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2 SIGLOS, UNA AVENIDA. REFLEXIONES ESTRUCTURALES 
Lorenzo Correa.  Ingeniero civil & Coach. Contacto@futurodelagua.com. Blogmaster en futurodelagua.com. 

 

 

El otoño en Cataluña, produce respeto. Es época de avenidas extraordinarias. Los viejos del lugar, entre los que ya voy 
morando, recuerdan y reflexionan. Para no ir más allá de lo que yo he vivido, pongamos que hablo de 1982, de 1994 o 
del año 2000. En todos estos años, hubo inundaciones, con su secuela de muertos y destrucción. A finales del año 
pasado, octubre de 2019, también. 
 
Y en esos días, llegó a nuestros ojos una fotografía sobre la afección a una carretera tarraconense de esa dramática y 
destructora crecida del pasado mes de octubre. Ahora, voy a reflexionar sobre ella. Podría escribir sobre cualquier foto 
de las innumerables que nos inundan la vista cuando hay avenidas extraordinarias. Pero lo haré sobre esta, porque en 
ella se resumen dos siglos de avenidas, el pasado y el actual. 
 
Reflexión pre reflexiones: ver, como oír o sentir, es una experiencia sensorial que nos lleva a un recuerdo. El “efecto 
magdalena” de Marcel Proust, que nos presenta una interpretación de la realidad, desde la emoción. A mí, esa visión de 
la foto, me lleva a escribirles algo, espero que menos aburrido que lo que siempre se escribe, sobre las avenidas, sus 
gestores públicos del XX y del XXI y el coaching. 
 
Empecemos por los gestores públicos de las avenidas y por sus críticos. Para cada persona, el mundo es como ella lo 
observa. Por eso, nuestra forma de observar define nuestra forma de estar en el mundo. Unos gestionan y otros les 
critican cuando no lo ven como ellos. Y cuando por alguna circunstancia accidental, imprevisible o premeditada, 
cambian esa forma de observar, se produce el milagro: cambia su forma de estar en el mundo, porque el mundo ha 
cambiado. Pues esto de la gestión de avenidas, debe de cambiar. Para gestores y para críticos. 
 
Para eso se necesita una transformación personal previa, en la que el ser humano observa, se auto observa y decide 
cambiar, mediante el aprendizaje. Y ahí actúa el coaching, que no es más que la suma del aprendizaje de nuestros 
errores y la transformación. Porque nadie se resiste al cambio, solo nos resistimos a ser cambiados. 
 
La gestión tradicional de las avenidas y la interpretación de los críticos a esa gestión no tiene muchas áreas de 
coincidencia. La discrepancia es eterna e improductiva. Por ello, ha de cambiar. ¿Por qué no así? Mientras, todos se 
aferran al confort rutinario. A ver el origen de las nefastas secuelas de las avenidas como siempre lo han visto. Y a 
interpretarlo siempre igual, reaccionando de la misma manera, según la interpretación que adopten. 
 
Así, solo se ayuda a obstaculizar su desarrollo personal, porque gastan todas sus energías en defenderse del mundo, en 
lugar de emplearlas en avanzar. Mientras tanto, creen que así se evitan el sufrimiento del aprender. Porque para 
aprender debemos realizar el esfuerzo de expandir nuestra capacidad de acción efectiva. Comprometiéndonos. 
  
Hace un siglo y medio, comenzó la gestión pública de las aguas en España. Hace un siglo, las confederaciones 
comenzaron a gestionar con objetivos concretos. Entonces era de unánime consenso la solución adoptada, con la ayuda 
del agua, para remediar los “males de la patria” y sus habitantes. Para coger en marcha el tren a la modernidad: 
embalses y canales, para regar y progresar. 
 
Había que dominar los ríos. Cuando el agua llegaba a una zona de secano, el pueblo llano salía a la calle con pancartas 
cuyo lema era “Vivan los ingenieros”. Y en cambio, al comenzar nuestro siglo, el agua del mar, el ahorro, la reutilización 
y la eficiencia eran nuestra salvación y la de los seres que viven en el agua. Y las avenidas, culpa siempre de 
negligencias, corruptelas o del socorrido cambio climático. Íbamos a lograr en pocos años aunar la garantía de recursos 
y la mejora de la seguridad con la calidad del agua a un precio asequible para los ciudadanos sin destrozar el medio.  
 
Los «paradigmas de base», cambiaron: la aportación del conocimiento científico transdisciplinar a los grandes temas 
del agua, la adopción de tecnología inocuas ambientalmente y eficientes económicamente y la “participación ciudadana” 
(el entrecomillado es mío), suplieron a los paradigmas del siglo XX.  
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En el caso de las avenidas, el paradigma de base ha cambiado radicalmente. Cuando España comenzó a desarrollarse, en 
los años 60 del pasado siglo, las ciudades y pueblos crecieron tan rápida como desordenadamente. Había que 
adaptarlos al éxodo de los que querían vivir mejor. El consiguiente impacto sobre el paisaje fue muy acusado, sobre 
todo en la frontera urbana natural que siempre había sido el río. Medio siglo más tarde, esa población que necesitaba 
ubicarse en la ciudad, más cerca del río cuanto menos poder adquisitivo tenía, exige respeto y restauración del espacio 
fluvial. 
 
Sus abuelos asumían el riesgo de inundación, porque “más cornadas daba el hambre”. La mayoría, ni sabían que existía, 
aunque su sentido común les permitiera intuirlo. Y donde la urbe no llegaba, porque el río es estrecho y largo, llegaban 
la industria, el comercio y las vías de comunicación. Todas ocupaban el espacio fluvial. Y la ciudadanía presumía de 
progreso. 
 
Pero muchos de sus nietos, ya no están de acuerdo. Porque su paradigma de base vital es otro. Y cada vez que se 
presentan las avenidas, cada uno interpreta sus consecuencias a su manera. 
 
Y ahora viene la foto de la magdalena de Proust. 
 

 
 
Si las avenidas provocan cada vez peores secuelas, es porque somos más y ocupamos más el espacio fluvial. Nos 
movemos con comodidad por vía terrestre: paseos fluviales para peatones y ciclistas, en el espacio fluvial. Carriles y 
calzadas, en el espacio fluvial. Y por supuesto, actuaciones urbanísticas de todo tipo, en él también. 
 
Así es el siglo XXI, aunque algunos sigan pensando como en el siglo XX. En los extremos, o todo para el río, o todo para 
las comodidades de la sociedad. Desde ambos puntos de vista, es “progreso”. Cuando ocurre lo que se ve en la foto, cada 
uno se queja según interprete el progreso. 
 
