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editorial

L’aigua és desenvolupament
L’aigua constitueix un element indissociable de la història d’un poble. Tres
han estat, des de sempre, els usos de consum que l’home ha donat històricament
a l’aigua: l’ha aprofitat per al seu abastament, l’ha fet servir per regar els conreus i
finalment amb ella ha generat energia.
L’abastament d’aigua a Barcelona i les infraestructures construïdes al
llarg del temps han generat importants
peces per al patrimoni industrial. Els romans començaren a implantar els seus
elements de civilització amb la fundació
de colònies i ciutats. Barcino ja es va dotar d’una xarxa de clavegueram i tenim
notícies d’unes termes fetes construir per
Luci Minici Natal l’any 107.
El rec Comtal, provinent de Montcada, travessava Sant Martí de Provençals, portant les aigües del Besòs fins a l’actual carrer Regomir i desguassava a les
platges de la ciutat, al voltant del segle XI.
La portada del Ter a Barcelona va
constituir en el seu moment (anys 19561966) l’obra civil hidràulica més important
de tot l’Estat, sense oblidar l’aportació
important de l’aigua del Llobregat, amb
les estacions de tractament de Sant Joan

Despí i Abrera, i la seva interconnexió entre ambdues fonts de subministrament, a
més de l’anomenat minitransvasament de
l’Ebre de principis dels anys vuitanta.
Ja en els últims anys, la construcció de dues estacions dessaladores d’aigua marina al Prat i a Blanes i la de més
de cinc-centes depuradores han dotat a
Catalunya d’un molt important patrimoni
hidràulic.
Aquesta breu descripció restaria
molt incompleta si no féssim referència
a actuacions tan singulars com la Sèquia
de Manresa, datada del segle XIV, o moltes iniciatives locals de portar l’aigua als
seus municipis (Terrassa i Sabadell, entre
molts altres).
L’ús de l’aigua per al regadiu,
quantitativament, és el més important
des del punt de vista històric. Als indrets
de l’Empordà compresos entre el golf de
Roses i els marges del Ter i del Daró, trobem moltes petites i velles sèquies construïdes entre els segles XIV i XVIII. El canal
de Pinyana, el més antic dels regadius
comunitaris que hi ha avui a Catalunya,
començà a escriure la seva història l’any
1147, quan Ramon Berenguer IV va ator-

gar una concessió d’aigües de la Noguera
Ribagorçana als agricultors lleidatans.
Els canals d’Urgell provenen inicialment del segle XVI i la inauguració del
seu primer tram (el túnel de Montclar) es
va dur a terme el 29 de setembre de 1861.
Avui constitueixen la xarxa de reg més important de Catalunya, juntament amb els
canals de la Dreta i l’Esquerra de l’Ebre.
El desenvolupament econòmic
d’un país està íntimament lligat al subministrament, consum i cost de l’energia. Dos són els elements singulars que
defineixen l’aprofitament de l’aigua per
generar electricitat: d’una banda, les anomenades minicentrals hidroelèctriques,
associades cadascuna d’elles a una colònia tèxtil, i de l’altra, l’aportació de les
gran centrals productores d’electricitat
mitjançant l’aigua, d’entre les quals hem
de destacar FECSA, Hidroelèctrica de Catalunya i ENHER. A hores d’ara, el sector
elèctric està vivint nombrosos canvis generats per una pretesa liberalització del
mercat, que a casa nostra ha suposat un
control molt significatiu d’ENDESA sobre
el conjunt anterior de productors d’hidroelectricitat.
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El patrimoni mundial de la indústria
de l’aigua

Valors històrics de les xarxes d’abastament i tractament
James Douet
Comissari de la conferència
temàtica

El passat mes d’abril el Museu Agbar de les Aigües (situat a la Central Cornellà d’Aigües de Barcelona) va organitzar,
juntament amb el TICCIH (The International
Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), la conferència temàtica
internacional “El patrimoni mundial de la
indústria de l’aigua. Valors històrics de les
xarxes d’abastament i tractament”.
La directora del Museu, Sònia
Hernández, va donar la benvinguda a més
d’un centenar de persones a les instal·lacions del Museu, situat a la històrica estació
de bombament d’Aigües de Barcelona, per
assistir a una sèrie de presentacions en les
quals es van analitzar els llocs, els edificis
i els paisatges creats per la indústria de
l’aigua. També hi van acudir per debatre,
per primera vegada, la importància relativa
de diferents emplaçaments històrics des
d’una perspectiva mundial.
Aquesta conferència representa
la culminació d’un estudi que el signant
d’aquest article ha fet durant un any per al
TICCIH, amb l’objectiu de proposar directrius que ajudin a identificar els llocs més
excepcionals de tot el món.
El tema central de la conferència
va ser la importància cabdal que té el patrimoni de la indústria de l’aigua, pel paper
que va exercir en la superació de la “crisi
sanitària” del segle XIX. La industrialització
havia portat la gent a viure en unes concentracions sense precedents al voltant de
les noves fàbriques, fet que va provocar el
desbordament dels mètodes tradicionals
d’abastament i sanejament d’aigua, com
ara els pous, les fonts urbanes i les fosses
sèptiques. El resultat de tot això van ser re-
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petides epidèmies de còlera, febre tifoide
o febre groga que van aterrir la ciutadania
i van amenaçar de fer impossible la vida a
les ciutats. La mortalitat urbana va créixer
de manera alarmant tant entre la població
pobra com entre els veïns més benestants,
igualment vulnerables al contagi.
Les grans ciutats com Barcelona
van respondre lentament a aquesta crisi.
Es van crear embassaments per als rius
de muntanya i es van construir aqüeductes per transportar aigua dolça. Es van
excavar pous profunds per bombejar aigua
neta cap a torres d’aigua elevades. Es van
adaptar i millorar les màquines de vapor
per captar aigua dels rius. I les “aigües negres” o aigües residuals es van evacuar a
través de nous sistemes de bombament i
noves xarxes de canonades, en alguns casos també per ser tractades i retornades
netes al medi.
A les àrees urbanes es van anar
implantant xarxes de canonades integrades, que imitaven el sistema arteriovenós
del cos humà, en les quals la funció del
cor l’exercien simbòlicament les noves estacions de bombament de vapor que, com
la de Cornellà, dirigien la circulació de tot
el sistema.
Però es tractava d’un repte enorme, tecnològicament complex, car de dur
a terme i que requeria un gran esforç per
part dels governants de les ciutats, els
administradors de l’aigua i també la nova
classe d’enginyers sanitaris. I la magnitud del desafiament es pot observar en
la qualitat i l’expressivitat de l’enginyeria i
l’arquitectura que es va crear. El patrimoni
industrial integrat per la infraestructura de

l’aigua —preses, torres d’aigua, plantes
de filtratge, dipòsits urbans o estacions de
bombament— és la més impressionant i,
alhora, la més expressiva que es va construir durant el segle XIX, amb la del ferrocarril com a única rival.
I a aquest repte s’hi van haver
d’enfrontar totes les ciutats que van passar
per la industrialització, com ens explicava
l’orador principal de la conferència. El professor Martin V. Melosi, de la Universitat de
Houston, Texas, va plantejar la idea central
a l’inici de la conferència. Amb la industrialització es va començar a creure que les
malalties eren causades per “miasmes” —
olors desagradables i vapors invisibles—,
fins que a poc a poc l’abastament d’aigua
va anar adquirint base científica, amb el
descobriment dels bacteris cap al 1880.
La manera com la indústria hídrica de la
ciutat va saber superar la crisi sanitària és
la base perquè el seu patrimoni sigui considerat de “valor universal excepcional”:
testimonia una extraordinària resposta col·
lectiva a una greu amenaça per al desenvolupament de la humanitat.
El patrimoni hídric d’Augsburg,
Alemanya, és candidat a ser inclòs en la
Llista de Patrimoni Mundial de la Unesco.
S’estén des del 1400 fins al segle passat
i inclou elements dels orígens de la indústria, com ara bombes per extreure aigua de
les mines de metall. Va ser presentat pel
coordinador del projecte, Rolf Höhmann.
El doctor Manel Martín va explicar
de quina manera van reaccionar a la crisi
sanitària ciutats industrials com Barcelona.
El disseny i l’execució de la seva famosa
extensió, el barri de l’Eixample, il·lustren la
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influència tant de la teoria de les miasmes
com de la solució sanitària. L’estació de
bombament de Cornellà representa com
cap altra el punt en el qual les bombes
elèctriques van començar a transformar
la indústria, amb les seves enormes màquines de vapor horitzontals utilitzades no
directament per al bombament sinó per
generar electricitat.
La infraestructura de l’aigua era
tan important que el govern de l’Argentina va insistir que el nou dipòsit d’aigua
de Buenos Aires estigués decorat com
un palau reial, segons va explicar durant
la conferència el doctor Jorge Tartarini,
director del museu situat al gegantí dipòsit metàl·lic. Fins i tot les infraestructures
d’aigües residuals van ser objecte d’atractius dissenys, amb l’experiència de Praga
com a exemple, d’acord amb l’arquitecta
Šárka Jiroušková. En la seva conferència,
la doctora Jiroušková va manifestar que
l’alt valor social de les obres hidràuliques
només va decaure cap a mitjan segle XX,
quan l’aigua va deixar de ser vista com una
expressió de virtut cívica i de bona gestió,
i les grans màquines de vapor es van anar
substituint per petites bombes elèctriques
en discretes naus. La professora Susan
Ross ens va mostrar com Toronto exhibia
primer amb orgull els seus dipòsits urbans,
per després acabar-los amagant.
The water industry as world heritage (‘La indústria de l’aigua com a patrimoni
mundial’) es va presentar durant la trobada
com una publicació produïda amb el suport
de la Comissió Europea (es pot consultar
digitalment al web www.waterheritage.
com). A més de ser el primer estudi com-

paratiu sobre la infraestructura històrica de
la indústria hídrica, i de recollir els criteris
per identificar els llocs més significatius, la
publicació presenta dotze casos d’estudi
d’arreu del món, inclòs Barcelona, a càrrec
del doctor Manel Martín, principal historiador sobre l’aigua de la ciutat.
Les qüestions plantejades en la
conferència de Cornellà seran incloses en
un informe que es presentarà a la Unesco,
a París, com document d’ajuda per a la selecció de futurs emplaçaments de la Llista
de Patrimoni Mundial.
Aquesta llista ja té inscrits diversos
aqüeductes romans, així com els conductes d’aigua de dues ciutats antigues de la
Xina, però no conté cap element que representi la infraestructura hídrica que es va
desenvolupar durant l’era moderna per al
subministrament d’aigua potable. Tampoc
estava clar com calia escollir els llocs més
importants d’entre els milers d’instal·laci-

