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QUI ÉS QUI? Entrevista a Lluis Godé 

 
 

Vostè ha dedicat una part molt important de la seva vida professional al servei de l’Administració hidràulica catalana. 

Breument, quines són les diferències més significatives entre l’antiga Comissaria d’Aigües del Pirineu Oriental, on vostè va 

iniciar-se com a funcionari i l’actual Agència Catalana de l’Aigua, d’on acaba de ser jubilat? 

 

Està clar que les diferències són moltes i de tot tipus, com correspon a una comparació entre situacions i contexts de qualsevol 

persona física o jurídica entre 1975  i 2017. Quan vaig entrar a treballar a la Comisaria de Aguas del Pirineo Oriental, depenent del 

Ministerio de Obras Públicas, encara vivia els seus últims dies el Generalísimo Franco i ara estem immersos en el que ex coneix com 

“procés”. Per tant un ja pot intuir profundes diferències, tant positives com negatives encara que em dolgui de dir. 

 

Llavors encara estàvem sotmesos a un règim polític dictatorial i la problemàtica ambiental no era precisament la primera 

preocupació de gran part de la població. D’altra  banda però, els polítics estaven a molts quilòmetres  de distancia i a molts esgraons 

jeràrquics per damunt. Això feia que la seva influència en el dia a dia de la gestió de l’aigua, almenys al meu nivell, fos pràcticament 

nul·la. Així mateix un  treballador públic gaudia d’un respecte notable i se li atribuïa un cert grau d’autoritat. 

 

Ara l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és una empresa pública adscrita al Departament de la Generalitat de Catalunya competent en 

matèria de medi ambient, tot dins d’una situació formal de règim democràtic i amb un context de molta més sensibilització 

ambiental, però on també la pressió dels polítics per contra és molt més a prop i directa  i no sempre es respecta de forma suficient al 

treballador públic ni se li reconeix suficient autoritat i independència política.  

  

Els mitjans disponibles abans i ara també són lògicament  molt diferents i està clar que ara es disposa de molts més i millors, però 

vull trencar una llança en defensa de la gent honesta que en aquella situació va fer notables esforços per a avançar en la gestió de 

l’aigua malgrat el context en que es vivia i la penúria material.  

 

La Directiva Europea Marc de l’Aigua, transposada al nostre ordenament jurídic l’any 2003, va introduir un nou paradigma al 

parlar dels rius, que ara han de ser considerats no només aigua i espai per a la seva canalització, sinó que pren consideració el 

valor ecològic dels rius. Creu que el conjunt de la societat ha assumit el concepte d’ecosistemes fluvials al parlar dels rius? 

 

Amb el pas dels anys està clar que l’aigua ha passat de considerar-se un recurs, i bàsicament  hidràulic, a, com a contingut, centre 

d’un ecosistema on a més d’aigua hi viuen moltes espècies vegetals i animals i, per d’amunt de tot, l’home i tot això en un continent, 

que són els espais fluvials, on es donen molts processos i dinàmiques, naturals o no, que cal conèixer i respectar.  

 

En aquest sentit cal recordar que sovint en aquests espais tenim cursos fluvials que gran part de l’any estan secs o presenten un 

cabal circulant molt baix i que en canvi poden, de sobte, presentar forts cabals d’avingudes capaços de provocar catastròfiques 

inundacions. 

 

Jo crec que, encara que lentament, es va assumint, per part de tots els agents públics, privats i individuals aquest nou paradigma on la 

visió és molt més holística i sostenible. 

  

Enginyer industrial en processos químics i enginyer tècnic en química industrial, després d'uns anys en empreses del 
sector químic i d'instrumentació analítica, ha prestat serveis en l'administració hidràulica des de 1975 en la llavors 
Comissària d'Aigües del Pirineu Oriental, fins al juliol de 2017 a l'Agència Catalana de l'Aigua.  
 
Ha treballat inicialment en temes de qualitat de les aigües i des de fa uns anys en planificació i gestió d'espais 
fluvials i en estudis d'inundabilitat. 
 