Vemos en la foto una calzada bien pavimentada y bien señalizada. Las clotoides permiten tomar las curvas de acceso al 
puente con seguridad. Los taludes están bien refinados y calculados para que garanticen su estabilidad. Mohr y su 
círculo están satisfechos. Todo es muy moderno, muy siglo XXI. Pero la carretera cruza un cauce. Y para ello, ¿ven la 
estructura de paso? ¡Debe ser del siglo XIX! 
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¿Qué hace ahí ese residuo de la arqueología pontonera?  No nos imaginamos curvas circulares en una carretera de 
montaña moderna. Y las de la foto no lo son. Cumplen la normativa de trazado.  No nos imaginamos una carretera sin 
asfaltar, sin señalización vertical, ni horizontal ¡Sería un camino de la época del Quijote! Imposible de aceptar según la 
legislación vigente. Intransitable por los conductores modernos. 
 
Tampoco nos imaginamos un talud sin un ángulo admisible para garantizar su estabilidad. Todo eso se cumple en la 
foto. Pero… ¿y la obra de fábrica sobre el cauce? ¿Se parece a un viaducto de Calatrava? No ¿Es tan moderna como el 
resto de la calzada?  Tampoco. 
 
Y precisamente ahí, se ha producido el desbordamiento. La sección de desagüe de esa alcantarilla de otro siglo, que 
permitía el paso de un moderado y lento tráfico rodado cuando se inauguró, nunca ha sido suficiente para absorber 
caudales de avenidas extraordinarias. Pero los daños provocados por la inundación son ahora infinitamente superiores. 
 
Porque el peligro es mucho mayor, aunque el riesgo sea el mismo. Por un lado, la cuenca está más vegetada y suministra 
más árboles y arbustos que obturen el paso. Por otro, el tráfico es intenso y es mucho más probable que a alguien le 
pille cruzando por ahí. Además, los bienes defendibles aguas abajo son mucho más sensibles y valiosos tanto en vidas 
humanas como en daños materiales. 
 
Por supuesto que no se trata de culpabilizar a las obras de fábrica de los desastres de las avenidas. Porque, ¿cuánto 
costaría dotarlas de una capacidad de desagües suficiente para el paso de caudales asociados a avenidas de 500 años? 
Simplemente, observamos una foto y comprendemos que el problema es mucho más complejo de resolver de lo que 
parece.  Y más costoso. Porque esa “limpieza de cauces» que siempre se exige después de la tempestad, también lo es. 
  
A simple vista, si nos dejamos llevar por la ira o cualquier otra emoción negativa en caliente, nos quejaremos y 
caeremos en el victimismo. Es lo que se constata cuando leemos los periódicos o vemos la televisión el día después de 
las avenidas. 
 
Las manifestaciones son duras: “Desidia” por parte de la administración del agua, que no “limpia” todos los cauces lo 
suficiente. “Oportunismo” por declarar cuando ya ha pasado todo que se harán inversiones millonarias. Estas 
declaraciones, normalmente, provocan el efecto contrario al deseado. Porque quien las lee piensa que se podía haber 
invertido antes. Además, todos se molestan si una construcción ubicada en zona inundable es arrasada por las avenidas. 
Porque se preguntan quién dejó que se construyera ahí. Las respuestas de las administraciones implicadas tampoco 
apaciguan la irritación. Y el malestar continúa por ambas partes. Todos hacen siempre lo mismo, y obtienen los mismos 
resultados. 
 
Sin embargo, nuestra foto nos indica que todo el esfuerzo y el trabajo realizado durante siglos para poder cruzar los 
cauces sin mojarnos los pies debe servir para algo. Que eso era progreso hace no mucho. Y que ahora no hay que 
destruirlo, sino adaptarlo al presente. Como la “limpieza de cauces” o las construcciones en zona inundable. Adaptación 
constante, sabiendo que adaptar cuesta dinero. Y responsabilidad al respecto. Deconstrucción 
 
El esfuerzo actual supone apostar por una planificación adaptativa y costosa, a la que la UE ya nos obliga, e informar a 
los contribuyentes de que el riesgo cero tiene un coste infinito, aunque también de que la reducción del riesgo también 
sea costosísima. Pero a la larga, vale la pena. Y apelar a la responsabilidad de cada uno y de la sociedad en su conjunto, 
antes que al ineficiente victimismo 
 
En el caso que nos ocupa, hay que cambiar radicalmente la forma de actuar. Por parte de la administración, debería 
informarse de que una cuenca de tamaño medio (decenas de miles de km²), tiene decenas de miles de kilómetros de 
cauces. Y que garantizar la “limpieza” de todos los cauces de la cuenca, como ya se ha citado más arriba, supone el 
empleo de un presupuesto incalculable. Como el necesario para la renovación de las obras de fábrica como la de la foto. 
Luego se hace lo que se puede, con el dinero disponible. La exigencia siempre debe estar en la eficiencia y la honradez. 
 
Además, un cauce totalmente libre de vegetación se podría asociar más con la definición de canal que con la de río. 
Porque un río se caracteriza por tener asociado su espacio fluvial, territorio imprescindible que el río utiliza para su 
correcto funcionamiento. Y este espacio, debe ser preservado tanto para mantener el régimen de corrientes como para 
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«acomodar» las avenidas periódicas y extraordinarias, pero también – aunque en algunos casos pueda parecer 
contradictorio – para mantener el buen estado ecológico del río, de acuerdo con los criterios que desarrolla la Directiva 
Marco del Agua de la UE. 
 
No olvidemos que una buena estructura de la vegetación de ribera es imprescindible para alcanzar el buen estado 
ecológico. Pero el espacio que ocupa no sólo incluye el cauce con sus aguas, sino los márgenes, las riberas, y 
fundamentalmente la llanura de inundación. Por lo tanto, un río totalmente «limpio» de vegetación no dispondría de 
buen estado ecológico y no sería un río, sino un canal. 
 
Y si todos los ríos fueran canales, las aguas en avenida discurrirían con más velocidad y capacidad erosiva, lo que 
afectaría negativamente, debido a la erosión, en el lecho, los márgenes y los cimientos y estribos de puentes y viaductos. 
 
En estos aspectos, el objetivo de la administración del agua debe ser el de armonizar la correcta capacidad de desagüe 
de los cauces en avenida con la preservación y mejora, en su caso, del estado ecológico. Y las herramientas 
fundamentales para alcanzar este objetivo son dos. Una, los programas anuales de mantenimiento y conservación de 
cauces públicos. La otra, la adecuada planificación y ordenación del espacio fluvial, en colaboración y coordinación con 
las administraciones que se solapan en él. Todas a una, por supuesto y poniendo su granito de arena. Sin olvidar las 
actuaciones en toda la cuenca que permitan reducir el riesgo. 
 
La administración del agua debe velar siempre porque los cauces públicos se encuentren en el mejor estado de 
conservación posible. Aunque nunca puede ser el ideal. Porque es materialmente imposible mantener en buen estado 
de conservación todos los cauces de cada cuenca. En las más peligrosas por ocupadas, hay que trabajar con eficiencia. 
Desarrollando y aplicando los programas anuales de mantenimiento y conservación de cauces públicos. Y dotándolos 
de presupuesto. 
 