ons construïdes per la indústria de l’aigua.
Moltes es continuen utilitzant avui dia per
al seu propòsit original, com la mateixa estació d’extracció i bombament d’Aigües de
Barcelona, la Central Cornellà, del 1909.
L’endemà de les presentacions i
els debats, els assistents a la conferència
van poder visitar alguns dels llocs històrics
de Barcelona i el seu entorn. Van començar a la plaça Catalunya, ubicada simbòlicament en el punt on la concorreguda part
medieval es troba amb el nou Eixample, i
després es van desplaçar fins a la muntanya que domina Barcelona per pujar a la
centenària Torre de les Aigües del Tibidabo,
el dipòsit d’Aigües de Barcelona més alt
de la ciutat, encara en funcionament. Van
continuar a Montcada, al nord de la ciutat, amb la modernista Casa de les Aigües,
actualment un museu amb dues singulars
màquines de vapor verticals que bombejaven aigua del riu Besòs. I finalment, van
arribar a la Torre de les Aigües del Besòs, al
Poble Nou, ben a prop del mar Mediterrani,
una estació de bombament i torre d’aigua que va contribuir al desenvolupament
d’aquest conegut barri industrial.
Aquesta conferència i les conclusions de les ponències es deixaran sentir
mundialment per poder comprendre i conservar millor aquesta notable branca del
patrimoni industrial.
3
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La Central del Besòs, la gran desconeguda
Joan Grau Mauri

La Central del Besòs, que també
havia estat anomenada Casa de máquinas
de San Andrés de Palomar o Estación elevatoria del Besós, és una planta de bombament d’aigua que es troba al barri de Vallbona, al nord del Turó de la Trinitat, al costat
dret de l’autovia C-17 (antiga carretera de
Ribes), en un espai encerclat per les vies
del ferrocarril de la línia de Granollers-Maçanet-França, i les del Tren d’Alta Velocitat
(AVE). La central es va instal·lar a prop del
sifó de l’aqüeducte de Dosrius, que passa
per sota del riu, i s’hi va connectar per introduir-hi l’aigua que extreia dels seu pous.
La central, que encara conserva
bona part dels seus esplèndids edificis, ha
tingut, i té encara, un paper molt important
com a proveïdora d’aigua a la ciutat de Barcelona. Des de l’última dècada del segle XIX
fins a l’any 1909, moment en què es va posar en funcionament la Central de Cornellà,

La Central del Besòs en
l’actualitat
La Central del Besòs
l’any 1925
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fou la proveïdora d’aigua més important de
la ciutat i, en canvi, en aquests moments és
ben desconeguda. Altres plantes de bombament com la de Montcada o la de la Trinitat,
molt properes a la Central de Besòs, o la de
Cornellà, al Llobregat, han estat restaurades
i s’han convertit en museus, mentre que de
la del Besòs no se n’ha fet cap estudi rigorós. Fins i tot, les referències als anys de la
seva construcció i de les ampliacions posteriors que ofereixen alguns tractats sobre el
tema són imprecises i contradictòries.

Els precedents
La major part de l’aigua que arribava a Barcelona abans de l’enderrocament
de les muralles, a mitjan segle XIX, provenia
del Rec Comtal, mentre que l’altra part ho
feia de les mines de Collserola i dels pous
de la mateixa ciutat. Bàsicament, el sistema
no havia canviat gaire des de l’edat mitjana. Però a mitjan segle XIX l’Ajuntament
de Barcelona va decidir engrandir la ciutat
i es projectà el Pla d’Eixample, que havia
d’unir l’antic nucli urbà amb les poblacions
que l’envoltaven. Va ser en aquest moment
quan el problema del proveïment d’aigua a
la ciutat va ser especialment important i es
va convertir en una de les prioritats per resoldre. A més, cal tenir en compte que els
pous de la ciutat estaven situats sovint a
prop de les foses sèptiques, atès que molts
carrers no tenien clavegueres. En conse-

qüència, la manca de qualitat de l’aigua va
contribuir d’una manera molt important a la
propagació de múltiples epidèmies.
La primera acció important de
l’Ajuntament de Barcelona va ser el 1778,
quan, d’acord amb la comunitat de regants
i altres usuaris del rec, va fer construir galeries de filtratge sota la llera del Besòs que
van permetre incrementar el cabal d’aigua
del rec. Així mateix, el 1826 es va inaugurar
una conducció d’aigua, l’aqüeducte Baix de
Montcada, que duia l’aigua de la mina directament al Pla de Barcelona sense passar
pel rec, que, entre altres usos, tenia funcions industrials.

Els nous reptes per a la provisió
de l’aigua
La necessitat d’aigua estimulà tant
les administracions com els empresaris a
buscar la solució. Per una banda, a partir de
l’any 1870 l’Ajuntament es va proposar la
renovació de la xarxa de distribució i, si bé
el 1878 va inaugurar la Casa de les Aigües
de Montcada amb la perforació de tres pous
i amb bombes accionades per màquines
de vapor amb capacitat per bombar fins a
24.000 metres cúbics diaris, la xarxa no
es va renovar i l’abastament d’aigua no va
millorar substancialment. A partir d’aquest
moment, tot i els esforços d’alguns consistoris municipals per aconseguir noves
aportacions d’aigua i també per municipalitzar-lo, el servei d’aigua va ser gestionat
bàsicament per part d’empreses privades.
El primer intent important per proveir d’un bon cabal aigua potable per part
d’empreses privades va ser el 1857, quan
es va crear la societat Palau, García i Compañía, per captar aigua del subsòl de la
conca de Dosrius a Argentona i conduir-la
a Barcelona. Atesa la falta de capital per
continuar les obres, aquesta societat va ser
adquirida per la Compagnie des Eaux de
Barcelone, creada a Lieja l’any1867 amb
capital belga i francès. La nova empresa
va fer més captacions d’aigua i va construir
l’aqüeducte de Dosrius que conduiria l’agua
d’aquesta població a un gran dipòsit de
17.000 metres cúbics a 93 metres d’altura
a la Muntanya Pelada del Carmel (Dipòsit
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Any de construcció que consta a la
porta principal de la nau gran

d’Altures), situada aleshores en el municipi
de Sant Martí de Provençals. L’aqüeducte,
una important obra d’enginyeria, passava
per les diverses poblacions del Maresme i
per Badalona, on es desviava cap a la Muntanya Pelada travessant el Besòs mitjançant
un sifó a poca distància del barri de la Trinitat Vella del municipi de Sant Andreu de
Palomar. El 1879 l’empresa va llogar uns
terrenys a Sant Andreu de Palomar, en el
mateix lloc on l’aqüeducte de Dosrius travessava el Besòs per construir-hi la Central
del Besòs, al temps que va rebre autorització per extreure aigua del riu mitjançant
pous. La companyia també va comprar
l’aqüeducte del Vallès, projectat i iniciat per
Andreu Marí, que posseïa drets sobre l’aigua de les rieres de Ripoll i de Caldes, amb
finançament del banquer Manuel Girona.

La Central del Besòs, els orígens
No m’ha estat possible consultar
els documents originals de la creació de la
Central del Besòs. Els he buscat, entre altres llocs, en el fons històric que conserva la
Fundació AGBAR. Probablement, la dificultat
per trobar-los s’explica pel fet que la Compagnie des Eaux de Barcelone tenia la seu
a Bèlgica i podrien haver estat dipositats en
aquell país.
El document més ben informat sobre els orígens de la central al qual he tingut
accés és la Memoria sobre la instalaciones
de la SGAB, editat per SGAB l’any 1925,
que consisteix en un inventari editat per
l’empresa. El document dedica un capítol
a la història de la central, on s’explica que
el juny de 1879 l’empresa Compagnie des
Eaux de Barcelone, fundada a Lieja l’any
1867, que havia comprat l’empresa Palau,
García y Compañía, que ja conduïa aigua
de Dosrius cap a Barcelona, va aconseguir
la concessió per poder extreure aigua del
subsòl del Besòs, i ho explica així: “Sobre
el terreno del Marqués de Barberá (arrendat
per l’empresa) se montan Casas de Máquinas dotadas de elementos poderosos que
pueden extraer hasta 10.000 m3 de la capa
subálvea del río, las que vertidas en el próximo acueducto de Dos-Rius a la salida del
sifón, marchan mezcladas al Depósito es-

tablecido en el Norte de Gracia, de 16.000
metros cúbicos de cabida”. Més endavant
s’esmenta que la companyia “obtiene entre
julio y septiembre de 1881 tres concesions
mineras en el cauce del Besós al lado de la
Casa de máquinas”. Manel Martín Pascual
(1) afirma que és l’any 1881 quan es construeix un pou de 5 metres de diàmetre i una
màquina de vapor capaç d’extreure 9.542
metres cúbics cada dia, i Manuel Guàrdia
diu que la central s’inaugura el 1882 (2).
L’excavació dels dos pous previstos inicialment i la instal·lació de les màquines, però,
va trobar molts entrebancs. Segons explica
un document de la Comissió Provincial de
Barcelona de 1879, es van haver d’aturar
les obres per l’oposició dels propietaris dels
terrenys contigus, de la Junta del Rec Comtal i de la Societat de la Mina de Badalona,
que creien que podria afectar el cabal de
l’aigua que extreien. En qualsevol cas, la

companyia només va posar en funcionament en aquest moment un dels dos pous.
L’any 1882 es va crear a París una
nova empresa, la Société Générale des Eaux
de Barcelone, que va adquirir tots els actius
de la Compagnie des Eaux de Barcelone. Un
altre document de dita Comissió, del 1885,
ens diu que l’any 1883 la nova companyia
havia obtingut noves concessions mineres
per aflorar fins a 30.000 metres cúbics
d’aigua. El projecte preveia que els pous havien de ser recoberts per camises de ferro
colat amb forats de filtració. A fi d’aconseguir el permís corresponent, la Companyia
va justificar que la quantitat d’aigua extreta
no afectaria els pous i les sèquies que ja
estaven actius i, a més, prenia el compromís de comprovar-ho periòdicament i de
respondre en cas de manca d’aigua. De
tota manera, el litigi presentat per les altres
parts afectades va endarrerir alguns anys la
iniciació de les obres.
A la Memoria esmentada anteriorment, llegim que “dando preferencia a sus
vastos planes de desarrollo y engrandecimiento, mejora notablemente sus instalaciones elevatorias y redes de distribución. (...)
de 1890 a 1897 construye en San Andrés
dos grandes pozos que captan el agua del
fondo de la capa permeable mediante sus
potentes grupos a vapor.” En referència
a aquests dos pous, un article del diari El
Diluvio de 31 d’agost de 1911, esmentat
per Pere Voltes Bou (3), diu: “Esta estación
cuenta con dos pozos filtrantes de gran diá-