Membre de la Comissió de Medi Ambient del Col·legi d 'Enginyers Industrials de Catalunya i encarregat del seu Grup 
d'aigües, és vicepresident de l'Associació per la Defensa de la Qualitat de l'Aigua (ADECAGUA), membre de 
comissions de treball de l'Associació espanyola d'Abastament d'Aigua i Sanejament (AEAS), soci d'honor de 
l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua i membre del Centre Ibèric de Restauració Fluvial (CIREF). 
 
És autor de diversos articles relacionats amb els seus àmbits de treball i ha participat en nombroses jornades 
tècniques, seminaris i congressos. 
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La vigent Llei d’Aigües continua oferint una relació bastant restrictiva entre el domini públic hidràulic (zona banyada per les 

avingudes ordinàries) i el riu considerat com a ecosistema fluvial. Hem avançat prou en l’aclariment d’aquests conceptes?  

 

Abans de tot voldria aclarir que el concepte de domini públic hidràulic, és a dir, que la propietat és de tots i la gestió s’ha de fer des de 

l’administració pública, el considero vital i que en canvi s’ha de destacar que no el tenen altres països com ara els veïns francesos. 

Està clar que aquest domini no es, per si sol, garantía d’una gestió eficaç, però representa un gran ajut.   

 

En darreres modificacions normatives, bàsicament del Reglament del Domini Públic Hidràulic, s’han anant introduint, com ara en la 

definició i usos de la denominada “zona de servitud”, conceptes ecosistèmics,  però, sens dubte, es podria avançar encara   més i 

aclarir millor alguns conceptes i regulacions. 

  

Segons la DMA, l’acció dels governs ha d’anar encaminada al compliment de la qualitat de les aigües, segons els criteris de la 

pròpia DMA. Catalunya disposa ja de més de 500 estacions depuradores d’aigües residuals, que tracten les del 97% de la 

població, i manquen unes 1.000 Edars per depurar les aigües de les petites conurbacions urbanes. Tenim garantit, dins el 

model econòmic actual, el completar la xarxa de depuradores i el seu manteniment? 

 

En la meva opinió, quan parlem del finançament de la política de l’aigua, tot i que és una part fonamental, no ens de referir  solament 

al sanejament. Són també política de l’aigua i funcions a desenvolupar per l’ACA, garantir una adequada gestió dels recursos i els 

abastaments en alta, contribuir a disminuir els danys inassumibles per inundacions i assolir el bon estat de les masses d’aigua, que és 

molt més que tenir una bona qualitat físico química. Cal mantenir unes morfologies i  riberes  el més naturalitzades possibles, 

assegurar les funcionalitats hidràuliques i ambientals dels cursos d’aigua, respectar els cabals de manteniment o ecològics, etc. 

 

Tot això, amb el model de finançament actual de l’ACA, basat en el cànon de l’aigua però sense aportacions significatives dels 

pressupostos de la Generalitat, no és possible si no s’incrementa notablement el preu d’aquest cànon, i fins ara tots els governs de 

diferents colors han sigut incapaços de fer front de forma valent a aquest problema.   

 

Si parlem seriosament, no cal dubtar de les previsibles conseqüències del canvi climàtic, tot i que no hi ha un acord total 

respecte del seu abast. Estem fent prou en la lluita contra el canvi climàtic pel que fa a tot allò relacionat amb l’aigua? 

 

En un problema de la magnitud de la del canvi climàtic mai el que es faci serà suficient, però la meva opinió és que a Catalunya 

s’estan fent notables esforços per a adaptar-nos a aquest fenomen i mitigar els seus efectes que van en dues direccions destacades 

pel que fa a la política de l’aigua; la disminució de la garantía de la disposició de recursos hídrics amb menors precipitacions 

acumulades, al temps que un augment dels episodis de pluges extremes que poden causar danys severs per inundacions. En aquest 

sentit cal destacar la feina duta a terme per l’Oficina del Canvi Climàtic i nombrosos estaments científics sensibilitzats i experts en el 

tema. 