La administración de carreteras y la competente en urbanismo, debe armonizarse con la hidráulica y planificar sus 
actuaciones teniendo en cuenta también el espacio fluvial que ocupan. Y respetarlo también con presupuestos 
dedicados a restaurar y modificar obras de fábrica o encauzamientos urbanos con secciones insuficientes. Priorizando y 
actuando en función de la disponibilidad presupuestaria. Argumentando siempre para qué se hacen las actuaciones que 
se realizan. Y por qué no se hacen las que no se acometen. 
 
Menos mal que lo más importante, ya está prácticamente hecho. Son los mapas de inundación. Esa es la mejor 
herramienta para que todos los implicados cuando sucede una avenida sepan dónde están y qué les puede pasar. Ahora 
deben darse a conocer sin dilación. Solo así las víctimas pasarán a ser responsables. Y se habrá cambiado el paradigma. 
 
Cuando todos sepamos o podamos saber fácilmente donde estamos y qué riesgo corremos estando ahí, seremos 
también responsables de lo que nos pueda suceder. Usando herramientas del siglo XXI, aunque las obras de fábrica 
sigan siendo del XIX. 
 
“Escuchando” la foto para aprender de las avenidas. Y armonizando el discurso desde cualquier interpretación de la 
realidad. 
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LA CONSTRUCCIÓ DEL MOLÍ DE CA L’EUDALD 

“MOLÍ DE LES ALZINETES” 
Feliu Novell Andinyac. Museu de la Mina Vella de Vilassar de Mar 

 

Ca l’Eudald és la masia que acull el museu de la companyia Aigües de Vilassar – Mina Vella des de l’any 2000. 
Antigament aquest edifici era conegut amb els noms de Molí de les Alzinetes, del Pla o de Baix i formava part d’un 
conjunt de tres molins fariners, edificats en línia, en els termes de Cabrils i Vilassar de Mar. 
 
El responsable de la construcció va ser un personatge il·lustrat que va  invertir en nous sistemes productius per tal de 
millorar el rendiment de les propietats de la seva família. Ens referim a en Fèlix-Anton Campllonch Velada i Guarro que 
el trobem implicat en negocis comercials, fabricació d’aiguardent, estampació d’indianes, construcció de mines d’aigua 
per a reg i també implicat en la política de l’Ajuntament de Mataró. De fet era un dels propietaris més rics ja que apareix 
entre els cinc principals contribuents del cadastre a Mataró en els anys 1787, 1797 i 1807. 
 
 
El Molí de Dalt 
 
A principis del segle XIX, Campllonch, inicià la construcció 
d’aquest conjunt de molins fariners tot rehabilitant el que 
es coneix com a Molí de Dalt, a Cabrils, que ja existia i era 
propietat de la seva dona. D’aquest molí avui només 
queden restes de la bassa. En un document del 1802 se’ns 
diu que ha venut diverses propietats per tal de pagar 
“considerables obras y milloras, així en las casas [...] com en 
las heretats y terras [...] y entre ellas un molí fariner en la 
heretat dita Verivol de Cabrils”.  
 
I l’any següent, el 1803, trobem que segueix amb les 
obres amb diversos treballs de minat documentats en 
dues factures a favor de Josep Mas Seguí, mestre de cases 
de Cabrils que “està construhint una mina de aygua 
continua a la immediació de la riera [...] y desde la casa 
dita de Roldós [...] en avall”. Encara el 1804 feu netejar la Mina Gran en previsió d'obtenir tota l'aigua possible que havia 
de servir també al nou Molí del Mig, ja en construcció. La Mina Gran es feu rebaixar i acanalar per tal d'obtenir més 
cabals i evitar pèrdues d'aigua. Els treballs els feren Josep Major i Francesc Serra, mestres de cases de Mataró. 
 
El Molí del Mig 
 
El segon molí va ser fet enterament des dels fonaments per Campllonch. Hem 
localitzat la factura, de 1806, del que va costar la seva construcció. Aquest molí 
conegut com a Molí del Mig es va construir darrera mateix de la casa de can Tosca. 
Campllonch va fer edificar una gran bassa i un petit casal de molí, de planta baixa i 
soterrani amb teulada a una sola vesant. A la llinda d’entrada al molí hi ha gravada la 
data de 1805. En línia recta no deu estar a més de 120 metres de distància del Molí de 
Dalt però el desnivell és d’uns 25 metres cosa que permetia aprofitar convenientment 
aquest salt d’aigua. L'aigua, que havia fet girar el Molí de Dalt, queia a la nova bassa i 
s’acumulava per a fer funcionar aquest segon molí. 
 
 
 
 

El Molí de Dalt, restes de la bassa 

Porta d’entrada al Molí del Mig 
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La factura de la construcció del Molí del Mig és un document on es 
detallen tots els materials emprats i les feines realitzades pel 
mestre de cases Josep Mas de Cabrils, el fuster Francesc Plana de 
Mataró i el manyà Gabriel Careta també de Mataró. El total dels 
costos puja a 7.418 lliures, 7 sous i 11 diners.  
 
Se’ns especifica que a part de fer de bell nou el segon molí també 
s'arreglaren “la casa, y estableria de dita heretat de baix 
[actualment can Tosca], perquè lo moliner pogués habitar-la; las 
quals obras comensaren als 18 maig de 1804 y quedaren conclosas 
en 15 juliol de 1805”. 
 
 

 
El Molí de Baix 
 
L’any 1805 en Fèlix-Anton aconseguirà l’establiment en 
emfiteusi de “mitja quartera de terra de vinya arenosa”, 
pel cens anual de 18 lliures, on es construirà el Molí de 
Baix. El bisbat concedí el permís ja que el cens ofert era 
bo per una peça “de mala qualidad [...] por ser arenosa y 
contigua a una riera y visto el informe  del cura párroco 
de Sta. Cruz de Cabrils, [...] si también porqué habiendo de 
construir una pared al lado de la riera llamada del Pino 
quedaria asegurado lo restante de la tierra de la misma 
pieza” .  
 
Aquesta paret encara avui protegeix el Museu de la Mina 
Vella de les rierades que baixen de Cabrils. El Molí de les 
Alzinetes o de Baix s'ha conservat sencer fins als nostres 
dies i això ens permet veure les similituds i diferències 
amb els altres dos molins. 
 
També hem trobat la factura de la construcció de la mina que portava l'aigua des del Molí del Mig fins a la bassa del Molí 
de Baix. “desde lo tercer molí que estan fabricant en lo terme de Vilassar [...] fins a las parets de la resclosa que tenen en la 
riera dita de Cabrils”. Aquesta mina actualment la coneixem per la Mineta. El document és de 1806 i també és feta pel 
mestre de cases de Cabrils, Josep Mas. Diu que es començà a construir el 1803 i s’acabà el 1805. 
 