La gran inundació de 1898
La nit del 14 al 15 de gener de 1898 es produïren grans inundacions
especialment al Maresme, al Barcelonès i al Baix Llobregat, segons explica La
Vanguardia. El Besòs, com altres rius, es desborda fins al punt que la llera del riu
va arribar a tenir una amplada d’un quilòmetre i tota la població de Sant Andreu
va quedar negada d’aigua (també s’havia desbordat la riera d’Horta). Els murs
de la Central del Besòs no van suportar l’envestida de l’aigua i es van inundar les
instal·lacions. Els treballador i familiars que vivien en el recinte van haver de ser
rescatats amb barques, de la mateixa manera que molts habitants de les masies
de Sant Andreu, de les quals, segons la mateixa font, solament es veien les teulades. De manera semblant s’inundaren els pous de bombament de Montcada. Tot
i que no s’ha trobat la informació necessària, tot fa pensar que tot seguit es van
reparar els desperfectes i que la Central del Besòs es fa posar en funcionament
en un curt termini de temps.
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metro de los que extraen agua dos grupos
elevatorios a vapor capaces de impulsar
en el acueducto de Dos Rius de 18000 a
22000 metros cúbicos por dia, el uno, y de
22000 a 26000 el otro. Hay, además, otro
grupo elevatorio de menos potencia para
extraer en caso de necesidad una cantidad
supletoria de 6000 a 9000 metros cúbicos
diarios” (es referia a les instal·lacions del
primer pou).

Necessitat de noves aportacions per
a l’abastament d’aigua a Barcelona
al segle XX
Al llarg del primer terç del segle
XX es produeix a Barcelona un extraordinari creixement urbà, atès que entre finals
del segle XIX i principis del segle XX es
produïren les annexions de les poblacions
veïnes. Paral·lelament al creixement urbà,
en aquests anys la ciutat duplica la població
fins a arribar al milió d’habitants.
El volum d’aigua de què disposava
la ciutat ja era precari i a més s’hi afegia
el problema de la manca de qualitat, que,
sumat al del tractament que es feia de les
aigües residuals, la major part de les quals
s’abocaven en foses sèptiques, contribuïa a
fer que es registressin a la ciutat epidèmies freqüents i hi hagués una alta mortalitat. D’aquesta manera, i tenint en compte
el fort increment de població, el problema
de l’aigua s’agreujà i per això l’Ajuntament
de Barcelona es va proposar intervenir per
solucionar definitivament el problema.
En aquell moment, la part més important de l’aigua aportada a la ciutat provenia de l’SGAB, d’algunes petites empreses locals i d’una petita part dels recursos
del mateix municipi. L’Ajuntament, entenent
que l’aigua havia de ser un recurs públic,
va intentar fer arribar més aigua i poder-la
distribuir a la ciutat. Es pretenia aconseguir
el cabal necessari d’aigua potable tant per
al servei domèstic com per a l’agrícola,
fonts públiques i altres serveis. Per això, a
partir de 1896 es van obrir diversos concursos per portar aigua a Barcelona, ja fos
comprant-la a particulars de poblacions veïnes, especialment del Vallès, o captant-la
directament de rius com la Tordera, el Ter i
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fins i tot de la Noguera Pallaresa o del Valira
d’Andorra, i poder-la distribuir directament
tant a Barcelona com a poblacions properes a la ciutat. Cap d’aquestes propostes
van ser acceptades, o bé per l’oposició de
terratinents o empresaris d’algunes de les
poblacions afectades o bé per ser inviables
econòmicament i tècnicament.

febre tifoide. De moment, i de forma interessada, es va atribuir la infecció a l’aigua aportada per la SGAB, però es va demostrar que
la que era contaminada provenia dels pous
de Montcada, propietat de l’Ajuntament, a
causa de filtracions a l’aqüeducte Baix.

Un intent de municipalització

Els edificis

Però una nova proposta, forçada
pels consistoris republicans, va estar a punt
de consumar-se, fou la compra per part de
l’Ajuntament de totes les instal·lacions de
l’SGAB, que ja havia adquirit la major part
de les empreses privades d’abastament
d’aigua, pel preu de 72 milions de pessetes
en metàl·lic. L’11 de novembre de 1912 es
va signar el contracte i es va ratificar el 17
de gener de 1913. L’objectiu era que l’Ajuntament exercís el monopoli de totes les aigües de la ciutat. La proposta, però, tot i que
signada per les dues parts, no va reeixir per
la forta oposició dels interessos privats, les
lluites polítiques i l’inici de la Primera Guerra
Mundial el 1914.
L’any 1920, un grup de bancs
barcelonins, conjuntament amb el Banc de
Bilbao, van comprar l’SGAB. Els nous propietaris havien comprat l’empresa, no tant
per explotar i fer rendibles les instal·lacions
sinó com a capital d’inversió i per això van
voler-la traspassar ben aviat a l’Ajuntament
de Barcelona, però diferents interessos polítics i econòmics van avortar el projecte. Des
d’aquest moment, la qüestió de la municipalització del servei de l’aigua no es va tornar a plantejar fins l’any 1936, moment en
què el govern revolucionari va socialitzar el
servei d’aigua. En acabar la Guerra, la SGAB
va retornar als seus antics propietaris.
Mentrestant, la Central del Besòs
va funcionar ininterrompudament proporcionant un important volum d’aigua (uns
30.000 metres cúbics diaris). A partir de
1909, aquesta central, conjuntament amb
la de Cornellà, acabada d’inaugurar, van
ser, i amb diferència, les proveïdores d’aigua més importants de Barcelona, fins que
el 1967 va arribar l’aigua del Ter.
L’any 1914 hi va haver un brot de

La Central del Besòs està formada per un conjunt d’uns vuit edificis. El
més gran, construït a partir de 1890 i en
actiu l’any 1892, és la sala de màquines,
una gran nau rectangular de 14 per 56
metres. Es tracta d’una sòlida construcció
feta amb pilars de maons i tancaments de
paret de pedra. Les finestres i la porta principal, recercades amb maons, són d’arc de
mig punt. L’estructura de la coberta està
formada per cavalls metàl·lics assentats
damunt de les parets, d’aquesta manera
la sala resulta diàfana. La coberta, de dues
aigües, és de teula romana. La part central
de l’edifici, però, és de quatre aigües per
permetre l’obertura d’una gran portalada.
Per accedir a aquesta portalada des de l’exterior hi ha una doble escala que mena al
replà de la porta. Tant les escales com la
barana del replà de la porta estan formades
per barrots metàl·lics. A la façana posterior
hi ha dues portes d’accés, més baixes, amb
les corresponents escales, més petites que
l’anterior. Aquesta nau contenia les dues
grans màquines de vapor amb les bombes
que extreien l’aigua dels pous situats dintre
del mateix espai.
Adossada a la cara oest d’aquesta
nau hi havia la sala de calderes. Es tracta
d’una nau rectangular, encara existent, amb
dos cossos simètrics, coberts cada un d’ells
a dues aigües. El tipus de construcció és
semblant al de la gran nau, però amb grans
portalades per facilitar l’accés de les grans
calderes i del carbó. Té una planta de 14 per
27 metres. Tant les portes com les finestres
són metàl·liques i formen un enreixat amb
dibuixos geomètrics.
A l’exterior, a uns cinc metres de
la sala de calderes, en direcció nord, hi ha
una gran xemeneia que es conserva en bon
estat, llevat del caputxó que la cobria.

Les instal·lacions de la Central del
Besòs
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Entre la sala de les calderes i la via
del ferrocarril hi havia una gran nau coberta
de forma trapezial, que era el magatzem de
carbó (carboneres), d’una llargada de 28
metres i una amplada d’entre 16 i 10 metres. De la nau solament en queda la paret
exterior. Aquesta paret, que donava a la via
del ferrocarril, tenia set finestres, encara visibles, des de la quals s’abocava el carbó
dins la nau directament des dels vagons,
atès que unes vies mortes arribaven a tocar de la paret de les carboneres. L’edifici
estava format per set cossos iguals. Cada
cos estava estructurat per pilars cilíndrics
de fosa de ferro i cavalls metàl·lics units
per corretges. La coberta de cada cos, de
dues aigües, era de teula romana. Els pilars
metàl·lics estaven muntats damunt d’uns
peus baixos de maó. Ara ha desaparegut la
coberta de les carboners i el seu espai està
ocupat per les noves instal·lacions.
Al costat oest de les carboneres,
es conserven uns petits edificis que eren
destinats a tallers i a habitacions per als
treballadors. Estan construïts amb parets de
pedra i amb coberta, a dues aigües, de teula romana. Les finestres, de maó, tenen les
llindes formades per arcs escarsers.
Davant del gran edifici de les màquines, pel costat nord, hi ha un conjunt
d’edificis separats. El més gran, format per
tres cossos, contenia una màquina de vapor
amb la corresponent bomba, la caldera i un
magatzem. Junt a l’edifici de la caldera, a la
part sud, hi ha una xemeneia amb caputxó

Sala de màquines.
Al fons es veu la grua
pòrtic (1990)
L’edifici de les carboners (1990). Es poden
observar les portes per
les quals s’introduïa el
carbó des dels vagons

notablement més baixa que l’anterior. Els
altres edificis eren magatzems. Davant mateix d’un dels magatzems, el que queda en
la part més meridional, hi havia dos pous.
Aquests edificis estan construïts amb parets
mestres d’obra vista i coberts, a dues vessants, amb teula romana.
Al sector nord-oest del solar, hi
havia un edifici destinat a habitatge format
per dos cossos, l’un de dues plantes i l’altre
d’una planta, amb coberta de dues vessants. El tipus de construcció era semblant
al dels habitatges esmentats anteriorment.

Aquest edifici va desaparèixer per situar-hi
un cobert per a les noves instal·lacions.
També hi ha un edifici notable situat a una desena de metres de la cara nord
de la gran nau que no consta en un plànol
de l’any 1912. Va ser construït per instal·
lar-hi els transformadors quan la central es
va connectar a la xarxa elèctrica.
L’edifici consta de tres plantes. La
més baixa, de poca altura, està construïda
amb mur de pedra. La planta del mig, la
principal, més alta, que contenia els transformadors, té les façanes que reculen uns
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L’edifici més alt contenia la primera màquina
de vapor (2010)
L’edifici amb les noves
instal·lacions incorporades (2018)
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Edifici d’habitatges
(1990). La dona més
gran de la fotografia
hi havia viscut quan el
seu pare era el maquinista de la central

Una de les dues màquines de vapor, amb el
personal de la Central
i les dues filles del
maquinista, a principis
del segle XX

dos metres respecte de la de baix, formant
una terrassa perimetral tancada amb barana metàl·lica i pilars de maó. Les parets
estan construïdes d’obra vista, amb portes
i finestres acabades amb arc de mig punt.
A la part superior d’aquesta planta hi ha
una altra amb les mateixes característiques
constructives que l’anterior però de menor
superfície, de manera que deixa espai per
a una gran terrassa. Aquesta planta està
coberta per un terrat. Tan la terrassa com el
terrat estan tancats amb balustrades fetes
de maó. Dues escales rectes, simètriques,
donen accés a la primera planta.
Tota la finca estava envoltada d’un
mur de tancament, una de les funcions del
qual era protegir l’edifici de possibles inundacions. Aquest mur de maó, una gran part
del qual encara existeix, formava un trapezi
d’entre 100 i 130 metres de costat, d’acord
amb el plànol de l’any 1912. Actualment, la
superfície de la finca, que arribava fins a la
llera del riu, ha quedat molt reduïda, especialment per les obres del ferrocarril d’alta
velocitat (AVE).

Les instal·lacions mecàniques
La Comissió per a l’Abastiment
d’Aigua a Barcelona, en el moment en què
l’Ajuntament es va plantejar la compra de
l’SGAB, va editar un informe molt complet
sobre el conjunt de les instal·lacions de
l’empresa a fi de fer-ne la corresponent valoració econòmica. En l’apartat referent a la
Central del Besòs es descriu en gran detall
el conjunt dels edificis i de les instal·lacions
mecàniques.
A l’edifici de tres cossos de la cara
nord esmentat en l’apartat anterior hi havia
l’equip mecànic que extreia l’aigua del pou
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número 1. Aquest equip va ser construït per
la Société Anonyme des Ateliers de Construction de La Meuse de Lieja i consistia
en una màquina de vapor vertical de dos
cilindres de 80 centímetres de diàmetre,
d’admissió directa i condensador del tipus
de mescla. La màquina, ara desapareguda, arrossegava unes tiges verticals que
accionaven una bomba aspirant impel·lent
de simple efecte submergida en el pou.
Funcionava normalment a 28 rpm i podia
elevar fins a 9.000 metres cúbics diaris a
una altura de 90 metres. La potència de la
màquina era de 150 “cavalls de 75 kilogràmetres”, tal com indica l’informe. El pou filtrant, amb paret de pedra, del qual extreia
l’aigua, tenia un diàmetre de 5,10 metres i
una profunditat de 17 metres. L’informe no
parla de les calderes pròpies d’aquesta màquina, que en aquell moment devien haver
desaparegut o bé havien quedat fora d’ús.
En conseqüència, en el moment de redactar
el document el vapor que l’alimentava havia
de provenir de les grans calderes instal·lades en l’edifici nou.
A l’interior de la nau gran hi havia
dos pous filtrants, l’un, el número 2, de 10
metres de diàmetre i 23,50 metres de profunditat, i l’altre, el número 3, de 12 metres
de diàmetre i 25 de profunditat. Els pous, de
paret de pedra, estaven revestits de planxes d’acer, amb obertures per a l’entrada
de l’aigua filtrada. A l’interior seu, aquests
pous contenien una estructura metàl·lica
de suport dels diversos components necessaris per a l’elevació de l’aigua, com les

bombes i les canonades, així com algunes
plataformes i les escales per accedir a l’interior del pou.
Per a l’extracció de l’aigua dels
pous hi havia els corresponents equips mecànics, el primer dels quals tenia la capacitat d’elevar de 18.000 a 22.000 metres cúbics al dia, i el segon, de 21.500 a 26.500
metres cúbics. En règim de funcionament
normal, però, entre les dues màquines s’extreien un total de 30.000 a 35.000 metres
cúbics diaris. L’altura a la qual podien elevar
l’aigua era de 90 metres. Aquests equips
van ser construïts per l’empresa francesa
Compagnie de Fives-Lille i posades en funcionament, el primer, l’any 1992 i, el segon,
el 1897. Cada equip disposava d’una màquina de vapor de 500 HP, horitzontal, d’un
sol cilindre de 1,10 metres de diàmetre i
una cursa de 2 metre, amb condensador de
mescla i regulador de boles. En funcionament normal giraven a 22 rpm. Actualment,
les màquines estan desaparegudes i sols es
conserven la biela d’una d’elles que accionava la tija de la bomba i tota l’estructura
metàl·lica del pou. També hi ha el dipòsit
d’expansió d’una de les bombes. L’extracció
de l’aigua es feia mitjançant bombes dobles
de simple efecte i d’èmbol submergit, accionades per unes tiges mogudes per les màquines de vapor mitjançant el mecanisme
de balancí i biela.
Quan per raons de manteniment
convenia buidar els pous, es disposava de
bombes auxiliars de vapor sistema Tangye.
Per al manteniment de les màquines
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La mateixa màquina l’any 1925 quan ja s’havia
instal·lat el motor elèctric (a l’esquerra). En primer terme, el quadre elèctric de comandament

del port de Barcelona. Hi havia una via morta que quedava al costat mateix de la paret
de les carboneres. El carbó es descarregava
directament dels vagons a l’interior per les
set finestres. Una altra via entrava directament dintre del recinte de la central.

Procedència del carbó

hi havia un gran quadre d’eines que es conserva en el Museu AGBAR de les Aigües.
També es conserva íntegra la grua
pòrtic que recorria tota la nau sobre rails. La
grua, amb capacitat d’elevar i transportar fins
a 38 tones, funcionava amb cadenes i no pas
amb cables d’acer, ja existents, segurament
pel gran pes que havien de suportar.
Hi havia hagut, també, un grup
electrogen destinat a la il·luminació amb
una dinamo de 65 V moguda per una màquina de vapor horitzontal monocilíndrica de
8 HP, que transmetia el seu moviment a la
dinamo mitjançant una corretja. El corrent
produït pel generador alimentava sis làmpades d’arc i seixanta làmpades incandescents.
A l’edifici de calderes hi havia una
bateria de vuit calderes fabricades també
per la Compagnie de Fives-Lille. Cada una
tenia un cos de 5,050 metres i un diàmetre
d’1,570 metres, amb capacitat de producció de 1.500 quilograms de vapor cada una
en funcionament normal. Actualment no
en queda cap vestigi. En l’actualitat, la nau
conté les instal·lacions d’osmosi inversa per
al tractament de l’aigua de les noves instal·lacions.

Temps de funcionament
de les màquines
D’acord amb la informació dels
fulls de registre mensuals de la central de la
primera dècada del segle XX, les màquines

funcionaven tot el temps necessari, en funció de les necessitats i també del nivell de
l’aigua dels pous. Aquest nivell oscil·lava
normalment entre 10 i 16 metres, segons el
règim de pluges. Les dues màquines grans
podien funcionar les 24 hores del dia, dies
seguits, de la mateixa manera que podien
fer-ho només unes hores o fins i tot estar
aturades alguns dies si els pous no tenien
un nivell suficient d’aigua. Els pous es podien buidar fins a un nivell d’uns quatre
metres o menys després d’una jornada de
funcionament, quan les capes freàtiques
portaven poca aigua.

La consulta dels fulls de registre
ens indica, entre molts altres paràmetres, la
procedència i el consum del carbó.
Els fulls de registre de l’any 1901
ens diuen que s’utilitzava indistintament
carbó d’Astúries i carbó anglès procedent
de Ferndale, al País de Gal·les, prop de
Cardiff. Des d’aquest port es transportava
a Barcelona. Els fulls de 1903 i 1904 assenyalen que el carbó que es va consumir fou
exclusivament alemany i en els anys 1906
i 1907, se seguia emprant carbó alemany,
però novament també asturià (tot i que el
cost d’extracció del carbó asturià era superior al que s’importava, era subvencionat pel
govern i la seva utilització en determinats
períodes va arribar a ser obligatòria). Pel
que fa al preu del carbó, com es pot obserAquest dipòsit conserva la placa amb
el nom de l’empresa
constructora francesa
Compagnie de Fives-Lilles, que va bastir tot
l’equip mecànic

Del carbó a l’electricitat
El carbó
El carbó que alimentava les màquines de vapor de la Central arribava amb
ferrocarril a la mateixa central, procedent
El preu del carbó en pessetes/tona (transport inclòs)*
1901
gener
Ferndale

1904
gener

1906
agost

1907
agost

1913

1914

67,40

Alemany
Asturià

1903
gener

1916
nov.
115,0**

43,17
58,10

42,17

37,8

36,72

40,13

39,09

Es consumeix
el que hi havia
en estoc

48,37
juliol

49,20
juliol

*Dades extretes dels fulls de registre de la central
**El preu no inclou el transport
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Els quadres d’eines
(1990)

var a la taula adjunta, i amb independència
de la seva procedència, va anar baixant des
de l’any 1901 fins al 1907. En canvi, les
dades de 1913 indiquen un increment significatiu del cost. Un any després, però, els
motors de carbó van ser substituïts per motors elèctrics. El canvi de sistema energètic
fou oportú, atès que la importació de carbó
va tenir fortes restriccions i el preu es va
veure fortament incrementat. El carbó que
es va comprar el novembre de 1916, procedent de Cardiff (l’alemany no devia poder arribar), va costar 115,00 pessetes per
tona, sense comptar el preu del transport. I
el preu del carbó va seguir pujant progressivament fins a l’any 1920. A més, mentre
va durar la Guerra, el comerç del carbó va
ser intervingut per l’Estat, que va controlar-ne el consum mitjançant la creació de
comitès de distribució. L’estoc de carbó del
magatzem de la central va abastir els forns
de la central fins a l’any 1918, moment en
el qual se’n va haver de demanar al Comitè
per restituir el que s’havia gastat a causa de
les avaries pròpies o per la falta de subministrament d’energia elèctrica.

El pas cap a l’electricitat
Fins l’any 1914 l’energia elèctrica
que es consumia a Barcelona provenia de
les centrals tèrmiques de la ciutat: la Central
de Vilanova i la Central de Mata. Però en
aquell mateix any entraren en funcionament
les primeres grans centrals hidroelèctriLes calderes (1925)
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ques de Capdella i de Serós, i poc després
s’hi afegiren les centrals de Tremp (1916)
i Camarasa (1918). Aquestes centrals van
aportar a la ciutat una quantitat d’electricitat
molt superior a la produïda per les centrals
tèrmiques en actiu. Per aquesta circumstància, i tenint en compte el gran increment
del preu del carbó i les dificultats per obtenir-lo, moltes empreses van fer el canvi
de sistema energètic, de manera que van
passar del carbó a l’electricitat. En el cas de
la Central del Besòs, el recanvi es produí en
la primera meitat de l’any 1914, moment en
el qual s’instal·laren els motors elèctrics. Els
fulls de registre mensual de la Central corresponents al mes de febrer indiquen que
es va consumir carbó, mentre que en els
fulls del mes de juliol es pot veure ratllada
la paraula carbó i escrit al damunt kilowats.
El canvi de sistema va ser progressiu. Els
mateixos fulls mostren que a finals de juliol

i la primera quinzena d’agost funcionen el
motor número 1 i la màquina de vapor número 2, mentre que en la segona quinzena
ja funcionen dos motors. Tot i així, una màquina de vapor es va deixar de reserva (es
va haver d’utilitzar en temps de la Guerra
Civil quan eren freqüents els talls de subministrament elèctric). En els anys posteriors
a 1914, els fulls de registre indiquen que
segueix havent-hi un pressupost de manteniment de les calderes, però el consum
de carbó passà de ser d’unes 400 tones al
mes a només mil quilograms escassos. És
pot deduir, per tant, que la baixa quantitat
de carbó consumit a partir d’aquell moment
es devia correspondre amb el manteniment
necessari de les calderes i de les màquines.
En qualsevol cas, el volum d’aigua elevat
mitjançant motors elèctrics era semblant a
l’elevat amb l’energia del vapor.
Pel que fa a l’ús de l’electricitat,
molt anteriorment a la connexió de la Central a la xarxa elèctrica ja es disposava d’un
grup electrogen accionat amb vapor que
proporcionava energia elèctrica per a la il·
luminació. En els fulls de registre de 1901,
hi consten partides pressupostàries per a
“carbons per a làmpades d’arc” i també per
a “làmpades elèctriques”, és a dir, les convencionals de filament, amb poca capacitat
lumínica en comparació amb les anteriors.
En els fulls mensuals del llibre de registre
de 1901 hi consta que es consumien al voltant de quatre elèctrodes (carbons) per a les
làmpades d’arc al dia, mentre que en el de
1906 eren entre deu i dotze.
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L’edifici dels transformadors (2010)

La Central del Besòs a partir dels
anys seixanta
L’any 1962 es va produir una gran
riuada que va inutilitzar l’estació elevadora
de Trinitat Vella (Aigües de Montcada) i va
quedar inactiva durant uns mesos. Aquesta
central, a fi de fer front a possibles emergències, va ser connectada a la Central del
Besòs l’any 1964 per si era necessari; va
ser clausurada definitivament el 1989.
L’any 1967 la Central del Besòs va

baixa del delta del riu. Per aquest motiu, i
també perquè es produí una relativa millora
de la qualitat de l’aigua del Besòs per causa
de la nova normativa sobre el control dels
abocaments i del nou sistema de depuradores, es va optar per tornar a extreure i
comercialitzar l’aigua. A partir de 1998, es
va perforar un nou pou de 9,5 metres de
diàmetre i una profunditat de 30 metres, i
es van dur a terme una sèrie de proves. A
fi de potabilitzar l’aigua es van aplicar tecnologies avançades, com la nanofiltració i

ser connectada al sistema general d’aigües
del Ter.
A finals dels anys vuitanta, l’aigua
dels aqüífers del Besos estava altament
contaminada fruit dels abocaments incontrolats per part del gran nombre de noves
indústries instal·lades a la conca del Besòs
i de les aigües residuals de les grans aglomeracions urbanes que s’havien creat a
partir dels anys seixanta. Per aquesta raó
la Central del Besòs, com havia fet també
la de Trinitat Vella, va deixar de captar aigua
dels seus pous.

l’osmosi inversa per eliminar els elements
contaminants de l’aigua. L’any 2002, dintre
del recinte de la Central es posà en funcionament l’Estació de Tractament d’Aigua
Potable (ETAP) del Besòs. Tot i que es feren
importants reformes tècniques a la central,
sortosament part de les instal·lacions s’ubicaren a l’interior dels antics edificis, que
d’aquesta manera s’han pogut preservar.
La nova estació pot extreure i tractar uns
30.000 metres cúbics d’aigua al dia, quantitat equivalent a la que s’extreia a la Central
abans que deixés de funcionar.

L’estació de tractament d’aigua
potable (ETAP) de la Central del
Besòs
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Salut i proveïment d’aigües
Josep Ignasi Oms i Llohis

Estació elevadora
de l’SGAB
a Montcada

*Els gràfics són de
“Proyecto de saneamiento
del subsuelo de Barcelona”,
de Ferrán Garcia Faria.
Barcelona, 1893.

Amb motiu del 150 aniversari de
la companyia Aigües de Barcelona i arran
de la visita de l’AMCTC a l’estació de bombeig que té aquesta empresa a Montcada,
va sorgir la idea de fer un article en què es
valorés la importància del sanejament de
l’aigua en la millora de les condicions de
vida. A Catalunya, i a Barcelona en particular, hi ha una llarga història d’higienistes i urbanistes que defensaven polítiques
sanitàries que fessin front a les deficiències seculars en les condicions d’higiene
pública. Urbanistes com Ildefons Cerdà,
metges com Felip Monlau o Jaume Ferran
i enginyers com Ferran Garcia Faria van
fer propostes per combatre l’alta mortalitat general, i infantil en particular, fins i
tot abans que Pasteur –descobridor dels
microbis i la causa de les malalties infeccioses– formulés la teoria bacteriana.
Les propostes del Dr. Monlau, formulades en els seus llibres Higiene pública
i privada i Higiene industrial i en l’opuscle
Abajo las murallas, compila el conjunt de
mesures mèdiques imprescindibles per a la
salut. Ildefons Cerdà, amb la seva proposta
urbanista, buscava la planificació de l’Eixample de Barcelona, partint d’una anàlisi
exhaustiva de les condicions de l’habitatge i
de la situació de la classe obrera.
Ferran Garcia Faria és un dels personatges clau en aquest procés de reforma. En el seu viatge a Londres al Congrés
Internacional d’Higiene Pública va comprovar l’evolució de la mortalitat al Regne Unit,
que havia passat de 80 per mil habitants
en el període comprès entre els anys 1660
i 1679, a 35,5 per mil cent anys després i
a 22,9 per mil entre 1860 i 1870, i s’havia reduït fins al 17,85 el 1889, gràcies
principalment a la millora en el proveïment
d’aigua.
A Catalunya la mortalitat era el
1889 del 31 per mil i a Barcelona, del
27,6 per mil. En el resum que feu Garcia
Faria, a partir de l’experiència britànica,
proposà un seguit de reformes orientades
al sanejament del sòl i el subsol, la millora
en l’abastiment d’aigua i la depuració de
les aigües brutes del Pla del Llobregat. El
seu projecte es concretava en el sanejament del subsol aïllant l’abastiment d’aigua (servit per diverses companyies, com
Fènix, Aigües del Llobregat, Aigües del
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Besós, Dos Rius, Montcada i altres) de la
xarxa de clavegueram, que estava en un
estat lamentable.
La realització del projecte va permetre, entre altres factors, reduir la mortalitat a 23,1 per mil l’any 1910 a Barcelona.
Però entre octubre de 1914 i gener de
1915 es produí a Barcelona una epidèmia
de tifus com a conseqüència de la contaminació de la distribució d’aigües de Montcada que va ocasionar 2.267 òbits. No va
ser fins a la meitat de la dècada dels anys
vint que s’inicià una variació important en
la taxa de mortalitat. El mateix es pot dir de
la mortalitat infantil, que passà del 140 per
mil en els primers anys del segle vint al 55
per mil el 1930, el 20 per mil el 1955 i el
0,6 per mil el 1990.
Les variables epidemiològiques i
antropològiques també abonen aquesta
millora. Hi ha una reducció considerable
de les malalties infeccioses de l’aparell
digestiu (diarrees, gastroenteritis i tifoide),
la majoria d’elles ocasionades per transmissió hídrica (70%). L’esperança de vida
a Barcelona el 1843-1847 era de 25,7
anys; entre 1862 i 1864, de 24,8 anys;
entre 1904 i 1907, de 34 anys; de 1929 a
1932, de 54,7 anys; de 1949 a 1952, de
68,5 anys; el 1981, de 79,4 anys, i l’any
2014, de 83,3.
També destaca la disminució
progressiva dels defectes de formació de
l’esmalt dentari (hipoplàsies) generats durant les fases inicials del desenvolupament

infantil (del naixement als set anys) com
a conseqüència d’episodis infecciosos. La
prevalença entre els nascuts entre 1900
i 1925, que era d’un 90%, es redueix al
82% als anys trenta, al 60% en el segon
quinquenni dels anys quaranta, al 25% als
anys seixanta i al 4% als setanta. La causa d’aquesta interrupció de la formació de
l’esmalt dentari són les malalties infeccioses, en particular les digestives.
La progressiva implantació de mesures per garantir la higiene i la sanitat de
les aigües de consum públic, tant en l’aspecte fisicoquímic com en el microbiològic,
és la raó principal, encara que no l’única,
de la millora de les condicions de vida de la
població i, en particular, dels barcelonins.
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Instal·lació
de màquines
elevadores d’aigua
(F. Garcia Faria)

De totes les mesures de potabilització (filtratge, floculació, decantació,
cloració, tractament amb ultraviolats i amb
carbó actiu, oxidació, ultrafiltració i nanofiltració, osmosi inversa i remineralització),
la més decisiva va resultar la cloració, que
garantia una amplia desinfecció de l’aigua
de consum, particularment a partir de l’any
1920 amb aparells dosificadors automàtics que permetien aconseguir concentracions de clor homogènies i regulables.
A Barcelona es va iniciar a l’estació de Cerdanyola, que funcionava pel
procediment del clor líquid, i després continuà amb el muntatge, el 1935, d’aparells
automàtics de clor en tota la xarxa, fins a
l’ús de gas clor a l’estació depuradora de

Màquina elevadora
de 260 cavalls
(F. Garcia Faria)
Disposició de les
canalitzacions
d’una casa
(F. Garcia Faria)

Sant Joan Despí, que s’implantà el 1954.
Aquestes mesures van permetre revertir
l’anomenat urban penalty (els indicadors
sanitaris de les ciutats eren pitjors que els
de les viles rurals). A Barcelona la mortalitat per mil, l’any 1870, era de 33,7,
mentre que al conjunt de Catalunya era
de 26. L’any 1912, dinou comarques catalanes tenien una taxa de mortalitat més
baixa que Barcelona. El 1930 els morts de
menys de cinc anys per mil nascuts vius
eren 75 a Catalunya, 73 a la província de
Barcelona i 71a Barcelona ciutat.
El Dr. Xalabarder, a la revista Medicina Social, en relació amb l’epidèmia de
tifus de 1914, conclou que l’aigua és el
factor de major risc en la causa de malal-
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ties. Però les millores no sols van ser per
la potabilització de l’aigua, sinó també gràcies a l’augment del consum, que va permetre la sanitarització de la vida domèstica
(cuines, safaretjos, inodors, banys i dutxes),
juntament amb altres mesures complementàries, com l’eliminació de pous, de
dipòsits als terrats i de pous morts.
Això es pot afirmar sense menystenir altres factors, com la higiene alimentària
(control sanitari de mercats i escorxadors,
progrés en les tècniques de conservació i
manipulació dels aliments, popularització
de frigorífic domèstic, eliminació d’adobs
orgànics de procedència animal o humana), les mesures públiques de sanejament

(recollida d’escombraries, cementiris), el
desenvolupament de la indústria química
(sabons, detergents, lleixiu, desratització,
desparasització i desinsectació), la millora
de les condicions culturals i d’alfabetització i educació sanitària, i la disminució del
nombre de fills, entre altres.
Les mesures mèdiques pròpiament
dites van arribar més tard, com les vacunes (exceptuant la de la verola, obligatòria
a Barcelona des del 1913), la quimio (les
sulfamides es van emprar per primera vegada a Espanya el 1937) i l’antibioteràpia
(penicil·lina i estreptomicina, el 1944; cloramfenicol, el 1947; eritromicina, el 1949).
Ara bé, la nutrició no va ser tan decisiva en

allò que Fogel anomena tecnofisio, com demostra el fet que durant tot el segle XX no
hi va haver canvis substancials en la dieta,
si exceptuem els períodes de la Guerra Civil
i la postguerra.
Podem concloure que la transició
epidemiològica (disminució radical de la
morbiditat i mortalitat per malalties infeccioses) va ser clau en la transició demogràfica (augment de l’esperança de vida i
reducció de la natalitat), i aquestes dues
transicions es van sustentar en la millora
de les condicions del desenvolupament infantil. I el rerefons de tot aquest procés està
presidit per la sanitarització del proveïment
d’aigua.

el patrimonio industrial del agua
en buenos aires. Los grandes depósitos
de gravitación
Jorge Daniel Tartarini
Arquitecto. Director del
Museo del Agua y de la
Historia Sanitaria de Agua y
Saneamientos Argentinos

De los antiguos sistemas de provisión de agua Buenos Aires conserva
valiosas expresiones de patrimonio industrial. Entre ellas se encuentran los grandes
depósitos de gravitación que abastecían
la ciudad, construidos un poco antes y un
poco después de 1900. Su misión, en una
ciudad con escasos desniveles, era la de
concentrar y distribuir el agua extraída del
río de la Plata y previamente potabilizada
en establecimientos próximos a la ribera.
Testimonios de las técnicas de almacenamiento y distribución del agua potable, y
también de la significación otorgada a la
higiene pública en la cultura de la época,
cubren un período que se inicia con el
Palacio de las Aguas Corrientes (1894) y
continua con los Depósitos de Gravitación
ubicados en los barrios de Caballito (1915)
y de Villa Devoto (1917), que todavía se
encuentran en funcionamiento.
El higienismo de fines de siglo XIX
tuvo un papel primordial en el significado
que asumieron las obras de salubridad en
la mentalidad de la época, influenciada por
los descubrimientos de Pasteur, que difundieron el temor a los microbios en la opinión pública. El agua y la percepción de la
limpieza recién adquirirán su significación
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actual a partir de esta microbiología pasteuriana, que transfiguró el acto del lavado.
Desde esta óptica, la acción del agua eliminaba el microbio y lo que representaba
(enfermedades, suciedad, condena social),
expulsando la presencia de elementos
invisibles pero peligrosos, desconocidos
para todos siglos atrás. En un período de
grandes transformaciones, existía en las
autoridades consenso respecto a que la
creación de esta “ciudad sanitaria” subterránea era clave para superar el flagelo de
las epidemias.
En el contexto mundial, la fiebre tifoidea y el cólera fueron las epidemias más
graves del siglo XIX, y escasas aglomeraciones urbanas de importancia escaparon
de ella. París, por ejemplo, sufrió en 1873
869 muertes víctimas de la fiebre tifoidea,
número que se elevó a 3.352 en 1882.
Aún en 1892, el cólera se llevó casi 1.800
personas en el Departamento del Sena,
906 de ellas en París. La única forma de
eliminar los riesgos de contagio era erradicar tanto el consumo de agua de balde
como el uso de pozos ciegos en las casas,
y construir una red urbana de instalaciones
de abastecimiento de agua purificada y de
eliminación de aguas domésticas.

Un palacio para gran depósito distribuidor
Buenos Aires contaba hacia 1877
con un pequeño tanque de hierro de 2.700
m3, como único depósito de agua para
todas sus necesidades. Esta modesta estructura de hierro elevada 43 metros superaba en altura a todos los edificios linderos
y se ubicaba en la plaza Lorea (actual plaza
de los Dos Congresos). El tanque recibía
el agua extraída del río de la Plata (agua
dulce) y filtrada en la planta de Recoleta,
por filtros lentos o “ingleses”. Allí máquinas a vapor la impulsaban a la red y a dicho reservorio. Pero para una ciudad que
entonces se encontraba en la antesala de
su despegue cosmopolita, eran necesarias
otras previsiones. Era preciso dejar atrás el
recuerdo de la fiebre amarilla de 1871 y su
incipiente reiteración de 1879, junto con el
uso de los aljibes y aguateros.
Gran Bretaña, marcaba en la década de 1880 –tanto por sus emprendimientos como por sus innovaciones en materia de artefactos– el rumbo de la ingeniería
sanitaria y la mayoría de los países europeos seguían sus pasos. Sus ingenieros
hidráulicos trabajaban en las principales
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Palacio de las Aguas
Corrientes. Acceso lateral
y tanques de hierro, hoy
archivos documentales.
Fotografías:
Agua y Saneamientos
Argentinos S.A.

ciudades del continente europeo y en cada
uno de los países vinculados política y económicamente al imperio británico. De allí
que a comienzos de la década de 1870,
para el proyecto y ejecución de un vasto
plan sanitario para Buenos Aires, el gobierno nacional recurrió al ingeniero inglés
John F. Bateman.
Y dentro de este plan de provisión
de agua, cloacas y desagües pluviales, se
encontraba la construcción de un gran depósito distribuidor, a emplazar en una parte
alta de la ciudad.
El Gobierno había encomendado
a los proyectistas que el exterior del depósito debía ser de apariencia vistosa, revestido con mármoles y granitos del país.
Sin embargo, los ingenieros ingleses desalentaron esta decisión precisando que los
tiempos de traslados de estos materiales
desde el interior del país retardarían la ejecución de las obras, y sugirieron que era
mucho más efectiva la utilización de piezas
de terracota esmaltada para revestir su arquitectura exterior.
Examinada dentro del contexto local, la envergadura de la obra se encontraba a tono con las transformaciones edilicias que experimentaba la ciudad de Buenos
Aires entre 1880 y 1890, determinadas en
gran parte por su nuevo estatus de capital
de la República Argentina. Un estatus en el
que la arquitectura como disciplina jugó un
rol fundamental y tuvo su expresión emblemática en la figura del “palacio”. Este

afán por “civilizar” su jurisdicción urbana
se expresaba en obras representativas del
poder republicano, dignas de la nación y
de los representantes de su soberanía.
El diseño arquitectónico exterior
del Gran Depósito, el que plasmó la imagen de “Palacio”, se debió a Olaf Petrus
Boye, un arquitecto noruego integrante
de la Oficina de Bateman en Buenos Aires, que trabajó bajo la dirección de otro
profesional nórdico, el ingeniero sueco
Carlos Nyströmer, representante local de
dicha firma y director de la oficina y de
las obras de salubridad. Boye proyectó la
arquitectura del Gran Depósito dentro del
eclecticismo historicista entonces en auge
en las principales capitales del mundo,
esto es combinando diversos estilos históricos, emparentados formalmente con la
arquitectura francesa del Segundo Imperio
y ciertos modelos centroeuropeos, como
el antiguo Palacio de Justicia de Amberes,
Bélgica. Pero, más allá de esta consideración estilística, resulta claro que fue la
inclusión de terracotas en variedad de
texturas, colores y formas lo que acentuó
su exuberancia ornamental y decorativa, y
otorgó al Palacio un carácter propio, típicamente victoriano. Esto es, una obra tan
impresionante como útil, que se sale de la
media indiferenciada y despierta admiración por su tamaño y por la riqueza de su
decoración, y particularmente por su “policromía constructiva”. En suma, se trata de
una propuesta que rebosa exhibicionismo,

otro rasgo común a la mayoría de los edificios victorianos.
Externamente fue revestido con
piezas de terracota, esmaltadas y sin esmaltar, provenientes de Gran Bretaña y
provistas por las fábricas Royal Doulton
& Co., de Londres, y la Burmantofts Company, de Leeds. Cada una posee una letra
y un número, que se corresponde con su
ubicación en las fachadas. Ambas fábricas
acordaron ejecutar piezas especiales con
los escudos de las catorce provincias, los
de la Nación y de la Capital Federal. Estos
se sumaron a las 170.000 piezas cerámicas y a los 130.000 ladrillos esmaltados
necesarios para la ornamentación exterior. Estas piezas llegaban por barco en
cajones, para luego ser colocadas sobre
el frente con su ubicación perfectamente
definida en planos y con un número en su
parte posterior que indicaba la posición relativa sobre ladrillos de cada fachada, debidamente preparados para recibirlas. Esta
suerte de mecano de alta precisión es la
que permitió adherir cornisas, ornamentos,
escudos, etc., endentados sólidamente entre sí y con los mampuestos de muros, que
logró una magnífica estabilidad a través
del tiempo. Al variado contraste de piezas
decorativas, se sumaron ocho cariátides
de hierro fundido ubicadas en las jambas
de las ventanas de los cuerpos centrales
en las cuatro fachadas, provistas por la firma W. Macfarlane & Co., de Glasgow.
Por dentro, el panorama construc-
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Gran Depósito de
Caballito. Vista general
y estructura interior,
recientemente restaurada.
Fotografías:
Agua y Saneamientos
Argentinos S.A.

tivo es otro y despliega la verdadera razón
de uso del edificio: una ciclópea estructura
de hierro de 180 columnas que soporta
tres pisos con doce tanques capaces de
albergar más de setenta y dos millones de
litros de agua potable. Su construcción fue
licitada en Europa, y adjudicada a la firma
Marcinelle y Couillet, de Bélgica, que actuó
asociada con Auguste Lecoq.
Durante más de cinco años, cuatrocientos operarios trabajaron diariamente en el montaje de esta estructura de hierro, concebida –al igual que la envolvente
exterior– como un modelo para armar, de
perfecto ensamble y notable calidad constructiva.
El edificio posee una planta cuadrada de aproximadamente noventa metros de lado, con volúmenes esquineros
exentos de sus cuatro ángulos, y sendos
balcones que jerarquizan los accesos en la
parte central de cada tramo de fachada. El
volumen cuenta con un patio central –también cuadrado– de diecisiete metros de
lado, que sirve de iluminación y ventilación
a los distintos niveles. En la parte inferior
de este patio, las aberturas poseen grandes vitrales ornamentados, con el escudo
nacional y la sigla de la institución “Obras
Sanitarias de la Nación”, organismo creado
en 1912. Las obras se iniciaron en 1887 y
concluyeron en 1894. Fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1987.
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El agua en el umbral de la metrópolis
Los depósitos de gravitación
de Caballito y Villa Devoto
Ya desde fines del siglo XIX el aumento de la población en la ciudad había
superado todas las previsiones. La corriente migratoria, que en su mayoría se
radicó en la urbe y sus alrededores, pasó
de 79.000 personas en 1886 a 220.000
en 1890. Al culminar el siglo vivían en la
ciudad cerca de 800.000 personas, de
las cuales 500.000 contaban con servicio de aguas corrientes, pero no llegaban
a 100.000 las que disponían de cloacas,
obras iniciadas con bastante posterioridad a las redes domiciliarias de agua. Tal
aumento determinó la ampliación de la
Planta Potabilizadora de Recoleta, pero el
crecimiento explosivo de la ciudad pronto
tornó insuficientes estas obras.
A comienzos de 1900 Buenos Aires se había convertido en una de las capitales centrales de América Latina. Grandes
obras de arquitectura y nuevos espacios
urbanos habían ido transformando la imagen aldeana de Buenos Aires en una ciudad de corte europeo que se enorgullecía
de ser vista como una pequeña París. Estos
cambios tenían en el terreno de las obras
de salubridad su propio correlato, pues el
Centenario era una magnífica oportunidad
para evidenciar los últimos adelantos que
había impulsado la Comisión de Obras de
Salubridad. Y para ello, no sólo se reali-

zaron exposiciones y congresos internacionales, sino que se inauguraron obras
acordes al nuevo discurso modernizador
de una ciudad que deseaba rivalizar con
las más importantes ciudades europeas.
En 1905 se habían terminado las
obras del proyecto Bateman para el Radio Antiguo, lo que abarcaba –agregando
los distritos de la Boca y Barracas– unas
2.594 hectáreas; a las que se sumaron
otras 400 ganadas al río para la construcción de Puerto Madero. Recordemos que
aquel proyecto diseñado en 1871 se había propuesto responder en los próximos
cuarenta años una demanda de 400.000
habitantes, y que en los primeros treinta y
cinco desde su inicio debió satisfacer las
necesidades de 705.000 personas.
La ciudad hacia 1908 había llegado a 1.025.650 habitantes. Era necesario
elaborar un nuevo proyecto de saneamiento que atendiera este crecimiento y
los requerimientos de las nuevas áreas
comprendidas en el “Radio Nuevo”. La
Comisión Nacional de Obras de Salubridad
decidió entonces encarar un vasto proyecto de saneamiento, que incluía una nueva
ampliación de la planta de Recoleta, dos
depósitos de gravitación de similar capacidad al Palacio de las Aguas Corrientes,
la ampliación de las redes de agua y cloacas y, entre otras importantes obras, la
construcción de un nuevo establecimiento
potabilizador.
La construcción de dos grandes
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depósitos de reserva se realizaría en zonas
con cotas de treinta y ocho metros ubicados en barrios periféricos de la capital.
Recordemos que el tanque del Palacio se
encontraba a treinta y cinco metros sobre
el nivel del río de la Plata.
El primero en construirse fue el
Gran Depósito de Caballito, que seguía
en su diseño el principio general del de la
avenida Córdoba, esto es: una gran estructura metálica interior con doce tanques de
reserva de 6.000 m3 de capacidad cada
uno, dispuestos en tres niveles y sostenidos por una malla de columnas de hierro
que también soportaban el armazón de la
cubierta. La estructura de hierro había sido
importada de Gran Bretaña y provista por
la firma Cleveland Bridge Co. Ltd., mientras
que la construcción del depósito estuvo a
cargo de la empresa Lavenás, Poli y Cía.
La construcción de la obra la realizó la empresa Ways y Freytag S.A., en tanto que los
ramales de distribución fueron provistos
por la fábrica de Head Wrightson Co. Ltd.
Las rejas fueron adquiridas a la fundición
de Walter Macfarlane & Co., de Glasgow.
El depósito del barrio de Villa Devoto era similar en su arquitectura e ingeniería al de Caballito. Su gran estructura
metálica interior contaba con doce tanques
de reserva de cuatro metros de altura y
6.000 m3 de capacidad, en tres niveles,
sostenidos por una malla de columnas de
hierro que también soportaban el armazón
de la cubierta de chapas onduladas en la
parte central y las mansardas y cúpulas de
pizarras.
La construcción de la obra estuvo
a cargo de la empresa Ways y Freytag S.A.,
mientras que la parte metálica de los tanques fue realizada por la misma empresa
británica del depósito en Caballito. Los
ramales de distribución en ambos depósitos fueron provistos por la fábrica de Head
Wrightson Co. Ltd., mientras que las rejas
de hierro fueron adquiridas a la fundición
de Walter Macfarlane & Co., de Glasgow.
La construcción del depósito de
Villa Devoto fue terminada a fines de 1916.
Restaban construir la casilla del guardián,
las oficinas, los cercos, veredas, etc., que
fueron terminados –junto con la habilitación total del depósito– el primero de diciembre de 1917.

Gran Depósito de Villa
Devoto. Vista exterior y
sector de la estructura
de hierro interior.
Fotografías:
Agua y Saneamientos
Argentinos S.A.

Con la utilización de la electricidad
en las maquinarias de provisión de agua,
los grandes depósitos de gravitación fueron
perdiendo protagonismo en su uso, hasta
quedar como complemento del sistema
directo de impulsión, o bien fueron desafectados, como el Palacio de Aguas Corrientes.

Los valores universales
de los grandes depósitos
El Palacio de Aguas Corrientes
constituye una obra única en su tipo, tanto
por los valores de su monumental estructura de hierro interior como por el despliegue
ornamental alcanzado por los revestimientos de terracota que cubren su envolvente
arquitectónica. Concebido como un gran
modelo para armar, el proyecto alcanzó forma definitiva en 1886 y su construcción se
desarrolló entre 1887 y 1894, dentro de los
trabajos que demandó el Proyecto de Agua,
Cloacas y Desagües Pluviales para Buenos
Aires, primera ciudad de Latinoamérica en
contar con una planta de agua filtrada, en
1869.
Hoy este monumento constituye
un excepcional testimonio del momento en
que los avances de la ciencia médica y la
tecnología (vapor) permitían a los gobiernos luchar contra el flagelo de las epidemias, desarrollando obras de salubridad a
gran escala e inéditas en estas latitudes.

En su ejecución tuvo un rol fundamental la
expansión de la producción de países industrializados, a través de la transferencia
de estructuras de hierro desarmadas en
partes.
Esta obra se encuentra inmersa en
ese proceso globalizador y en el movimiento de grandes volúmenes de población
de Europa hacia América; es la expresión
elocuente del mundo del arte y de la técnica del siglo XIX y testimonio de un momento clave de la historia del saneamiento local
e internacional.
Los depósitos de gravitación de los
barrios de Caballito y Villa Devoto constituyen expresiones del grado de desarrollo
alcanzado por la industria del hierro aplicada a la fabricación de grandes estructuras de reservorios de agua y su montaje
a distancia, dentro del fenómeno de transferencia intercontinental de productos, técnicas, materiales y personas desde países
industrializados hacia América, al termino y
nacimiento de los siglos XIX y XX, respectivamente.
Ambos depósitos, que denotan el
desarrollo técnico y profesional alcanzado
por los organismos de saneamiento locales, poseen un alto grado de autenticidad
e integridad, y favorecen la lectura y comprensión de su finalidad dentro del sistema
de almacenamiento y distribución del agua,
tanto del propio, como del Palacio de las
Aguas Corrientes.
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obituari
Hem de donar una dolorosa notícia
com és l’obituari del gran investigador
i restaurador de maquinària preindustrial tèxtil que va ser Josep Julià i Serra, desaparegut sobtadament. No hem
pogut publicar-ho abans per motius de
tancament dels butlletins.
A casa seua –Julià– va restaurar
acuradament tot d’utillatge d’un taller
tèxtil d’època preindustrial. Des de la
dècada dels anys huitanta va estar
recuperant utillatge que estava fet
malbé i abandonat. Emprant tècniques
de restauració homologades, va aconseguir completar un obrador tèxtil d’ús
habitual abans de la mecanització de
la indústria.
Va transformar el trespol de casa
seva en un complet taller tèxtil i encara l’haguera completat més si no
hagués faltat sobtadament. El taller
compta amb dos telers manuals de
caixa ampla, un ordidor de bota i un
d’estaques, com a eines principals,
que completa amb enginys auxiliars
com rodes de filar, maquinetes de fer
“canons” i altres eines necessàries per
a una indústria d’aquest tipus, com la
premsa d’enfardar i maquinetes de
lligar per als telers, que no va poder
acabar d’enllestir.
La seua vídua –Maria Català– ha deixat el taller tal com estava abans del
seu òbit i té la intenció de fer-hi un
museu tèxtil visitable i deixar-lo per al
poble de Benilloba. Compta amb el suport de l’Ajuntament i s’està treballant
per a la catalogació com a tal amb la
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Conselleria de Cultura de València.
Josep Julià va faltar el 29 de juliol de
2016 i el 19 de desembre el poble
de Benilloba i el conjunt de persones
i entitats vinculades amb l’estudi i la
conservació del patrimoni industrial de
l’Alcoià i el Comtat homenatjaren al
professor amb un acte que va incloure
la col·locació d’una placa commemorativa en la façana de la seua casa a
la placeta l’Olmet, el rètol format per
sis taulells diu: “Col·lecció Màquines
Tèxtils Josep Julià Serra – Maria Català Monllor”.

Incoado BIC el
único malacate
original existente
en la Sierra
Minera
Una buena noticia para la conservación del patrimonio de la Sierra Minera
de Cartagena – La Unión: la Dirección
General de Bienes Culturales de la
CARM ha incoado expediente para la
declaración de BIC del único malacate
original que se conserva en nuestra
Sierra Minera, publicado en el BORM
el 3 de febrero de 2018.
Se trata de un ingenio de madera del
siglo XIX para el ascenso y descenso
por el pozo y la extracción del mineral,
anterior a los castilletes, que era movido normalmente por una mula. Está
ubicado en la cantera Emilia, aunque
esta no es su ubicación original sino
que fue trasladado por la empresa
Peñarroya desde una mina del Llano

del Beal donde estaba instalado.
En una visita a la Sierra Minera de la
red Europamines, en la que la Fundación Sierra Minera estuvo participando
con otras organizaciones europeas dedicadas a la recuperación del patrimonio minero, especialistas de dicha red
europea corroboraron la importancia
excepcional de este malacate, señalando que, aunque existen réplicas
en otros lugares, no se conocen otros
malacates originales que se conserven
en el mundo, por lo que se trata de una
pieza única.
En marzo de 2017, formalizamos la
petición por escrito a la DGBC para
que se incoara expediente de BIC, y
colaboramos con los técnicos de dicha
DGBC, que han realizado un magnífico trabajo en el que se reconoce su
“excepcional valor desde el punto de
vista del patrimonio industrial minero,
por lo que su protección y pervivencia le otorga unas extraordinarias
posibilidades para un nuevo tipo de
aprovechamiento didáctico y turístico”,
culminado en la resolución de la DGBC
incoando este expediente de BIC, que
otorga protección jurídica al mismo
equivalente a la declaración efectiva
de BIC.
Ahora esperamos que no sólo llegue
a buen puerto la declaración, sino que
se tomen medidas inmediatas para
su conservación, restauración y traslado a una ubicación adecuada que
garantice que pueda ser mostrado al
público.
Más información en nuestra web:
http://www.fundacionsierraminera.
org/actividades/actividadesdetalle.asp?titulo=Noticias&idnoticia=54

Denuncian la degradación del
Conjunto Minero
de La Parreta y
la prohibición,
ilegal, de la visita
pública
Representantes de la Fundación Sierra
Minera y de asociaciones de vecinos
de Alumbres, La Unión y Portmán han
realizado una visita al Conjunto Minero
de La Parreta, que está declarado BIC
como lugar histórico, para denunciar

públicamente la falta de conservación,
custodia y protección de este patrimonio cultural y el incumplimiento de la
obligación legal de permitir la visita
pública al mismo por parte de EMASA, propietaria de una parte de dicho
conjunto.
La visita ha seguido el itinerario previsto para la ruta que se había organizado
desde el Centro de Interpretación de la
Mina Las Matildes, y que fue aplazada
por la prohibición de la empresa de
que incluyera la visita a las instalaciones de su propiedad, lo que supone
un grave incumplimiento de la Ley de
Patrimonio Cultural de la Región de
Murcia, que obliga a los propietarios
de BIC a facilitar su visita pública al
menos cuatro días al mes.
En la visita han podido corroborar que
un itinerario dirigido por guías profesionales, que transcurre por los caminos
y senderos del cerro, no conlleva ningún peligro para los participantes. Sin
embargo, algunas de las instalaciones
sí representan un grave peligro para
las personas, niños incluidos, que a
veces se adentran por su cuenta en
la zona desconociendo los riesgos. El
caso más grave es el del pozo de la
Mina de Nuestra Señora de Los Ángeles, que ha perdido su protección.
Se ha podido también comprobar el
estado lamentable de este conjunto
minero, que ha sufrido un gravísimo
proceso de degradación y de expolio,
acelerado en los últimos diez años,
La declaración de BIC como lugar
histórico, iniciada en 1986 y completada en 2015, no puede ser un papel
mojado que no sirva de forma efectiva
para la conservación de los bienes
que supuestamente protege. Por ello,
la Fundación Sierra Minera y las asociaciones vecinales reclaman a la Dirección General de Bienes Culturales y
al Ayuntamiento de Cartagena que se
haga cumplir sin más dilación la Ley
de Patrimonio Cultural a los propietarios, que se tomen medidas urgentes y
efectivas de conservación y protección
de las instalaciones de este conjunto
minero, antes de que se degraden y
pierdan más, y que se facilite la vista
pública al mismo, tal como establece
la Ley.
Más información en nuestra web:
www.fundacionsierraminera.org
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Jornadas INCUNA
XX Jornadas Internacionales
de Patrimonio Industrial 2018
“Resiliencia, Innovación y
Sostenibilidad”
Gijón (Principado de Asturias)
Del 26 al 29 de septiembre 2018
www.incuna.es

información sobre la Asociación
Alcoy Industrial
Podréis encontrar toda la información
en la incipiente web: www.alcoyindustrial.es y en nuestros perfiles de las
redes sociales. El más activo es el Facebook: https://www.facebook.com/
groups/legadoalcoy/
De las actividades diversas desarrolladas en los trece meses de vida, de
la que estamos más orgullosos es de
haber presentado la candidatura a los
Premios Hispanaia Nostra 2018 de la
rehabilitación de los antiguos edificios
industriales de Ferrándiz y Carbonell
para convertirlos en el Campus de
Alcoy de la Universitat Politècnica de
València, habiendo conseguido dicho
premio para la misma. https://www.
hispanianostra.org/fallados-los-premios-hispania-nostra-2018-las-buenas-practicas/

Notícies
Associació

te didàctic sobre el patrimoni industrial
de Port de Sagunt, que podeu consultar a https://apiva.wordpress.com/k

Molt males
notícies des de
Cubelles
Tancant el Butlletí veiem que la premsa es fa ressò de l’inici de les obres
d’enderrocament de la xemeneia de
la Central Tèrmica de Cubelles tot
destacant la complexitat de l’operació
(té una alçada de 170 metres!) i l’ús
de les tècniques més actuals (robots
per dirigir les màquines). En aquestes
notícies en cap cas es fa referència a
la pèrdua d’un importantíssim element
del patrimoni industrial contemporani
(la central es va construir a la dècada
dels anys setanta del segle passat) i
del paisatge del Baix Garraf, sinó que,
en canvi, es tracta com un element
molest. Al proper Butlletí intentarem
donar una notícia més àmplia.

Bones notícies des
de Sagunt

Nova convicatòria
dels Premis
Bonaplata
Com cada any els Premis Bonaplata
volen ser un instrument per premiar,
reconèixer, posar en relleu fets, objectes, persones, la creativitat... en l’àmbit del patrimoni industrial, científic i
tècnic.
L’objectiu dels Premis Bonaplata és
guardonar persones i institucions que
hagin dut a terme accions per recuperar i difondre el patrimoni industrial de Catalunya; amb la finalitat de
reconèixer els esforços realitzats en
la recuperació, l’estudi, la difusió o
reivindicació d’un territori, lloc o instal·lació industrial, tècnica o científica.
El patrimoni com a testimoni del món
del treball que va modelar la nostra
societat i la nostra mentalitat.
Aquests premis que alhora, inclouen el
reconeixement a institucions i persones que han col·laborat amb l’AMCTAIC i el mNACTEC.
El termini de presentació finalitza
el 28 de setembre.

Per part de l’Ajuntament de Sagunt hi
ha un compromís d’obertura del museu industrial a una antiga nau de la
Compañía Siderúrgica del Mediterráneo que data de 1927. Hem pensat
en fer unes jornades sobre “quin futur
museu volem”. L’objecte de les jornades és presentar un model de musealització a un antic espai industrial. La
idea és fer una visita a l’espai, dues
xerrades i un debat obert. En la nostra
xerrada, parlaríem les associacions
organitzadores (APIVA i AMIMO) sobre
recursos i projectes museogràfics.La
data seria el dissabte 20 d’octubre en
horari de matí.
L’associació APIVA hem fet un projec-
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A.A.V.V. Coordinat per Antoni
Llagostera Fernandez.
PATRIMONI INDUSTRIAL DEL
RIPOLLÈS. Centre d’Estudis
Comarcals del Ripollès. Ripoll
2017.
ISSN 1137-0378
www.cecripolles.org
El passat 8 de juny el Museu
Etnogràfic de Ripoll va acollir la
presentació dels Annals 20152016 del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès (CECR).
El llibre recull una vintena
d’aportacions que estructuren
la major contribució feta fins
ara al coneixement aplicat al
territori de les diferents realitats
del que representa el patrimoni
i la història de la societat industrial al Ripollès (com diu el seu
coordinador), que comprèn l’arqueología industrial pròpia de la
comarca.
El llibre ha estat coordinat per
Antoni Llagostera Fernandez.

Nota editorial
Els articles del Butlletí són aportacions
lliures i benvingudes de persones que
estimen l’àmbit del patrimoni industrial o
hi treballen.
Per preservar l’autenticitat i la pluralitat, els
escrits no reben cap mena de modificació
tret de la correcció ortogràfica, i l’editor
no es fa responsable dels continguts ni els
comparteix necessàriament.
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