 

Vostè ha dedicat gran part de la seva última fase d’activitat professional a la planificació dels espais fluvials, aconseguint una 

acció important que posteriorment ha estat imitada, total o parcialment, per altres administracions hidràuliques. No ha 

arribat ja el moment de enllestir les planificacions pendents i, fins i tot, procedir a una certa revisió de les previsions inicials? 

 

Està clar que sí. En aquest sentit tots els treballs, en molts casos pioners, de Planificació d’Espais Fluvials, finalment pel que fa a la 

delimitació dels espais fluvials i les zones inundables, instrument de gran vàlua en la planificació i gestió territorial, urbanística, 

ambiental i de protecció civil, es recull en el “Programa de mesures de l’àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d’inundació del 

districte de conca fluvial de Catalunya” ja tramitat i espero que aprovat quan es publiqui aquesta entrevista. 

   

Com a Soci d’Honor de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua, quina valoració fa dels I i II Congressos de l’Aigua a Catalunya 

que ha organitzat l’Associació? 

 

L’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua ha sabut i pogut organitzar aquests congressos que han mobilitzat molta gent vinculada 

d’una o altra forma a la política de l’aigua i que han contribuït de forma significativa a posar-nos a tots al dia en aspectes clau 

d’aquesta, per a mi, complexa però engrescadora problemàtica. Vull per tant agrair els esforços ja fets i encoratjar per a que es 

puguin fer molts més congressos i altres actes que vagin en aquesta línea.  
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PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE LA GESTIÓ DE L’AIGUA 
Lorenzo Correa. Blogmaster en futurodelagua.com. https://futurodelagua.com/ 

 

Als dos congressos de l’aigua a Catalunya organitzats per l’ACAA, s’ha viscut un ambient “científic" i polític, fidel reflex de l’ambient 

en el qual es mou actualment la gestió de l'aigua. En aquest terreny, els conflictes de l'aigua són molts, els bàndols de "pros" i "antis", 

aparentment irreconciliables, la controvèrsia no té data de finalització prevista i la seducció no es veu com a una solució.  

 

Per trobar solucions i dirigir-nos cap al objectiu marcat sense dubtes, primer haurem de conèixer quin és el problema i quina part del 

problema correspon a la nostra actitud. Perquè no tot és culpa dels polítics o dels altres o dels tècnics dolents o del "canvi climàtic" ... 

sinó que també és responsabilitat de tots i cada un de nosaltres.  

 

L’emoció (tan present en l'aigua que ens fa escriure), només entra en joc en l’àmbit de la gestió de l’aigua quan deixem d'escoltar, 

quan perdem la confiança en els que haurien de donar-nos aquestes solucions amb els diners que paguem dels nostres impostos. La 

meva proposta de canvi de paradigma és que l’emoció entri abans en joc i no després.  

 

Per això, en lloc de donar solucions miraculoses i d’efecte instantani, cal que ens preguntem i preguntem, reflexionem i reflexionem 

de nou sobre les nostres reflexions. Això és fàcil, és el que faig  a l'escriure aquí i el que fan tots els que comenten alguna cosa o s’ho 

comenten a ells mateixos i als seus proïsmes més propers. Comunicar-nos. 

 

Formulem des de l’emoció, les preguntes que ens poden ajudar a reflexionar abans de  començar el camí que ens portarà  a l’objectiu: 

 

 Per a què gestionar l'aigua? 

 

Per arribar a tenir una garantia universal de subministrament, de preservació del patrimoni, de respecte màxim a un dret humà i que 

els pobles aborígens tinguin també el seu accés garantit. 

 

 Com es gestiona? 

 

Planificant cíclicament amb participació de tots: Concessionaris, propietaris si és el cas i resta d'usuaris membres d'una xarxa pública 

o privada. Adaptant la planificació als canvis "naturals" (canvi climàtic, augment de població i de nivell de vida) i "artificials" (millora 

de les tècniques i modificacions en la legislació), i definint els costos de la gestió, qui els paga, com es financen i com es paguen. 

 

 Quin és el paper de la cosa pública? 