 

La sequera 
 
Així el conjunt de mines que portaven aigua als 
tres molins de Campllonch eren: la Mina Gran, 
la Mina Xica, la Mina del Torrent Roig i la Mina 
del Molí del Pla o Mineta. Anys a venir (1853) al 
Molí del Pla també s’hi afegiren setze plomes 
d’aigua de la Mina Nova. 
 
Tot aquest conjunt de mines tingueren 
problemes degut a la falta de pluges. En varis 
documents Capllonch s'exclama de la sequera i 
de la falta d'aigua que fa tenir els molins parats. 
El 1818 trobem que ven diverses peces de terra 
per “sufragar los gastos quens ocasiona la 

Bassa del Molí del Mig 

Carcabà del Molí del Pla 

Esquema amb els tres molins i les mines de captació. (Dibuix N. Triadó) 
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prolongació y fabricació de ramals de aquella mina [...] a las quals obras nos ha precisat la actual esterilitat de ayguas (ja 
may coneguda, ni en sa quantitat, ni en sa duració) a fi de no tenir sens curs los dits molins y esterils las terras que regan 
ab las ayguas ab que molen los mateixos, y que encara que sempre havian estat en una quantitat bastat considerable en la 
actualitat haurian quedat enetrament perdudas per rahó de la gran sequedat que de alguns anys a esta part se 
experimenta en lo Principat”. 
 
Els últims anys de vida foren difícils per a Fèlix-Anton Campllonch. Sembla que els negocis no li anaren gaire bé, atès 
que al testament, datat l’any 1831, s’exclama “d’haver sufert la mia casa y béns grans pèrduas y atrassos”. Però una gran 
part de les obres que dugué a terme ens han pervingut fins a l’actualitat. El seu tercer molí actualment és un museu i 
part de l’aigua de les seves mines avui abasteix la població de Vilassar de Mar. 
 
 

“NAIXEMENT D’UNA EMPRESA MIXTA” 
Miquel Àngel Fos.  Vicepresident Associació Catalana d’Amics de l’Aigua. 
 
Aquest article pretén de forma resumida explicar el perquè i el com del naixement d’una empresa mixta pel 
subministrament d’aigua a la Ciutat de Sabadell. 
 
Aquest naixement constitueix la tercera gran fita històrica, i per ara la darrera, que ha permès a la ciutat de Sabadell 
desenvolupar-se al llar dels temps fins arribar a la ciutat que és actualment. 
 
Les dues anteriors grans fites van ser, l’atorgament per part del Rei Pere III a la seva dona Elionor de Sicília de les 
aigües de la Font Rossella el 28/12/1367 i la captació, per part de l’Ajuntament de 1.400 m3/dia del riu Ripoll, captació 
que culminà amb la construcció de la Torre d’aigua al 1918. 
 
Aquestes fites les vam presentar a l’Aigua Amiga 27 (setembre 2018) i a l’Aigua Amiga 29 (març 2019) respectivament. 
 
Seguidament veurem el procés que va portar a la constitució, el 22 de juliol de 1949, de la Societat “Compañía de Aguas 
de Sabadell, S.A.” com Empresa Mixta, amb una participació de l’Ajuntament de la ciutat del 20 % del capital (Accions de 
la classe A) i  del 80 % restant (Accions de la classe B) distribuït entre les principals entitats de la ciutat i les grans 
famílies de Sabadell fabricants tèxtils i metal·lúrgics.  
 
Per això hem de veure l’evolució de la Ciutat i del subministrament d’aigua des d’on ho vam deixar a la referenciada 
Aigua Amiga 29. 
 
Període 1920-1945.  
 
A la ciutat de Sabadell en aquest període hi havien tres actors que intervenien en la distribució d’aigua, que eren: 
 
Sociedad de propietarios de la Mina de Aguas de Sabadell  

 
 
Societat hereva de la Amantes de la Agricultura e Industria de la Villa de Sabadell, 
constituïda al 1843 per un grup de particulars amb la intenció de resoldre definitivament 
la precària situació en que es trobava una població que, per aquell temps, comptava amb 
uns 8.000 habitants. 
 
Els recursos d’aigua els obtenia d’una xarxa mines que la societat havia excavat des dels 
exteriors de Sabadell, principalment de la riera de Ribatallada tributaria del riu Ripoll al 
nord de la ciutat, motiu pel qual popularment es coneixia com Aguas de Ribatallada, fins 
al centre de la ciutat, que desprès de clarificar-la la distribuïa per mitja de repartidors i 
aforaments. 

  Esquema Mines Ribatallada (Arxiu CASSA)  
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Compañía de Aguas para el Abastecimiento de Sabadell, SA (CAASA) 
 

Societat constituïda l’any 1903 amb un capital d’un milió de pessetes, que absorbeix 
l’antigua  Mirí y Compañía fundada al 1872 pel senyor Marí, que va construir una mina 
que parteix del mateix centre de la ciutat de Terrassa. El primer pou, que es coneix 
actualment, està al carrer Cervantes i té un aforador al carrer Vinyals d’aquesta ciutat, 
per aquest motiu aquesta es coneix com Aguas de Tarrasa. 
 
Les aigües d’aquesta mina no arribaren a Sabadell fins a 1878, per la forta oposició de 
molts dels propietaris per on discorre la mina i sobre tot de la pròpia ciutat de 
Terrassa. 
 
A l’entrada de Sabadell es construí un dipòsit enterrat de 7.000 m3 de capacitat, a la 
serra d’En Camaró, que avui dia encara està en servei, d’ell sortia una xarxa que va 
arribar a ser d’uns dotze quilòmetres i les escomeses eren a base de aforaments. 
 

 
 

 
Ajuntament de Sabadell. Servei Municipal d’Aigua.  
 
A l’any 1908 l’Ajuntament de Sabadell davant la impossibilitat que les dues societats anteriors poguessin resoldre 
l’endèmica situació de falta d’aigua a la ciutat, pren la decisió de ser ell el que l’afronti. 
 
Per aquest fi inicia un projecte que és el de fer una captació de 1.400 
m3/dia i elevar-los a la ciutat.     
 
Al 1912 s’inicien les obres, les primeres aigües arriben a la plana de la 
ciutat al setembre de 1913 i el projecte culmina al 1918 amb la 
construcció de la Torre de l’Aigua, tot i que la concessió dels cabals no es 
té fins al 1922. 
 
Tots els detalls i entrebancs que aquest projecte va patir, es troben 
detallats a la revista Aigua Amiga 29, de març de 2019. 
 
Amb la posta en marxa de la captació del Riu Ripoll, l’Ajuntament de 
Sabadell s’incorporà pels següents anys al subministrament d’aigua a la 
ciutat, com un actor determinant. 
 
Repassem  seguidament com evolucionà el servei de l’aigua a la ciutat al període de 1920 – 1945. Període marcat com 
veurem per una continua i apressant necessitat de cabals d’aigua. 
 

Inicialment l’aigua del Ripoll l’Ajuntament la utilitzà per donar un 
gran impuls a la instal·lació de fonts públiques i safaretjos. 
 
Les fonts passen de 38 al 1920 a 62 al 1940. 
 
Moltes d’aquestes fonts tenen un d’aquestes artístiques 
distribuïdes per la ciutat. Molt poques es conserven en l’actualitat. 
 
El mateix succeeix amb els safaretjos, es construeixen dos i al 1940 
es disposen de 6, tots ells desapareguts com a tals, però alguns es 
conserven com equipaments i amb funcions didàctiques.  

 

Esquema elevació aigua des de riu Ripoll.  
Museu d’Història de Sabadell 

 

Esquema Mina Marí Terrassa a Sabadell( Arxiu CASSA) 

900 anys d'història de l'aigua a SBD - Quadre  1 

Any Fonts Safaretjos

1800 6 1

1850 9 2

1875 17 2

1900 30 2

1920 38 4

1930 51 4

1940 62 6

Evolució Fonts i Safaretjos



 

 

 

AIGUA AMIGA ______________________________________________________________________________________ Pàgina 10 

 
A la vegada recolzà als altres dos subministradors i no fa una distribució directa als habitants 
de la ciutat. 
 
No és fins a finals del any 1923, que el Servei d’aigua de l’Ajuntament no signà els primers 
contractes amb particulars, concretament amb una promoció d’una Cooperativa de la 
Habitación Popular de Sabadell al carrer Poeta Folguera, promoció acollida a la llei de cases 
barates. Lleis dictades al 1911 i 1921, que establien mecanismes tant per la iniciativa privada 
com per la municipal a fi de promocionar la construcció d’habitatges higiènics i barats per 
cobrir les necessitats de les primeres onades migratòries. 
 
Una característica dels subministrament de Servei municipal és que es feia amb comptador i 
no amb aforaments. 
  
Als següents anys el Servei municipal a més de recolzar els altres serveis, quan tenien 
problemes de falta de recursos i de subministrar a les fonts i safaretjos, va anant incrementant 
el nombre d’abonats.  

 
Al quadre adjunt, és veu la evolució en nombre i amb el % de respecte 
al total de Sabadell. 
 
El nombre habitants continua creixent i amb ell el nombre escomeses. 
 
Al quadre adjunt s’aprecia aquesta evolució, amb una ruptura en el 
nombre d’habitants a l’any 1940, com conseqüència lògica de la guerra, 
disminució que no es produeix en el nombre d’escomeses, que tot i el 
període de guerra, continuà creixent. 

 
Una dada molt significativa, és el Rati de nombre d’habitats per escomesa, 
que passa de 14,69 a l’any 1924 a la mitat, 7,10, al 1950, pràcticament al 
moment de constituir-se la empresa objecte d’aquest article. Vint anys 
desprès pràcticament es pot dir que l’aigua arriba a totes els habitatges de 
Sabadell, doncs el ratí ja és de pràcticament 4 habitants per escomesa, que es 
un rati dels components d’una família mitja de l’època. 
 
Però tot aquest creixement també representa un increment en la necessitat 
de recursos.  
Les sequeres dels anys 1924 i 1925 va fer estralls.  Les societats privades ja 
havien renunciat a fer més inversions, doncs les darreres no havien donat cap 
fruït. 

 
Va ser de nou l’Ajuntament que va prendre la iniciativa, al 1928 va presentar 
una proposta a la Sociedad General de Aguas de Barcelona perquè comprés les 
dues societats privades i les instal·lacions municipals restarien per cobrir 
únicament els serveis públics. El cost de les instal·lacions i la baixa densitat 
d’escomeses, el ratí habitants per escomesa era de 15 (Veure el Quadre 3), fa 
que la proposta fos rebutjada. 
 
Les gestions de l’Ajuntament fructifiquen amb la signatura d’un contracte, 
amb la senyora Maria Feliu i Llibre pel subministrament de 2.000 m3/dia des 
d’uns pous de la seva propietat de Barbarà del Vallès. Per aquest 
subministrament s’instal·là una canonada des d’aquesta vila fins a la Torre de 
l’Aigua de Sabadell. 

Font Plaça Granados (Arxiu CASSA) 
Actualment funciona 

 

Any Habitants Escomeses Rati

1924 40.514 2.758 14,69

1930 45.607 3.038 15,01

1935 50.000 3.314 15,09

1940 47.831 4.099 11,67

1945 52.138 5.936 8,78

1950 59.494 8.382 7,10

1955 78.761 8.410 9,37

1960 105.152 14.095 7,46

1965 133.880 25.805 5,19

1969 153.831 37.542 4,10

Evolució de Habitants per Escomesa

900 anys d'història de l'aigua a SBD - Quadre  3 

Font carrer Felix Amat (Arxiu CASSA) 
Actualment desapareguda. 

Any Nombre d'Abonats %

1925 60 12,30

1929 196 48,80

1934 346 55,00

1939 1.016 38,70

1944 2.922 50,10

1949 4.662 53,90

Abonats del Servei Municipal  i % de 

respecte al total de Sabadell

900 anys d'història de l'aigua a SBD - Quadre  2 
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La situació durant i desprès de la guerra, es troba al límit i 
agreujada pels anys de sequera. Les restriccions tornen a 
fer acte de presència. 
 
Al 1944 es signà un nou contracte, aquesta vegada amb la 
Sociedad de Aguas de Barcelona, pel subministrament de 
600 m3/dia procedents del Acueducto del Bajo Vallés ,que 
al passar per Barberà del Vallès, s’utilitza les instal·lacions 
de la portada dels pous de la senyora Maria Feliu. 

 
 

Tots aquestes actuacions de l’Ajuntament de Sabadell aporten a la ciutat el cabals recollits al següent Quadre 4  
 

Any Riu Ripoll Barberà del Vallès C. A. Barcelona Total

1935 442.578 130.219 572.797

1936 447.280 219.645 666.925

1937 446.724 305.636 752.360

1938 476.992 144.118 621.110

1939 525.926 269.610 795.536

1940 433.926 365.583 799.509

1941 501.515 358.262 859.777

1942 537.572 388.518 926.090

1943 609.634 489.594 11.290 1.110.518

1944 467.080 627.622 127.648 1.222.350

1945 381.321 545.738 193.471 1.120.530

1946 500.945 599.863 167.886 1.268.694

1949 400.452 497.421 341.558 1.239.431

Ajuntament de Sabadell. Subministrament anual per m3 per procedència

 
900 anys d'història de l'aigua a SBD  4 

 
Aquest esforç de l’Ajuntament respecte al total de Sabadell, resta plasmat al següent Quadre 5, on es pot veure que la 
mitjana anual al període 1945-49, el 75 % del total de l’aigua subministrada, prové dels recursos aportats pel municipi. 
 

 
Si combinem amb les dades del 
quadre 2, el Servei Municipal amb 
poc més del 50 % dels abonats de la 
ciutat, aportava el 75 % dels 
recursos d’aigua 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonts situades a la Rambla (Arxiu CASSA) 
Actualment funcionen. 

 

Anys Ajuntament SPMAS CAAS Total

1920-24 - 511.725 467.640 979.365

1925-29 453.036 333.901 272.160 1.059.097

1930-34 469.937 480.982 270.260 1.221.179

1935-39 681.746 336.853 186.280 1.204.879

1940-44 983.649 385.613 277.680 1.646.942

1945-49 1.199.846 206.516 216.925 1.623.287

SPMAS: Sociedad de propietarios de la Mina de Aguas de Sabadell - Aigües de Ribatallada

CAAS: Compañía de Aguas para el Abastecimiento de Sabadell - Aigües de Terrassa

Mitjana anual m3 per Serveis

900 anys d'història de l'aigua a SBD - Quadre  5 
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Naixement d’una empresa Mixta. 
 
Tot i els recursos de què es disposaven i el gran esforços que havia fet i feia l’Ajuntament de Sabadell, esforços que 
consumien gran part del seu pressupost municipal, no s’arribava, no únicament a solucionar el problema endèmic de 
falta d’aigua al municipi sinó que la situació s’agreujava any darrera any. 
 
Les restriccions eren cada vegada més freqüents i més duradores, fins al punt que al gener de 1947 s’han de suspendre 
les intervencions quirúrgiques a l’Hospital Casa de Beneficència per falta d’aigua i al febrer s’ha de tallar el 
subministrament a algunes indústries. 
 
En paraules de l’alcalde de Sabadell José M. Marcet Coll, recollides a les seves 
memòries (Mi vida y yo. Veinte años en una alcaldia 1940-1960) “Les irregularitats en 
el subministrament, que en altres temps havien estat excepcionals, es convertiren en 
una norma. Es produí el denigrant espectacle de les cues davant de les fonts públiques, 
faltà l’aigua per beure i rentar-se i s’originà el consegüent malestar social”. 
 
Aquesta situació porta a buscar una solució que sigui definitiva i que l’Ajuntament ja 
no podia assumir per l’envergadura i la complexitat que es preveia, motiu pel que la 
Comisión Municipal Permanente acordà, a la sessió del 7 d’agost de 1946, dirigir-se al 
Gremi de Fabricants, que històricament agrupava als grans fabricants tèxtils i a la 
vegada eren el màxims consumidors d’aigua, perquè junt a les altres entitats 
econòmiques i financeres, Banc Sabadell i Caixa de Sabadell, així com les forces vives 
de la ciutats, estudiessin i proposessin una solució viable i amb visos de ser 
definitiva. 
 
El 25 de setembre d’aquell mateix any es reuneixen, al Gremi de Fabricant, quaranta i 
cinc persones representatives de Sabadell i acorden crear una Comisión de Estudio 
encarregada analitzar les possibles solucions i arribar a proposar la més adient. 
 
La Comisión de Estudio estava formada per disset persones, fou el seu president 
Manuel Buxeda Garí-Montllor, que ho era també del Gremi de Fabricants, entre els 
seus components comptava amb els presidents de la Cambra de Comerç i Industria, 
de la Cambra de la Propietat i de la Caixa de Sabadell. Actuava com secretari Santiago 
Udina Martorell, que era ho era també del Gremi  i com assessor tècnic l’enginyer 
municipal Antonio Forrellat Solá. 
 
Les primeres alternatives que es van estudiar i que suposaven una garantia de futur, eren les aigües procedent dels rius 
Llobregat o Besos, es van obrir converses amb Aigües de Barcelona i de Terrassa. Es van estudiar i analitzar els 
respectius projectes i pressupostos. 

De forma paral·lela, es fa una consulta enquesta a tots els industrials de 
la ciutat per conèixer les seves necessitat d’aigua presents i futures. 
 
Finalment el 23 de juliol de 1947, es reuneix per tercera vegada la 
Comisión de Estudio. Es presenten dues solucions i la forma de portar-les 
a termini. 
 
La primera, és una associació amb la societat Mina Pública de Terrassa, 
amb una portada de nou quilòmetres i un pressupost de sis milions de 
pessetes. 
 
La segona, és un acord amb Sociedad de Aguas de Barcelona per fer una 
connexió amb Sant Pere Màrtir, a la Carretera de les Aigües a prop de 

Vallvidrera, per mitja d’una canonada de dinou quilòmetres, seguint aproximadament el recorregut dels actuals 
Ferrocarrils de la Generalitat, amb un pressupost aproximat de disset milions de pessetes. 

Font Jardinets de l’Ajuntament (Arxiu CASSA) – 
Actualment desapareguda. 

Safareig de la Creu Alta al carrer Borràs (Arxiu CASSA) 
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La proposta final, a pesar de la diferència del cost, serà la segona. Els criteris pels quals es va preferir aquesta solució 
van ser, per un costat  el preu de l’aigua i per altre una series de consideracions com que estar relacionats amb 
Barcelona donava més garanties de cara a un futur. 
 
Pel que fa al model de gestió a tomar en consideració, havia de ser a través d’una societat mixta de capital municipal i 
privats. 
 
La Comisión Municipal Permanente celebrada el dia següent, en relació a l’informe de la Comisión de Estudio, pren els 
acords, d’aprovar-lo, així com el projecte de empresa mixta que es proposa. En conseqüència nomenar un vocal que 
representi a l’Ajuntament en les gestions i encarregar un estudi de valoració de les instal·lacions municipals. Per últim 
acordà que la Delegación de Fomento emeti un informe i que la Comisión de Estudio continuí els treballs i gestions. 
 
L’11 de maig de 1948 la Delegación de Fomento presenta l’informe sol·licitat i el Ple municipal l’aprova tres dies més 
tard. 
 
El 17 de juny  és reuneix la quarta sessió de la Comisión de Estudio que dóna per terminades les seves actuacions i es 
constitueix la Asociación Promotora de la Compañía de Aguas de Sabadell. A partir d’aquest moment els fet es 
desenvolupen de forma molt ràpida. 
 
El 30 de juliol es presenta la Memòria de municipalització del servei i es possa a informació pública i seguidament la 
Delegación de Fomento prepara les bases de l’empresa mixta, que són aprovades pel Ple Municipal del 21 de març de 
1949 i el 26 de març es procedeix a dissoldre l’Asociación Promotora de la Compañía de Aguas de Sabadell i aprovar els 
avantprojecte dels Estatuts. 
 

El 22 de juliol de 1949, l’alcalde de Sabadell José 
M. Marcet Coll i el president del Gremi de 
Fabricants Gabriel Cirera Pons signen l’escriptura 
de constitució de la Compañía de Aguas de 
Sabadell, SA (CASSA). 
 
