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QUI ