del Servei d’Esterilització i 

Laboratoris, i posteriorment va assolir la direcció del  Laboratori Dr. Oliver Rodés l’any 1974 on va 

posar l’accent en les aigües minerals i va ampliar el camp d’acció en l’assessorament professional, 

tecnològic i legal de les empreses. Aquest suport a la Indústria envasadora d’aigua va ser la que li va 

donar  un prestigi d’expert en aquest camp i el reconeixement del Laboratori. 

Va ser membre fundador de AELI (Asociación Española de Laboratorios Independientes), membre de la 

UILI, és membre d’un bon nombre d’Associacions que treballen per l’aigua com l’Associació Catalana 

d’Amics de l’Aigua, entre d’altres. 
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També tenim defectes com no, en un mon tant dur des del punt de vista pròpiament econòmic doncs patim molt per 

poder lluitar en això que ara denominem “ Mercat”  i que es presenta molts cops sense cap mena de principi ètic i és dur 
i difícil compatibilitzar la ètica empresarial amb aquest aspecte. 
 

Creu que millora la qualitat de l’aigua de consum humà? 
 
Concretament des de la transposició de la Directiva Europea d’Aigua de Consum Humà i la seva transposició al RD 
140/2003, els canvis han estat molt significatius. 
 

Alguns paràmetres que inicialment disposaven d’uns terminis pel seu compliment com els trihalometans, el plom i 
d’altres han aconseguit complir les exigències. Això ha estat possible per una actuació decidida en diferents àmbits. 
Millora en la protecció dels diferents orígens des d’on es capta l’aigua, millora en els  pretractaments i en el control de la  

desinfecció, millora i renovació de xarxes de distribució........tot plegat ha millorat molt la qualitat final de l’aigua que 
arriba al consumidor. Encara queda feina per fer però la evolució ha estat important. 
 

També l’aigua envasada ha millorat els seus processos de forma que ens permet preservar la puresa original de les 
aigües des de l’origen fins al consumidor final , protecció de les captacions, materials dels envasos, tecnologia específica 
per envasar aigua, transport, emmagatzematge, una millora que ha revertit en la qualitat final sens dubte. 

 
Per aconseguir aquestes millores ha ajudat molt el control analític de l’aigua tal i com indica la legislació, la anàlisi s’ha 
mostrat com una eina indispensable en la millora i en la presa de decisions per afrontar qualsevol incidència o 

anomalia.  
 
És capaç d’identificar una aigua només pel sabor? 
 
L’aigua definida com  incolora , inodora e insípida es refereix inicialment a un aigua ideal. 

 
Avui en dia som capaços de diferenciar instrumentalment graus de color molt febles i pel que fa a la olor, està clar que 
les aigües de xarxa, obligatòriament desinfectades poden tenir una olor residual fruit del seu tractament. Per altra 

banda existeixen aigües naturals que poden tenir sulfhídric amb olor característica però en general amb excepció d’olor 
a subproductes de la desinfecció les agües de consum humà no han de tenir altres olors apreciables. 
 

L’aigua no és insípida, la seva composició mineral produeix diferents sensacions de gust a la cavitat bucal, llengua i al 
paladar. Això es pot apreciar  prou clarament degustant amb atenció  diferents aigües, per comparació. Tots sabem que 
existeixen 4 gustos fonamentals: dolç, salat, àcid i amarg. 

 
El que apreciem son diferents sensacions que produeixen els minerals ionitzats actuant a les cèl·lules o papil·les 
gustatives i que es poden assimilar al gust més o menys “ salat”.  

 
Per tant una aigua més mineralitzada té un gust més marcat que una de baixa mineralització. També aigües de 
mineralització similar però amb proporció diferent d’aquests minerals produeixen gustos diferents. Un aigua 

bicarbonatada càlcica, és prou diferent que una bicarbonatada sòdica malgrat que el total en pes dels seus minerals 
sigui similar.  

 
Pel que fa al concepte “ Olor” l’hem de diferenciar del de “ sabor” perquè sabor és la suma d’olor més gust. Un vi té sabor 
perquè té compostos aromàtics que arriben des de la boca al nas per la via retronassal quan l’ingerim. Un aigua té sabor 
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quan per la desinfecció te compostos aromàtics que fan que les terminacions nervioses  del nas les apreciïn o que tingui 

gasos com el sulfhídric. Parlar del gust de l’aigua i del sabor de l’aigua, son dos conceptes diferents.  
 
Per tant l’aigua, no és insípida. Des de fa anys realitzem tasts d’aigües on s’aprèn a diferenciar els diferents tipus d’aigua 

i el perquè de les seves diferències. 
 
Guarda un tresor a les instal·lacions del Laboratori? 
 
Sí, és la nineta dels meus ulls. Una col·lecció de més de 6700 ampolles d’aigua procedents de 142 països. 

 
Les més antigues provenen de balnearis alemanys i són fetes de fang i tenen més de 200 anys i les més modernes 
provenen per exemple de subhastes i presenten innovadors dissenys. 

 
Moltes les he portat jo mateix durant les meves visites a les envasadores de tota Espanya i d’Europa i també m’han 
ajudat els meus col·laboradors i un bon nombre d’amics a qui agraeixo la seva participació. Quan tornen d’un viatge i 

em porten ampolles els hi estic molt agraït perquè han fet d’aquesta col·lecció un referent de la estima per l’aigua que 
comparteixo amb ells. El fet de que en el seu equipatge portin ampolles d’aigua per la col·lecció sense oblidar el que 
pesen i ocupen és també un símbol d’amistat cap a nosaltres. Son els nostres “amics de l’aigua “. 

 
La col·lecció que es pot visitar amb cita prèvia permet fer observacions sobre la evolució que ha sofert l’aigua envasada: 
Els envasos, fang, vidre, PVC., PET. Els taps, taps metàl·lics, de corona, de plàstic, i l’evolució de l’etiquetatge. Al principi, 

quan les aigües es venien a les farmàcies, s’omplien les etiquetes amb inscripcions referents a  propietats curatives, les 
seves característiques. Actualment amb la legislació vigent les etiquetes han de complir unes normatives bastant 

estrictes. 
 
Que li sembla la feina d’aquesta Associació? 
 