En resum, els punts més importants dels Estatus, 
estableixen, que per solucionar els greus i 
importants problemes de la falta d’aigua es 
constitueix l’Empresa per portar-la des del riu 
Llobregat, que el servei i l’explotació es farà amb 
caràcter de monopoli, que la Societat que tindrà 
caràcter mixt municipal i privada, que 
l’Ajuntament tindrà el 20 % el capital (accions de 
la classe A), que aquest capital ho serà per 
aportació de les instal·lacions municipals 
valorades en cinc milions de pessetes, que la resta 
del 80 % del capital (accions de la classe B) serà 
subscrits pels privats en efectiu  per a la 
construcció de la referida portada i pel seu 

desenvolupament financer,  que la durada de l’Empresa serà de noranta nou anys, que es regirà pels Estatuts i les Bases 
d’Explotació del Servei i que l’alcalde de Sabadell serà el vicepresident honorari.  
 
 
 
 
 
 
 

Acció de CASSA Sèrie B (Arxiu CASSA) 
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Posta en marxa de CASSA. 
 
El 5 d’agost pren possessió el primer Consell d’Administració, presidit per Gabriel Cirera Pons, com vicepresident es va 
nomenar a Fernando Casablancas Planell, com conseller delegat a Francisco Tiana Clapés, es van nomenar cinc vocals en 
representació dels privats i dos vocals en representació municipal, com secretari Santiago Udina Martorell i com 
vicepresident honorari l’alcalde José M. Marcet Coll. 
 
L’octubre, es signa el contracte amb Sociedad de Aguas de Barcelona pel qual es contracten 7.500 m3/dia d’aigües 
procedents del riu Llobregat a partir de les instal·lacions de Sant Pere Màrtir. 
 
La portada, consisteix en una canonada de fibrociment de diàmetre interior 450 mm, que connectada a la Carretera de 
les Aigües de Barcelona travessa el Tibidabo per la mina Grot, i que seguin aproximadament el traçat dels Ferrocarriles 
de Catalunya els actuals Ferrocarriles de la Generalitat, passa per la Floresta, Sant Cugat del Vallès, Vilaró, Bellaterra i 
Sant Quirze del Vallès, arriba a Sabadell. 
 
Les obres s’adjudicaren mitjançant un concurs públic, al que es van presentar nou propostes, Es va adjudicar al 
constructor Sebastián Llurba, associat als senyors Antolinos i Vilalta. La direcció d’obra va ser portada per l’enginyer 
municipal Antonio Forrellad Solá, que també ho era de CASSA. 
 

El 14 de novembre d’aquell mateix any 1949, s’inicien les obres. Al març de 1951 la 
canonada ja arriba des de Sabadell a La Floresta, moment en que es signa un contracte amb 
la Compañía de Aguas de San Cugat, pel qual aquesta subministra, ja per la nova canonada, 
un caudal de fins a 2.000 m3/dia. 
 
Aquest fet permet que arribin a Sabadell les primeres aigües. Això implica que segons 
estableixen les Bases, el 15 de juliol de 1951 es procedeixi de forma efectiva, al traspàs del 
servei municipal i de les instal·lacions municipals a CASSA.  
 
També permet fer l’ampliació definitiva per part dels accionistes privat dels vint-i-cinc 
milions definitius.  
 
El 18 d’agost de 1952, tres anys desprès de 
l’inici de les obres, les aigües del Llobregat 
arriben a Sabadell.  

 
Amb aquest fet marca el que pot considerar-se com la culminació del 
naixement de la empresa mixta Compañía de Aguas de Sabadell, S.A. 
CASSA. 
 
A fi de consolidar l’aigua del Llobregat, es demana una concessió de 
15.000 m3/dia del riu Llobregat. Concessió que s’obté al febrer de 1955 
i publicada al juliol del mateix any al BOE. 
 
La concessió en si s’atorgà a la Sociedad de Aguas de Barcelona pel 
subministrar a la Compañía de Aguas de Sabadell, per un període de 
noranta-nou anys i que una vegada transcorregut aquest temps la 
concessió passarà al comú de Sabadell. 
 
Únicament restava la unificació, que va ser absorció, de les altres dues 
companyies que encara donaven servei a Sabadell,  Compañía de Aguas 
para el Abastecimiento de Sabadell, SA (CAASA) i Sociedad de 
propietarios de la Mina de Aguas de Sabadell. La primera la va compra 
al 1956 i la segona al 1959. 
 

Detall canonada portada aigua del 
Llobregat (arxiu CASSA) 

Brollador al Passeig de la Plaça Major, commemoratiu de l’arribada de l’aigua 
del riu Llobregat el 12 d’agost de 1952.  
Actualment desaparegut per la remodelació del Passeig. (Arxiu CASSA) 
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Des de les hores, moltes han estat les vicissituds pel les que ha passat l’abastament i aquella idea que amb concessió 
dels 15.000 m3/dia s’hauria acabat per sempre l’endèmic problema de la falta d’aigua, no va complir.  
 
Es va d’haver d’ampliar el contracte del Llobregat als vint mil. Més tard. als finals dels anys 60, es va de subscriure un 
nou contracte amb Sociedad de Aguas de Barcelona de 20.000 m3/dia amb una nova canonada des de Cerdanyola del 
Vallès. 
 
No és fins a la connexió, al final dels 80, amb Consoci d’Aigües del Llobregat a Abrera, posteriorment Aigües Ter 
Llobregat, que semblen superats per fi els dèficits d’aigua a la ciutat de Sabadell. Però tot això ja es motiu d’altra 
història. 
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“EL TEMPORAL GLÒRIA COM OPORTUNITAT” 
Josep Lascurain. Associació Catalana d’Amics de l’Aigua 
www.sgm.cat 
 

 

Els temporals com el Glòria, en tant que són esdeveniments de baixa freqüència, són veritables oportunitats per avaluar 

en quina mida els models predictius (d’inundació, de regressió del litoral, etc..) s’ajusten a la realitat; i el mateix es pot 

dir pel que fa les estructures de planificació i presa de decisions.   

 

En aquest cas ens centrarem únicament en la informació proveïda per la imatge del delta del Llobregat, capturada pel 

satèl·lit Sentinel-2 del dia 23 de gener de 2020, just a les acaballes del temporal. Sentinel-2 registra 13 intervals de 

l’espectre electromagnètic amb resolucions espacials que oscil·len entre 10 i 60m. Les diferents combinacions de 

bandes proporcionen, a més de la imatge amb color real, informació que ha permès identificar i cartografiar els conreus 

inundats, incloent el grau d’afectació o profunditat de la columna d’aigua; així com el grau d’inundació de les platges 

amb patologies de superfície còncava.  L’anàlisi ha donat 4 punts d’interès: ponts afectats per acumulació de sediments; 

sediments que no poden alimentar les platges; l’afectació de les platges; i els conreus que han resultat inundats.  
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1- El pont Nelson Mandela.  