 

Assegurar el compliment de la llei; regular amb eficàcia i independència a l'operador i controlar-lo; respectar la preservació del 

medi; garantir un repartiment solidari a tots els usuaris; protegir de les inundacions; establir una tarifa justificada per pagar els 

serveis del cicle de l'aigua des de que arriba a l'usuari fins que torna al medi i els costos ambientals de la no derivació de la llera de 

l'aigua necessària per preservar el patrimoni amb la qualitat i la quantitat adequada;  i generar confiança en el client perquè pagui el 

servei distingint el pagament: pel que usa  i deteriora, per la preservació i restauració del medi (amb els seus controls exhaustius, 

continus i caríssims) i per la protecció contra les inundacions. 

 

 Qui ho fa? 

 

Una administració de l'aigua composta per persones, que hauran d'estar formades i disposar d'experiència com a administració, no 

només com a gestors empresarials de l'aigua (distinció entre funcionari de l'aigua i executiu de l'aigua ... no és el mateix). Això exigeix 

formació (aptitud) i proactivitat entusiasta (actitud). 

 

 Quin paper juga la política en la gestió de l'aigua? 

 

El de promoure una legislació adequada les circumstàncies sobre l'aigua en un país concret o en una comunitat de països i 

homogeneïtzar aquesta legislació amb el dret internacional i la dels països amb conques compartides o interessos i tractats comuns, 

com és el cas de la Unió Europea. 

https://futurodelagua.com/
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 Com es fa una política de l'aigua eficaç? 

 

Legislant per aconseguir un objectiu. Legislar només per disposar de lleis, no serveix de res: abans cal definir l'objectiu per al qual es 

legisla. I complir-lo i fer-lo complir. 

 

 Quin objectiu definim? 

 

Gestionar els recursos existents en un país o comunitat de països per garantir usos diversos a la ciutadania, sense afectar el 

patrimoni hídric de les conques (ecosistemes). Aquest objectiu ha de ser assumible pel país, previ inventari dels seus recursos propis 

(aigües superficials i subterrànies) i dels que puguin ser aportats (aigües reutilitzades, desalinitzades, reciclades ...), taxat en el 

temps, mitjançant una planificació cíclica amb objectius intermedis al final de cada cicle, assumit pels usuaris, presentant les 

propostes amb temps i en la forma adequada perquè siguin intel·ligibles per tots ells, amb un pressupost assumible que garanteixi la 

seva viabilitat econòmica i amb un compromís d'estat que garanteixi el seu compliment amb independència del color del 

govern en el poder. Aigua, convivència i supervivència. 

 

 Qui assumeix el repte? 

 

Una administració tecnificada, experta i humana, formada per persones que assumeixin que el seu treball és un treball vocacional i 

de servei als seus conciutadans. L'ètica personal i gremial, el fet de donar-li importància a la vessant emocional de la gestió de l'aigua, 

ha de ser la garantia d'independència en el funcionament de l'administració de l'aigua. Així es guanyarà la confiança en l'administrat. 

Així es seduirà al client, que és qui paga i jutja cada dia.  

 

Amb la  base argumental que donen aquestes respostes, el següent pas és escoltar a tot el món fins a arribar al consens en el bàsic, 

que és l'emocional. I començar llavors i només llavors, a treballar en el terreny tècnic.  

 

Només quan tota aquesta feina s’hagi realitzat, arribarà  el moment del tan esbombat pacte de l'aigua, ni abans ni després. Hi ha 

moltes maneres de fer-ho, però només cal comprovar el resultat que donen.  

 

Provem amb la seducció? 

 

 

EL PLA GENERAL D’OBRES PÚBLIQUES DE 1935 (I) 
Xavier Latorre. President Associació Catalana d’Amics de l’Aigua. 

 

Les lamentables conseqüències dels fets del 6 d’octubre de 1934, que tant de bo no es tornin mai a repetir, van determinar que el Pla 

General d’Obres Públiques de 1935 ha estat conegut només de forma parcial. Aquest Pla va abordar, per primera vegada a Catalunya 

una planificació global i integrada de totes les infraestructures. 

 

Aquest article pretén oferir una certa visió general del Pla, posant l’èmfasi en tot allò relatiu a les infraestructures hidràuliques. 