El nom em sembla molt encertat. Ser amic de l’aigua, és el que som tots els que estimem i apreciem aquest do de la 
natura i ser amics de l’aigua està d’acord amb els meus principis familiars, vocacionals i professionals i ha estat un 

referent durant tota la meva vida. 
 
És molt interessant que hi hagi associacions vinculades a l’aigua, doncs són punts de reflexió per  compartir diferents 

punts de vista que aporten els seus membres i per tant de difusió del coneixement i de l’actualitat. El món de l’aigua és 
tant ampli que cada Associació ha de trobar el seu lloc específic i ha de  fer-ho. 
 

Durant molts anys he estat vinculat activament al teixit associatiu català, espanyol i europeu, però ja fa uns anys que 
vaig deixar pas a les noves generacions però sempre vetllant per no deixar de banda i promoure  dins de l’organització 
els valors de la cultura associativa. 

 
Quina és la seva activitat en la actualitat? 
 
Actualment, la meva tasca es centra en organitzar el llegat històric de l’empresa, tant de coneixement com de material 
(bibliografia, instruments químics i farmacèutics, especialitats farmacèutiques, mobiliari...), tot plegat em fa concloure 

que el laboratori té uns valors històrics  de dedicació a l’aigua que em fan sentir molt satisfet i em permeten confirmar 
des de un altre visió de conjunt al llarg del temps que ha valgut la pena la dedicació durant tants anys al laboratori.   
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També intento ajudar al meu fill, dins de les meves possibilitats, en aquests moments tant difícils per qualsevol 

empresa com la nostre. Això ho faig tot respectant la llibertat que ara ha de tenir i que ha de ser com la de que jo vaig 
gaudir per part del meu pare quan em va passar el testimoni del laboratori. 
 

Com veu el moment actual i el futur del Laboratori? 
 
El Sector i no solament nosaltres, està molt preocupat per la competència que existeix dins dels Laboratoris , alguns 
d’ells subvencionats amb  fons públics i d’altres fent una tasca que no els hi correspon com per exemple la que fan 
alguns Centres Tecnològics i algunes Universitats.  

 
És cada cop més difícil la tasca comercial per explicar el valor afegit de la nostre feina analítica acompanyada de 
l’expertesa, però és el que hem de fer. Qui valori només el baix preu i res més es rendirà a qui s’adreça als nostres 

clients de forma directa amb l’argument del preu inferior. 
 
El futur doncs com en tants sectors, és complicat però l’afrontem amb confiança de que els nostres valors arribin als 

nostres clients actuals i futurs i ens permetin continuar amb aquest projecte. Un projecte iniciat pel meu avi, un jove ple 
d’empenta i il·lusió, que es mereix el qualificatiu que ara utilitzem“ d’emprenedor”. Quan va tenir la idea de fundar el 
laboratori, disposava de molts pocs mitjans materials, però el seu convenciment va conformar un projecte emprenedor 

que ha permès que el laboratori hagi conviscut i sobreviscut a repúbliques, monarquies, guerres, dictadures, ... Per tant 
esperem que també  sigui partícip d’aquest nou moment històric tant de Catalunya com d’Espanya i d’Europa des de la 
nostre feina ben feta i el nostre amor per l’aigua.    

 
 

 

TÉ CLIENTS L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE L’AIGUA?. 
Lorenzo Correa. Vicepresident de l’ACAA i webmaster de futurodelagua.com 

 
Fa uns dies vaig assistir a un debat entre professionals 
de l'administració de l'aigua en què es va parlar, des de 

la perspectiva de l'expert, de les vicissituds sense 
nombre que té la gestió pública de l'aigua i dels 
complicats problemes que ha de resoldre el gestor 

públic per portar al dia les tres agendes que li posen a 
la butxaca el dia del seu nomenament: la tècnica, la 

legislativa i la política. 
 
Si és capaç de resoldre'ls mitjançant la seducció de 

l'usuari, la gestió serà positiva i reconeguda des de fora 
(pel client o ciutadà que sufraga la despesa) i des de 
dins, pels polítics que desenvolupen la gestió, marcant 

els objectius a aconseguir i calibrant els indicadors del 
seu grau de consecució, entre els quals destaca la 
satisfacció del client. 

 
Si només es pretén convèncer, en faltar emoció, el 
client es queda fred i el polític intranquil, perquè el 

client pot retirar-li la confiança si la seva fredor es 
converteix en gelor. 

 
Per això, m’agrada estimular el càlid debat paral·lel 
(que recorre el mateix camí al mateix temps però 

sempre a la mateixa distància del fred debat expert), 
dels inexperts, dels que volen aprendre per poder 

ensenyar, perquè em sembla el complement ideal del 
debat dels experts, que ens volen ensenyar el que 
saben o creuen que saben, "convencent", donant-li al 

lector o oient un criteri fet sense cap cost per a les 
neurones. 
 

En el debat expert de la gestió de l'aigua del futur (que 
espero es tracti amb tranquil·litat i habilitat en el segon 
Congrés de l’aigua a Catalunya de l’any vinent), és prou 

coneguda l'estructura tradicional, basada en la 
"convicció" a força d’axiomes sense fonamentació 
ferma, de paraules ampul·loses i de judicis de vegades 

poc argumentats. L’home és un animal que fa judicis, 
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alguns d'ells tan gastats que ja no signifiquen res, 

perquè signifiquen alguna cosa diferent per a cada 
lector o oïdor: l'aigua és cara, escassa, recurs 
indispensable, els seus gestors públics depenen dels 

interessos del ciment, els polítics són ineptes, els 
regants malgastadors, les afeccions ambientals per 

transvasaments són letals, la sostenibilitat és la 
panacea ... sense fonamentar com s'aconsegueix i qui la 
paga. Així les coses de la convicció, entren en el nostre 

argot aquàtic quotidià conceptes com ecosistemes, 
estalvi, pous il·legals, laxitud administrativa, 
ancoratges en el passat d'una ineficient administració, 

bla, bla bla. 
 
Resultat palpable avui: dos bàndols enfrontats per 

destruir els arguments de "l'enemic" convencent de la 
bondat dels seus al públic que assisteix estupefacte a 
unes descàrregues de dades inconnexes en un argot 

inintel·ligible per a la majoria que pretén, reitero, 
convèncer de la maldat intrínseca d'uns i de la bondat 
absoluta d'altres, emetent judicis poc o gens 

fonamentats. I, el que ens arriba de tot això és que el 
seu objectiu és destruir o sigui desfer o inutilitzar 

alguna cosa no material, com pot ser un argument o un 
projecte. 
 

Deconstruir és la meva proposta: Proposo que els 
"experts" realitzen aquesta prova deconstructora, 
s'esforcin a adoptar la postura de deconstruir 

l'estructura rígida i anquilosada del pesat discurs, que 
alguns van pretendre fer "nou". Segur que alguns 
sobreviuran, només cal responsabilitzar-se i deixar 

d'aparèixer com a víctimes del mal absolut, clar que cal 
assumir el risc ... i començar les frases per un "jo crec 
que", perquè amb aquest "jo", em responsabilitzo, 

sense ell, només em queixo. 
 
La deconstrucció relativa al discurs de la gestió de 

l'aigua del futur, exigeix als responsables de la presa de 
decisions remoure el que se'ls ha donat fet per buscar 
abans de res les seves pròpies interpretacions usant la 

reflexió crítica i després contestant a la pregunta de 
quin tipus de "ensenyant" volen ser, analitzant com ho 

transmeten als seus "clients" (o votants) al Parlament i 
fora del Parlament. A partir d'aquí podran construir un 
nou discurs fundat en l'escolta, en l'empatia, en la 

comunicació instructiva que és la que es produeix quan 

el receptor és capaç de reproduir la informació que se li 

està transmetent donant-li sentit, cosa que no pot fer 
una terminal d'ordinador, ni un diari de paper, ni un 
aparell de televisió, ni de  ràdio, aparells que per si 

mateixos són capaços de transmetre i reproduir 
informació però no de donar-li sentit. A algú li agrada 

ser un televisor de pantalla plana o corba, que és més 
moderna? 
  

Remenar, emocionar, és el repte: el sentiment és una 
cosa privada i personal. Si no ho declaro ningú 
s'assabenta. Però l'emoció és observable (significa 

"moviment cap a fora"), es detecta en la corporalitat i 
to de qui la té. Emoció és "sentiment cap a fora". A la 
deconstrucció hi ha emoció per a la seducció. 

 
En el debat a què al·ludeixo al començament d'aquestes 
notes, algú va dir que no li acabava d'agradar que es 

denominessin "clients" als usuaris de l'aigua pública, 
als administrats, que són els ciutadans: Perquè si no 
estan contents amb la seva administració pública de 

l'aigua, no poden deixar-la i anar a una altra. 
Interessant interpretació, que considerem bon exemple 

il·lustratiu de la deconstrucció del discurs aquàtic. 
 
Segons el diccionari de la llengua, "client" és la 

"persona que compra en una botiga, o que utilitza amb 
assiduïtat els serveis d'un professional o empresa." El 
subratllat és nostre. Seguint aquesta definició el ciutadà 

usuari de l'aigua sí que seria un client, perquè utilitza 
amb assiduïtat els serveis de l'empresa pública de 
l'aigua i dels seus professionals. 

 
I si a algú se li ocorre contestar a aquest argument amb 
un "però el ciutadà molest, defraudat o indignat amb el 

tracte de l'administració no pot anar-se'n a la 
competència", respondria que tal asseveració és certa, 
però que sí que té a les seves mans traslladar la 

inexistent competència als directius d'aquesta 
administració, canviant-los amb l'arma del seu vot, 
modificant així els quadres rectors, els polítics de 

l'aigua que gestionen aquestes administracions 
públiques. És a dir, que "clients" o "ciutadans" 

insatisfets, poden canviar indirectament als que 
dirigeixen la política de l'aigua en un país democràtic, 
com els insatisfets amb una empresa privada poden 

fer-ho amb els seus directius, deixant de comprar els 
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seus productes. Perquè ja sabem que el client sempre 

porta la raó. Un exemple més de la deconstrucció del 
discurs tradicional de l'aigua. Per això, reitero que la 
comunicació instructiva és la que es produeix quan el 

receptor (client o ciutadà, és el mateix), és capaç de 
reproduir la informació que se li està transmetent 

donant-li sentit. Això és que li toca fer a l'administració 
pública de l'aigua del segle XXI. Donar sentit al que 
"ven", seduint al "client". Espero al mes de març de 

2017 per comprovar si al segon Congrés de l’aigua a 
Catalunya es tracten els aspectes que sempre es tracten 
amb una visió deconstructiva i no de la tradicional del 

convenciment i la destrucció d’arguments poc 
convencionals. A veure que diu la clientela. 

 
 
UNA VISIÓ HISTÓRICA DE L’EXPLOTACIÓ MINERA DE LA SAL I LA POTASSA A LA 
COMARCA DEL BAGES I LA SEVA EVOLUCIÓ TECNOLÒGICA. (Part I) 
Ramon Queralt Torrell. Enginyer Tècnic Industrial. Vicepresident de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua.  

 
RESUM 
 
A Cardona l’explotació de la sal gemma s’inicià al neolític i continuà fins començar el segle XX, moment al qual en 
descobrir-se la potassa, començà  la comarca del Bages la denominada “febre de la potassa” de caràcter 
financer/especulatiu, per controlar la possessió d’aquesta nova mineria. El final d’aquesta lluita es consolidà amb la 

construcció de quatre mines per obtenir la potassa, a les poblacions de Cardona (1929), Súria (1925). Balsareny (1948) 
i Sallent (1934). Es descriu l’evolució tecnològica d’aquesta mineria, els sistemes d’extracció del mineral ara per mitjà 
dels minadors, la seva logística interna i externa, primer per a només la sal gemma, i després per al mineral de la 

potassa del qual a fora mina cal obtenir industrialment el clorur potàssic, primer amb la tècnica de cristal·lització i anys 
després per flotació. 
 

A partir dels anys setanta es va produir una progressiva reducció de personal miner tant per la mecanització, com per la 
crisi financera i estructural de totes quatre mines. Entre 1986 i 1990 les mines van passar a l’INI. Al 1991 a Cardona es 
va tancar l’explotació de potassa i al 1993 Salinera Española continuà només amb l’activitat industrial per purificar el 

clorur sòdic. Després de la seva reestructuració l’INI va privatitzar totes les mines i concessions de potassa (1998) que 
passaren a ICL Fertilizers com a única empresa explotadora de la potassa al Bages i que es centralitzarà 
progressivament a Súria. 