 

Dos treballs recents (1 i 2) expliquen cóm el canvi bruc de pendent, i la duplicació de l’amplada de la nova llera ha 

transformat aquest darrer tram del riu en una trampa de sediment. L’acumulació de sediment, a banda de segrestar 

sorra que fa falta a les platges, compromet la capacitat dels dos ponts que hi ha en aquest tram. La imatge 1 mostra, a la 

combinació en infraroig, l’acumulació de sediment. Es veu una petita escarificació aigües amunt, que ara mateix ja és 

inefectiva. El Glòria segurament ha aportat una nova càrrega de sediment que ben segur contribueix a agreujar aquesta 

pèrdua de capacitat del riu i, especialment, dels ponts.  

 

2- El dic sud de la nova gola del riu. 

 

El dic sud, que penetra més de 850 m dins el mar, fa que els pocs sediments que arriben per transport de fons (és a dir, 

la sorra que fa falta a les platges) quedin massa lluny per tal de poder incorporar-se a les platges. Un dic que comporta 

així un impacte importantíssim sobre un element fonamental en la sòcio-economia local i que no compta amb cap 

justificació raonada que expliqui perquè s’ha de mantenir. Molt especialment amb les condicions de contundent acreció 

de la llera per acumulació de sediment.  

 

3- Les platges erosionades o inundades. 

 

El temporal en aquest indret no ha estat especialment rellevant pel que fa al període de retorn.  El que ha passat és que 

les platges són ara molt més vulnerables. Les operacions de re-translocació de sorra (back-pass) no han donat el 

resultat esperat, i l’alteració del perfil de la platja submergida sembla impedir la recuperació autònoma del perfil 

després dels temporals (la coneguda dinàmica de perfils d’estiu i d’hivern). I, lògicament, les platges amb perfil còncau 

s’han tornat a inundar. Aquestes zones d’inundació s’han contaminat amb les descàrregues DSU que afecten 

pràcticament totes les platges de Castelldefels. 

 

4- Els conreus inundats. 

 

La combinació d’infraroig d’ona curta ha facilitat l’identificació dels conreus entollats; mentre que la combinació que 

proporciona el SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index) permetia trobar els camps més afectats. Aquesta informació va 

facilitar el treball de camp, amb més de 500 fotografies georeferenciades, i així cartografiar els camps inundats i el 

nivell d’afectació.  

 

El resultat demostra que les principals variables que expliquen la inundació són les modificacions de la porositat del sòl 

(principalment per migració de llims i argiles que obturaven la porositat), i la distància al canal de drenatge funcional 

més proper (quan bona part de la xarxa secundària resta desconnectada o amb seccions obstruïdes). Aquesta és la raó 

per la qual solament el 7% dels conreus cartografiats com inundats coincidien amb la cartografia que mostrava la 

reducció de calats d’inundació per T10 a l’estudi promogut per l’ACA en 2008 “Estudi d’impacte acumulat sobre la xarxa 

de drenatge i les zones humides generat per l’execució d’infraestructures al delta del Llobregat”.  Un estudi que 

contempla unes inversions per atenuar aquests impactes que superen els cent milions d’euros. Com a mínim, es pot 

concloure que, pels efectes d’un temporal de període de retorn 10 anys (el cas del Glòria), la modelització feta amb 

criteris hidràulics convencionals (pendent, secció, i rugositat) no funciona quan el pendent mitjà dels conreus entollats 

és del 1,99% i on la variable principal seria la conductivitat hidràulica a través dels sòls agrícoles fins arribar a un canal 

connectat de forma eficient amb el sistema de drenatge fins la desembocadura de la llacuna de La Murtra.  

 

Les conclusions d’aquesta oportunitat de validació són clares. 
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- Fa falta ajustar la gestió a una visió integral dels processos. La compartimentació de l’entorn administratiu i la 

seva rigidesa és actualment el principal obstacle que impedeix que les administracions es puguin adaptar al ritme que 

imposa el canvi climàtic. 

 

- Fa falta una lectura crítica de les metodologies, cal validar models i identificar mancances. Quelcom complicat 

quan, per exemple, els responsables tècnics del Servei de gestió del litoral de la Generalitat consideren com un obstacle 

seriós que el redactor d’aquest article sigui un biòleg i, per tant, sense formació per poder discutir aspectes tècnics de 

gestió del litoral. La incapacitat d’assolir que fa ja decennis que es parla de coneixements instrumentals i no de 

titulacions, és també la incapacitat d’afrontar el repte de la lluita contra el canvi climàtic des d’una perspectiva 

veritablement transdisciplinària. 

 
(1) https://upcommons.upc.edu/handle/2117/131247 
(2)https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/80237/Memoria%20TFM%20%C3%81lvaro%20Dom%C3%ADnguez.pdf?sequence=1&is
Allowed=y   
 

PREMIS DE L’AIGUA 2020 
 

El Jurat de la 21ena. edició dels  Premis de l’Aigua, integrat per: 

 

o Sr. Josep Alabern, Vicepresident Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia 

o Sr. Lluís Martínez Camps, Síndic Personer de l’Ajuntament de Mollet del Vallès 

o Sr. Jesus Colprim, professor de la UdG i investigador 

o Sr. Xavier Amores, Gerent del Clúster Català de l’Aigua (CWP).  

 

Es va reunir el dia 17 de febrer de 2020, i va decidir l’atorgament dels Premis següents: 

 

•COMUNITAT DE REGANTS DEL CANAL D’ARAGÓ I CATALUNYA, per l’impuls a la construcció de la canonada 

de La Mola, que permetrà l’eliminació de quatre estacions de bombament. 

 

•AJUNTAMENT DE SANT CELONI, per la millora de la gestió de l’espai humit de Les Llobateres, preservant els 

valors ecològics de l’ecosistema d’aquest espai, garantint alhora la seva funcionalitat hidráulica. 

 

•Sr. EDUARD MARTÍNEZ HIDALGO, a títol pòstum, per la seva trajectòria professional. 

 

•Dr. MIQUEL SALGOT, per la seva trajectòria professional. 

 

•AIGÜES DEL PRAT, S.A., pel seu procés d’implicació en la utilització d’aigües regenerades al municipi del Prat 

de Llobregat, per a usos no potables. 

 

•Sr. JOSEP M. MARTÍ, a títol pòstum, per la seva trajectòria professional com a fundador d’Stenco i expresident 

d’Aquaespaña. 

 

•YOUNG WATER PROFESSIONALS, per la formació d’una nova generació de líders de l’aigua, oferint 

recolzament mitjançant accions que permetin atreure a joves professionals menors de 35 anys. 

 

Atenent les circumstàncies canviants i preocupants derivades del COVID-19, i en base a criteris de 

prudència i responsabilitat, s’ha decidit ajornar la Cerimònia de lliurament dels PREMIS DE L’AIGUA 

2020, prevista pel proper dia 24 de març, fins que canviïn les dites circumstàncies. 