Com a antecedents del Pla podem comptar el Pla estatal d’obres hidràuliques de 1902 i els successius programes d’obres 

hidràuliques de 1909, 1916 i 1919. Tots aquests treballs són antecedents dels portats a terme per l’enginyer Lorenzo Pardo, sota 

l’impuls del qual es van crear les aleshores Confederacions Sindicals Hidrològiques, la primera, al 1926 corresponent a la conca de 

l’Ebre i, posteriorment, al 1929, la del Pirineu Oriental. 

 

El Plan Nacional de Obras Hidràulicas, redactat pel Centro de Estudios Hidrográficos, depenent del Ministerio de Fomento, tot i que 

no es va arribar a aprovar, va tenir una indubtable influència en les planificacions hidràuliques posteriors, sobretot en el Plan 

Nacional de Obras Públicas, formulat entre 1939 i 1944, i va ser també un dels punts de partida de la secció de regatges i grans obres 

hidràuliques del Pla d’Obres Públiques de 1935. 

 

Aquest  Pla s’inicia amb la publicació d’una Ordre al Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya de 17 de juliol de 1935 , mitjançant 

la qual el Conseller d’Obres Públiques, Joan Vallès i Pujals, encarrega a la Direcció d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya la 
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seva redacció, nomenant-se a l’enginyer Victoriano Muñoz Oms com a responsable de l’esmentada Direcció, facultant-lo alhora per 

adreçar-se als diferents organismes de la Generalitat per recopilar les dades i la informació necessàries. També es determina que el 

personal que calgui per a la realització del Pla ho farà en comissió de serveis. 

 

Informació bàsica 

 

Per conèixer les necessitats a satisfer pel Pla s’utilitzaren dos mètodes: d’una banda, emprant estudis preexistents i pel que fa a 

l’abastament d’aigua, clavegueram, endegament de rius i sanejament de terrenys, es va fer mitjançant una enquesta als municipis. 

Quan es van iniciar els treballs, no existia un mapa topogràfic de tot Catalunya. Per aquest motiu, una de les primeres tasques fou la 

confecció d’un mapa de Catalunya a escala 1:200.000, utilitzant els fulls existents del mapa 1:50.000 de l’Instituto Geográfico y 

Estadístico de España, les dades publicades pel Servei Cartogràfic de Catalunya i diverses publicacions d’àmbit militar.  

 

L’enquesta municipal, de cinc pàgines, pretenia obtindre informació sobre les necessitats publiques en els ordres d’abastament 

d’aigua, clavegueram, sanejament de terrenys, endegaments i enllumenat elèctric, mitjançant un formulari de 48 preguntes que havia 

de contestar cadascun dels municipis (de més de 100 habitants, en el cas d’abastament d’aigües i clavegueram i demés de 50 

habitants per a l’enllumenat elèctric; a sanejament de terrenys i endegaments no es limitava la població dels nuclis). A partir del 

conjunt d’aquesta informació, es van quantificar les necessitats, es van justificar les actuacions seleccionades i es va procedir a la 

valoració econòmica del Pla. 

 

 
 

El pressupost general 

 

El pressupost total del Pla s’estableix en 1.486 milions de pessetes, distribuïts en dos grans serveis, el de Comunicacions (53%) i el 

de Serveis Hidràulics i Elèctrics (47%). A nivell de seccions, destaquen la de Regatges i Obres Hidràuliques, amb el 35% del 

pressupost, i la de Camins, amb els 30%. De la resta, la de Ports s’emporta el 12%, la de Ferrocarrils el 9% i Clavegueram el 7%. Així, 

doncs, les dues seccions més importants representen el 65% de les inversions, i les cinc més importants engloben el 93%, mentre 

que les sis seccions restants es reparteixen únicament el 7% del total. 