 
Es relacionen els beneficis de l’activitat minera per al territori i els d’àmbit general. Com a contrapunt, es descriu 

l’impacte mediambiental generat per aquesta mineria, incloent algunes de les mesures correctores i preventives 
directes i/o indirectes que s’han dut a terme, destacant-se els col·lectors de salmorres que van des de les antigues 
quatre mines fins al mar. A un segon article es descriurà el projecte Phoenix. 
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INTRODUCCIÓ HISTÒRICA. 
 
Conseqüent amb el seu títol, el contingut d’aquest article es limita a les explotacions mineres de sals sòdiques i/o 
potàssiques situades a la comarca del Bages, que en realitat són les úniques importants que hi ha a Catalunya i Espanya, 

atès que les salines marines al no formar part de les aigües continentals no es consideren a aquest text. A més cal 
assenyalar que aquest relat comença al neolític i acaba als inicis del segle XXI. 

 
Històricament al Bages l’extracció del mineral de sal gemma (NaCl) s’ha fet des del neolític a l’aire lliure amb mitjans 
artesanals. La pólvora es va introduir molt tard (1796) perquè “embrutava” la sal gemma com a sistema d’arrencada del 

mineral. També molt tardanament, al 1902, s’inicià a Cardona l’explotació en forma subterrània. 
 
Amb el descobriment per sota el nivell de la sal gemma,de la silvinita (KCl) i la carnal·lita (KMgCl3·6H2O) a Súria (1912), 

l’explotació d’aquestes tres sals s’ha fet ja sempre de forma subterrània i industrial, si bé cal assenyalar que el mineral a 
obtenir ha estat el clorur potàssic i en menor mesura el clorur sòdic, el qual ha esdevingut un subproducte o bé un 
residu. Amb la nova explotació minera subterrània el principal explosiu va ser la dinamita, la pólvora passà a tenir 

caràcter complementari. Pels anys seixanta van entrar en servei els anomenats “jumbos”, equips motoritzats portadors 
de diverses barrines horitzontals aptes per fer diversos forats a la vegada per després poder-hi encabir els cartutxos 
d’explosius, que després van ser complementats amb la dinamita goma, tot plegat va permetre augmentar el diàmetre 

de les galeries i una major capacitat de producció. Pels anys setanta es van introduir els minadors, màquines 
autoportants proveïdes d’un braç equipat amb una pinya rotativa que actua com una fresa per arrencar directament el 
mineral. 

 
Els mateixos minadors han evolucionat cap les actuals grans màquines que arrenquen i transfereixen el mineral amb 

gran eficiència, podent-se considerar com l’equip més emblemàtic d’aquesta activitat minera. Complementàriament es 
va anar canviant la logística minera de petites vagonetes, per passar progressivament a les grans banyeres, les quals 
després han cedit gran part del seu protagonisme a les cintes transportadores. També es va passar d’un procés 

d’explotació pel sistema de múltiples galeries paral·leles pel de càmeres i pilars. Els minadors van anar substituint els 
explosius que (segons la mina) entre els anys vuitanta i el canvi de segle van ser pràcticament suprimits. 
 

Una estructura comuna a totes les mines del Bages és 
que històricament l’entrada a la mina s’ha fet per mitjà 
d’un pou d’uns 4,5-6 m de diàmetre (Figura 1), per 

tant tota la maquinària minera s’havia d’introduir 
necessàriament per aquest forat. Com a conseqüència 
d’aquesta limitació usualment la maquinària pesada 

s’havia d’entrar en part desmuntada o tallada, per 
després reconstruir-la a l’interior de la mina. Totes les 
mines disposen al seu interior d’un taller mecànic ben 

equipat per fer les tasques de manteniment i reparació 
dels equips. Aquesta limitació històrica es va superar a 
l’any 1990 a la mina de Sallent al construir una rampa 

des de la superfície fins a la mina, aquesta rampa inclou 
una cinta transportadora per treure el mineral a 

l’exterior. Posteriorment a Súria també s’ha construir la 
seva rampa. 

 
Figura 1. Excavació del primer pou al Bages (1930) per extreure 
potassa per a Minas de Potasa de Suria. (Imatge ICL/Iberpotash), 
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Aquesta activitat comporta per als obrers minaires fer una tasca dura, normal en aquests tipus de treballs, però que es 

pot considerar com de molt menor risc, en comparació amb d’altres mineries subterrànies, perquè l’extracció es fa 
sobre una massa de mineral relativament homogènia, circumstància que permet fer galeries amples sense 
apuntalaments, atès que el risc d’ensulsiades és petit, només l’estructura d’entrada o sortida de la mina es correspon a 

una construcció d’obra civil. Tampoc hi ha risc de la presència de gasos com succeeix amb el carbó, i l’entorn té una 
baixa toxicitat en comparació amb la mineria dels metalls com poden ser: el coure, plom, estany, mercuri, etc. Ara el 

gruix de l’accidentalitat deriva dels elements electromecànics en moviment aplicats a l’extracció i transport del mineral. 
 
Com esdevé a tota la mineria, a mesura que es va aprofundint l’excavació i baixar de cota, va pujant la temperatura, si 

bé en aquest cas, la sensació de calor per part dels miners queda en gran part compensada per la molt baixa humitat 
ambiental, perquè la humitat inicial que entra amb l’aire de la ventilació forçada per mitjà d’un pou queda absorbida pel 
mineral. Concretament la mina Nieves de Cardona va arribar a una fondària de 1.308 m. Cal citar com a fet desfavorable 

la presència de pols de sals ambiental, les quals dins de la mina donen sensació de set. 
 
A l’àmbit de U.E. actualment hi ha sis territoris aptes 

per la mineria de la sal (sòdica i/o potàssica) que 
són: la comarca del Bages, Alemanya-Turíngia 
(Werra-Unterbreizbach), Suïssa (Bex), Àustria 

(Hallstatt), Romania (Turda), Itàlia (Sicília) Polònia 
(Wieliczka) Figura 2. Hi ha dos zones que ja han 
estat explotades i esgotades que són Navarra i 

Alsàcia (França). Alemanya sempre ha liderat el 
“cartel” d’Europa. Rússia també és un gran 

productor que va per lliure i Canadà és el més gran 
productor i té les més grans reserves mundials. 
 

 
Figura 2. Capella de St. Kinga excavada a la mina de sal i potassa a 
Wieliczka (Polònia).  

FORMA D’EXPLOTACIÓ MINERA. 
 
La forma d’explotació minera de la sal sòdica al Bages 
tradicionalment s’havia fet a cel obert perquè 
corresponia a jaciments superficials, malgrat que 

l’aigua és el gran enemic de l’extracció de la sal, a la 
pràctica la pluviometria associada al clima mediterrani 
no suposa un gran impediment per aquesta activitat. La 

forma d’extracció tradicional ha estat per mitjà de 
terrasses, tal com es fa amb la pedra o d’altres minerals 
(Figura 3). Eventualment també es va fer alguna 

excavació subterrània. 
 
En canvi a l’arribar al segle XX es va iniciar l’explotació 

del clorur potàssic, aquesta nova activitat ja va néixer 
industrialitzada, establint-se un sistema d’extracció 
amb pous, galeries i sitges amb la logística interna 

corresponent i després el transport del mineral fins a la 
fàbrica per allí separar el clorur potàssic de la resta de 

materials. Tot això suposa la necessitat de fer molt 
fortes inversions només per començar l’explotació. 

 

 
Figura 3. Cantera  de sal  gema  a  cel obert  a  Cardona en temps  de 
l’administrador Marín (F. Bordas, Arxiu del Centre Excursionista de 
Catalunya, 1888) 
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Aquesta nova forma d’explotació, va suposar un augment exponencial del risc d’entrada d’aigua a les mines de sal, quan 
aquesta accidentalitat s’ha produït, ha generat greus problemes amb l’activitat minera i normalment cal preveure el seu 
abandó fins i tot de forma molt immediata. Una mina de potassa situada a l’Àfrica subsahariana en inundar-se els 

miners van haver de sortir literalment per cames. Evidentment, amb la progressiva mecanització de la mineria i 
l’extracció intensiva de sals, cada vegada s’ha hagut de treballar a major fondària i per tant el risc d’inundació ha 

augmentat. 
 
A Catalunya la mina Enrique de Sallent (1975) i a Cardona el pou Salí i el pou Manuela (1923) es van haver 

d’abandonar, per causa de l’entrada d’aigua, el pou St. Onofre de la mina Nieves abandonada a l’any 1990 es va trobar 
inundat a l’any 1998. L’activitat minera en general i especialment aquesta quan la mina està inundada inestabilitzen en 
menor o major grau el terreny situat a sobre o al seu entorn. 

 
Malgrat tots aquest fets descrits, a la pràctica el principal risc real es produeix quan es dissol la sal situada prop de la 
superfície del terreny generant-se les anomenades “bòfies”. A Sallent se’n va localitzar una a l’any 1950, fet que va 

obligar a enderrocar (2004-2011) el 90 % de les cases que després s’hi van construir al damunt, concretament les 
situades al barri de l’Estació, perquè estaven plenes de esquerdes. En total les afeccions van ser 333 habitatges i 540 
persones. Actualment tot aquest barri està tancat perimetralment i disposa d’un conjunt de referències topogràfiques 

per fer el seguiment de la subsidència. 
 
Tot i aquesta problemàtica de l’aigua com a causa del gran risc associat a aquesta mineria, cal assenyalar que a la mina 

de sal situada a la població d’Hallstatt (Àustria), d’ençà fa molts anys hi ha instal·lada una canonada d’aigua, la qual 
entra a la mina per obtenir salmorra dins de la pròpia explotació, per després bombejar-la a l’exterior fins a una factoria 

molt propera on per evaporació i cristal·lització s’obté sal de molt elevada qualitat apta per a usos alimentaris. 
 
Durant molts anys segons la legislació espanyola només la sal marina era apta per a usos alimentaris. Per tant 

tradicionalment la sal d’origen mineral s’ha aplicat al sector químic on hi ha una forta demanda, també per escampar-la 
a l’hivern sobre els vials a fi de fondre el glaç per facilitar el pas de vehicles i altres poques activitats menors. 
Actualment la sal que es produeix al Bages no té la qualitat suficient per als usos alimentaris, no obstant segons els 

tècnics implicats en el tema aquest objectiu de qualitat, si fos necessari, es pot assolir al futur. 
 
Quan una població ha disposat d’una explotació minera 

de sal ha suposat tenir una important font d’ingressos 
econòmics, de fet la sal ha estat un objecte molt valorat 
i d’intens comerç. La possessió d’aquest recurs de gran 

significació econòmica ha estat causa de riquesa pels 
seus propietaris, i per tant ha comportat litigis, crisis 
econòmiques i fins i tot guerres arreu del mon. El 

castell de Cardona és una conseqüència directa al estar 
construït per la defensa del jaciment salí (Figura 4).   
  

Figura 4. Vista general del Castell de Cardona amb indicació de les 
seves parts més significades. 
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No podem deixar de citar el fet que la paraula “salari” precisament és un derivat de sal, també s’ha inclòs a la toponímia 

de les poblacions i d’altres indrets. Fins i tot a la prehistòria es va construir la Route du Sel que anava des de les salines 
marines properes a la ciutat Montpeller fins al centre de França,  En èpoques ja històriques la Via Salaria a l’antiga 
Roma anava des de l’Adriàtic fins a aquesta ciutat. La via comercial de la sal de Cardona en direcció al nord passava el 

Pirineu per la ruta del Querforadat (Urgell), en les altres direccions les dificultats de transport, tot i ser-hi, eren menors. 
 
 
Inici de l’explotació industrial de la sal i la potassa. 
 

Fins al tombar del Segle XX al Bages encara no s’havia iniciat l’activitat extractiva industrial del mineral perquè encara 
no s’havia localitzat el clorur potàssic. Va ser al voltants de 1910 quan davant d’una possible explotació de la potassa, 
s’inicià un conjunt d’operacions econòmiques diverses amb establiment de múltiples pactes i relacions 

complicadíssimes, per part d’especuladors, testaferros, inversors del país i estrangers (francesos, alemanys i belgues) 
produint-se una mena de situació caòtica, habitual en aquest casos, que podríem anomenar “febre de la potassa”.  
 