 

La xifra d’inversió prevista al Pla equivaldria, en moneda actual, a uns 2.500 milions €. Això avui podria semblar una xifra reduïda, 

però si tenim en compte la mida del sector públic i sobretot quin era el volum del PIB català de l’època, el percentatge d’inversió era 

molt elevat i la diferència entre el que s’estava invertint per part del sector públic i les propostes que feia el Pla era enorme. Es 

tractava, doncs, d’un Pla extraordinàriament ambiciós. 
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 Per a la seva realització, el Pla estableix una primera etapa de 10 anys, en la qual es farien les obres “més interessants”, amb una 

inversió de 1.000 milions de pessetes. En aquesta etapa la inversió sectorial estava encara més concentrada en les dues seccions més 

importants: la de Regatges i Obres Hidràuliques, que representa el 42,6% del total, i la de Camins, amb el 32%. 

 

Finançament del Pla 

 

Veritablement, el Pla inclou en aquest apartat un tempteig econòmic per al desenvolupament de la primera fase. Com a tal, el 

document no és massa rigorós, atès que fa una distribució anual igualitària d’import 100 milions de pessetes, compta amb una 

disponibilitat anual de 35 milions (30 provinents dels traspassos de serveis de l’Estat i 5 de recursos dels serveis de ports, 

ferrocarrils, aeroports, etc…, i per tant es necessiten 65 milions de pessetes per completar la inversió prevista, proposant-se un 

emprèstit de 900 milions, al 6% d’interès i venciment als 40 anys, la qual cosa comporta una anualitat de 59,85 milions de pessetes. 

Resumint, com a recursos es disposarien 35 milions dels serveis traspassats de l’Estat, 8.875.000,00 pessetes com a aportacions dels 

peticionaris i/o beneficiaris de l’execució de les obres, i 32 milions pel rendiment de les obres (15 milions de rendiment de la 

producció elèctrica, 10 milions de cànon dels regants i 7 milions de l’abastament d’aigua a Barcelona), totalitzant un import de 

75.875.000,00 pessetes, amb els quals es podria satisfer l’anualitat requerida per l’emprèstit (60 milions en números rodons) i 

restarien pràcticament 16 milions en concepte de marge per a imprevistos de tota mena. 

 

Distribució territorial de les inversions 

 

El Pla manifesta una important preocupació pels desequilibris territorials, ja molt destacat en aquella època i que fins i tot es podria 

considerar que superava la situació actual. Catalunya tenia aleshores 2,8 milions d’habitants, el 38,2% dels quals residien a la 

comarca de Barcelona. 

 

Aquesta comarca rep el 10,75% de la inversió comarcalitzada, amb 161 milions, dels quals 143 es destinaven a ports i 12,5 a 

carreteres. Hi ha un grup de cinc comarques (Tortosa, Sort, Tremp, Figueres i Puigcerdà) que reben entre el 4 i el 5% de la inversió 

(entre els 60 i 75 milions de pessetes).En l’altre extrem n’hi ha unes altres cinc amb menys de l’1% de la inversió, és a dir , menys de 

15 milions. 

 

La inversió mitjana per habitant és de 536 pessetes, però unes quantes comarques superen de llarg aquesta xifra (Sort, amb 4.980 

pessetes/hab. és l’exemple més significatiu), mentre que les comarques situades a prop de la capital de Catalunya i la pròpia  

Barcelona, no arriben ni a la meitat de la mitjana, fet que confirma l’efecte reequilibrador del Pla. 
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ACORDS DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DEL 14 DE JUNY DE 2017 
 

L’Assemblea Extraordinària de l’Associació, celebrada el 14 de juny de 2017, va aprovar la nova composició de la Junta Directiva, que 

s’estructura de la forma següent: 

 President                             Xavier Latorre 

 Vicepresidents                    Miquel Àngel Fos i Josep Mª Aparicio 

 Secretari                              Miguel Angel Gago 

 Tresorera                            Belén Latorre 

 Vicesecretari                        Enric Morillas 

 Vocals                                   Josep Gené 

                                                     Josep Barberillo 

                                                     Ramon Arandes 

                                                    Rosa Quirante 

                                                   Maria Auset 

 

Tanmateix, l’Assemblea va acordar el trasllat provisional del domicili social al carrer Sardenya, 541, 1r, 4ª, 08024 Barcelona. 