Per complicar més la situació també hi havia la presència dels enginyers del “Instituto Geológico i Minero de España” 
(IGME) adscrit al Ministerio de Fomento, en aquell moment molt polititzat al rebre les corresponents pressions dels 
actors de la primera guerra mundial. Aquests enginyers a més d’agafar mostres dels sondejos particulars també ells 

feren sondejos per compte de l’IGME, els textos que van publicar contenen la falsa versió de que la potassa havia estat 
descoberta per casualitat. Al 1918 es va publicar la llei sobre explotacions de sals potàssiques, inspirada en la llei 
alemanya i promoguda pel ministre de Foment Francesc Cambó, amb la qual s’intentava normalitzar aquest sector. 

 
Paral·lelament començaren seriosament els sondejos per part de “Minas de Potasa de Suria S.A.” i també per d’altres 

empreses, aquesta circumstància va fer que s’establissin xarxes l’espionatge entre elles. Cal assenyalar que el 
desconeixement de la geologia del subsòl per part dels teòrics promotors i, de vegades, la poc desenvolupada 
maquinària utilitzada també va fer que molts intents per localitzar la potassa fossin dificultosos o fallits. Tot això es feia 

per obtenir el control del futur de les explotacions potàssiques al Bages, però cal tenir en compte que la paraula 
“control” tant es podia interpretar com promoure l’explotació o com paralitzar-la. Aquest mateix fenomen es va produir 
a Galícia als voltant dels anys de 1940 amb el mineral del wolframi, el qual era estratègic a l’àmbit militar. 

 
Com que l’extracció de la potassa al Bages va començar quan Alemanya duia uns 20 anys desenvolupant aquesta 
mineria, aquest fet va facilitar el poder disposar de maquinària i tecnologia per arrencar i beneficiar el mineral del 

jaciment. 
 
Una altra característica d’aquest tipus d’explotació minera és la plasticitat de les masses del mineral, especialment a la 

part de la potassa de forma que quan s’hi fa una galeria, amb el temps es va reduint el seu diàmetre que fins i tot si és 
petit es pot arribar a tancar totalment. La part de la potassa està constituïda per silvinita (KCl) i en menor proporció per 
carnal·lita (KMgCl3·6H2O), aquesta última sal és problemàtica per la presencia de magnesi, mineral que és un residu 

deliqüescent a rebutjar. A la part del clorur sòdic aquesta plasticitat és molt menor, per això les galeries de serveis 
“quan es pot” es fan passar per aquesta zona, a fi de reduir les tasques de manteniment. 
 

Quan només es va explotar la sal gemma, l’activitat minera pràcticament no va generar cap problema important al medi 
ambient, la salinitat de l’aigua del riu al tram baix del Llobregat se situava a l’entorn dels 80 mg/l que corresponia a la 

salinitat natural afegint les activitats antròpiques de l’època. Però en començar el procés extractiu industrial de la 
potassa per allà el 1925, primer per part de Minas de Potasa de Súria, empresa a la qual amb el temps es van sumar 
d’altres tres. Aquest inici d’activitats van suposar que es comencessin a fer abocaments directes de salmorres als rius 

Cardoner i Llobregat i conseqüentment la progressiva salinització de les aigües circulants per aquest rius. A la vegada a 
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partir dels anys 40 l’acumulació de la sal sobrant a fora mina, i la inexistència de legislació que les regulés també van 

suposar un nou risc per a la qualitat de les aigües a la zona. 
 
Durant el període de la guerra civil la interrupció de l’activitat minera va produir una reducció molt notable de la 

salinitat de les aigües circulants dels rius Cardener i Llobregat, al retornar la qualitat de l’aigua a al caseta de control de 
Pallejà a valors a l’entorn de 115 mg/l. Cal destacar la tenacitat dels professionals responsables del control de la 

salinitat, que van fer la seva feina durant tot aquest complicat període. Després de la guerra la lenta recuperació de 
l’activitat minera va suposar haver de conviure com abans amb el problema de la salinitat. Cal destacar que a finals de 
l’any 1965 per causa d’una intensa pluja extraordinàriament molt localitzada a la zona minera, al control de Pallejà va 

assolir el record històric diari de 2,40 g/l, unes 10 vegades el límit legal que sempre ha estat a l’entorn dels 250 mg/l 
(valor recomanable ara establert per la UE). 
 

Els beneficis i perjudicis de l’activitat minera salina. 
 
Per a la comarca del Bages, els beneficis directes econòmics, socials i demogràfics de l’existència d’un subsòl on està 

radicat un gran jaciment sali i la seva conseqüent explotació han estat indiscutiblement molt importants, als quals 
beneficis cal sumar-hi els de tipus indirecte, com la creació de l’escola d’Enginyers Tècnics de Mines a Manresa, la qual 
ha estat el nucli del desenvolupament dels estudis universitaris a aquesta ciutat, com també ha contribuït a la 

construcció i consolidació de la línia de ferrocarril (mètrica) a Barcelona, la implantació d’una electroquímica a Flix, 
actualment en curs de trasllat a Vilaseca. També ha possibilitat la implantació d’una altra electroquímica a Martorell 
unida a la fabricació de PVC. Si passem al marc català o estatal, l’explotació minera del clorur potàssic ha estat 

especialment significada pel sector exportador tenint en compte el tradicional dèficit de la nostra balança comercial. 
També el proveïment del clorur sòdic va suposar la creació d’Electroquímica. 

 
No obstant, la abans citada existència del subsòl salí i la seva explotació minera ha generat històricament des de 
començaments del segle XX, els corresponents impactes mediambientals. En aquesta línia cal assenyalar la pèrdua de 

qualitat de l’aigua d’abastament a l’augmentar la seva mineralització, i en menor grau la modificació del seu sabor 
especialment als períodes d’aigües baixes. Tot això va succeir dins d’una actuació de l’Administració descoordinada i 
una normativa ambiental que no integrava els diferents vectors implicats.  

 
Fins gairebé a començaments del segle XXI no s’ha aconseguit la modernització legislativa mediambiental amb la 
transposició de la normativa de la U.E. (1996) i la seva reglamentació (1999). A més no es pot oblidar tal i com 

s’exposarà a posteriori, que fins l’any 1999 les salmorres salinitzades procedents del tractament industrial del mineral, 
s’abocaven directament al riu. Així mateix, els dipòsits salins originats per l’emmagatzemament de la sal sòdica als 
voltants del centres productors, tampoc eren gestionats des del punt de vista ambiental.  

 
Sortosament, totes aquestes pràctiques ja han estat superades i especialment des de que l’explotació minera de la 
potassa es fa per una sola empresa, la qual progressivament ha anat integrant les diverses instal·lacions. Aquesta nova 

forma de treballar ha permès acotar millor els problemes mediambientals i així, avui dia, ja s’aplica un ampli ventall de 
mesures preventives i correctores per minimitzar aquests efectes. És per això que l’increment de salinitat ha passar a 
tenir com a principal protagonista l’herència històrica de l’explotació minera amb els runams salins i el subsòl salí 

d’origen natural, com també una aportació minoritària de la industria i de les aigües residuals urbanes. Malgrat totes 
aquestes actuacions, les aigües encara no tenen sempre la qualitat desitjada, però s’han obtingut ja substancials 

millores durant la major part de l’any.  
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El principal problema per valorar numèricament la reducció real i progressiva de la concentració salina és la variada 

pluviometria d’aquesta zona, tant en quantitat de pluja anual com en la seva intensitat i distribució en el temps i en 
l’espai geogràfic. Aquesta grandíssima irregularitat emmascaren les dades obtingudes en els controls de la salinitat, i 
com a mínim cal una perspectiva plurianual i un important esforç d’anàlisi per quantificar l’efectivitat de les mesures 

correctores aplicades. Això fa que sigui possible amb molta facilitat visualitzar gràficament l’entrada en servei del 
col·lector de salmorres, però en canvi es difícil establir amb una certa seguretat la causa de moltes altres variacions de 

la salinitat que es detecten. 
 
La concentració excessiva de sal a l‘aigua per abastir poblacions no suposa un risc valorable per a la salut humana, 

només els hipertensos (entre els quals hi ha l’autor de l’article) podien tenir algun tipus afectació marginal. Així mateix 
a alguns sectors industrials on l’aigua intervé al procés productiu, sí que ha generat més problemes especialment en 
“alguns àmbits” dels sector tèxtil, alimentari, químic, calderes de vapor, etc. També hi ha hagut una afecció a 

l’agricultura si bé actualment la superfície agrícola s’ha reduït molt substancialment pel creixement de les poblacions i 
vies de comunicació, atès que ara només ocupa unes  3.300 has en gran part protegides per la qualificació de parc 
agrari. El magnesi que acompanya als clorurs ha produït un increment de la duresa de l’aigua fet que fa augmentar el 

consum del sabó convencional per les famílies i productes químics al rentavaixelles. 
 
Per afrontar l’excessiva salinitat que tenien les aigües superficials així com la problemàtica general heretada de la 

qualitat de les aigües les empreses potabilitzadores de l’àrea de Barcelona, en compliment de la normativa de la U.E. 
(2000) que es va transposar al Decret 140/2003, van tenir la necessitar d’instal·lar plantes dessaladores, concretament 
a Abrera es va situar una planta d’electrodiàlisi reversible (la més gran del món) i moltes altres plantes d’osmosi 

inversa també al Baix Llobregat tot i que, per exemple, la planta potabilitzadora de que disposa Aigües de Terrassa al 
Llobregat, la captació de la qual està situada escassament a 1 km aigües amunt de la de ATLL a Abrera, continua amb un 

tractament convencional i compleix tots els requeriments del RD-140/2003. A la zona litoral del delta del Llobregat 
també hi ha una important intrusió salina deguda a la penetració de l’aigua marina, com a conseqüència de la 
construcció d’una dàrsena portuària i un bombament excessiu d’aigua del seu aqüífer. 

 
Totes aquestes infraestructures hidràuliques implantades fonamentalment a la comarca del Baix Llobregat per resoldre 
un conjunt de problemes relacionats amb la gestió de la salinitat i en general de la qualitat de les aigües, han donat com 

a resultat final, que a aquesta comarca es disposi d’una mostra molt representativa de gairebé totes les tècniques 
disponibles, per afrontar la problemàtica de la gestió i la qualitat de les aigües. La construcció d’aquestes 
infraestructures hidràuliques i, sobre tot, la seva posterior gestió han suposat l’adquisició per part de professionals i 

empreses del sector d’una experiència i coneixements (knowhow), els quals s’han pogut exportar a d’altres empreses 
arreu del mon. 
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PREMIS DE L'AIGUA 2016 
 
 
El Jurat dels Premis de l’Aigua 2016, integrat per les persones següents: 
 

• Sr. Josep Xavier Pujol. Gerent del Consorci d’Aigües de Tarragona 
• Sr. Enric Queralt. Director Tècnic de la CUADLL 

• Sr. Ignasi Pérez Arnal. Arquitecte 

• Sr. Miquel Codina. Gerent d’Aigües d’Osona 

• Sr. Sergi Cantó. Subdirector General d’Avaluació Ambiental 
 

 
En la seva reunió del dia 18 de febrer de 2016, va acordar l’atorgament dels Premis següents: 
 

� AJUNTAMENT DE VESPELLA DE GAIÀ, per la construcció d’una EDAR mitjançant processos naturals al nucli 
de Masos de Vespella. 
 

� COMAIGUA, Companyia Mixta de gestió del cicle integral de l’aigua, pel seu compromís per mitigar les 
conseqüències del canvi climàtic i l’ús eficient i sostenible dels recursos naturals i energètics. 

 
� DEGRÉMONT, pels seus 60 anys al servei de l’aigua. 

 
� PROFESSOR EMILIO CUSTODIO GIMENO, per la seva trajectòria professional. 

 
� FUNDACIÓ CENTRE INTERNACIONAL D’HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA, pel 50è aniversari de les edicions del 

Curs. 
 

� FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA, per la restauració de llacunes costaneres del delta de l’Ebre. 
 

� Sr. JOSEP NAVARRO, a títol pòstum, per la seva trajectòria professional. 
 

� Sr. LLUÍS MARTÍNEZ CAMPS, per la seva trajectòria professional. 
 

� Sr. ORIOL GUTIÈRREZ, pel seu treball de recerca aplicada sobre la detecció i reducció de gasos corrosius i 
d’efecte hivernacle en el sistemes de clavegueram. 

 
� STENCO, pels 55 anys des de la seva creació. 

 

 
 
L’acte de lliurament dels Premis tindrà lloc el dia 21 de març de 2016, a la sala d’actes del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
d’Obres Públiques de Catalunya, C/ Numància, 95-99, local 5 de Barcelona, a les 19,30 hores i serà presidit pel Gerent 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Sr. Ramon Torra. 
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II CONGRÉS DE L'AIGUA A CATALUNYA 
L’aigua com a recurs sostenible 

 
El passat 15 de febrer d’enguany, el Comitè Científic Tècnic del Congrés va aprovar el document “Avanç d’estructura de 

programa”, amb la pretensió d’articular una altra eina participativa oberta a tots els interessats en el Congrés, els quals 
podran presentar propostes de perfils dels intervinents en les ponències i taules rodones, així com experiències, 
projectes o accions d’investigació que es puguin programar ens els apartats corresponents. 

 
El programa del II Congrés s’estructura en un total de 6 sessions, cadascuna de les quals es composa de:  

• Ponències. 
• Presentació d’experiències relacionades. 
• Taula rodona. 

 

El detall de les sessions és el següent: 
 
1ª Sessió: “Aigua i medi natural” 

• Ponència: “Canvi climàtic: quantitat i qualitat de les aigües” 
• Ponència: “Restauració del medi” 
• Presentació d’experiències 
• Taula rodona: “Sequera/Inundacions: un binomi pervers” 

 
2ª Sessió: “Governança de l’aigua” 

• Ponència: “Els Plans de Gestió” 
• Ponència: “Finançament de l’Administració hidràulica i recuperació de costos 
• Presentació d’experiències 
• Taula rodona: “Models de gestió dels serveis del cicle de l’aigua” 

 
3ª Sessió: “Gestió de les infraestructures hidràuliques” 

• Ponència: “La garantia de subministrament, un repte inajornable” 
• Ponència: “Gestió d’actius hidràulics i eficiència de les xarxes” 
• Ponència: “Gestió avançada del drenatge urbà” 
• Presentació d’experiències 
• Taula rodona: “La gestió integrada dels recursos hídrics” 

 
4ª Sessió: “ Usuaris de l’aigua” 

• Ponència: “Aigua, dret humà” 
• Ponència: “El defensor dels usuaris. Pobresa energètica” 
• Presentació d’experiències 
• Taula rodona: “La participació pública: sensibilització, transparència, confiança” 

 
5ª Sessió: “I+D+i en el sector de l’aigua” 

• Ponència: “Aigua i Smart City” 
• Ponència: “Recerca en el món de l’aigua” 
• Presentació d’experiències 
• Taula rodona: “La investigació com a concepte definitori del país que volem” 

 
6ª Sessió: “Aigua, sostenibilitat i economia circular” 

• Ponència: “El sector agroalimentari: trinomi aigua/energia/aliments 
• Ponència: “Eficiència energètica en els serveis del cicle de l’aigua” 
• Presentació d’experiències  
• Taula rodona: “Economia circular: un concepte avui imprescindible” 

 

De forma paral·lela a la programació explicitada, es podran presentar públicament les Comunicacions adreçades al 
Congrés. 
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VISITA A LA TORRE DE LES AIGÜES DEL POBLENOU 
Maria Auset, Directiva de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua 

 
El passat 19 de febrer un grup de membres de l’ACAA vam gaudir de la visita a la Torre de les Aigües del Besòs, un dels 
edificis de referència del passat industrial del Poblenou, que s’alça elegant i visible al bell mig de la plaça Ramon 
Calzina. 

 
La Torre de les Aigües es va construir com a part d’un important complex industrial impulsat per l’empresari barceloní 
Xavier Camps per captar aigua procedent de l'antiga llera del Besòs. El projecte pretenia abastar d’aigua de qualitat a la 

ciutat de Barcelona, subministrant-la a través d'una àmplia xarxa de distribució, per tal de resoldre els problemes 
recurrents de sequera que cíclicament es presentaven a la ciutat. La societat que va promoure aquesta iniciativa es va 
constituir l'any 1880 amb el nom de “Compañía General de Aguas de Barcelona, ladera derecha del Besòs”. 

 
La Torre, ideada per l'arquitecte modernista Pere Falqués, és una construcció de planta circular amb 62 metres d'alçada 

i 12 metres de diàmetre, realitzada a maó ceràmic vist i amb un dipòsit de 40 m d’alçada i 12.000 m3 de capacitat. 
L'aigua, impulsada per les bombes, remuntava per l’ull central de la torre fins a arribar al damunt del dipòsit, per on 
s'abocava al seu interior. 

 
El projecte començà amb moltes expectatives donat 
que les anàlisis de l’aigua, realitzades pel prestigiós 

farmacèutic Josep Canudas i Salada, eren altament 
satisfaents, confirmant l’excel·lent qualitat de les 
aigües. Malauradament després de dos anys 

d’explotació l'aigua es salinitzà de manera inesperada 
degut a la proximitat del mar i a l’efecte de succió que 
exercien les bombes, provocant el fracàs del projecte i 

la dissolució de la companyia l'any 1890.  
 
Des d'aquell moment, la foneria de Can Girona, 

posteriorment anomenada Material y Construcciones 
(MACOSA), va incorporar la instal·lació als seus 
processos industrials fins el seu tancament, l'any 1992. 

A més, durant la guerra civil espanyola es va convertir 
en un element defensiu de la ciutat. 

 
La visita va ser magistralment guiada per en Jordi 
Fossas, President de l’Arxiu Històric del Poblenou, qui 

ens va explicar un munt d’anècdotes de la Torre i del 
passat industrial del barri. Al final de la visita vam 
gaudir d’unes excel·lents vistes panoràmiques de 360º 

des del mirador divisant tot el front litoral, des de 
Montjuïc a Sant Adrià del Besòs i naturalment també la 
ciutat fins a Collserola.   

 


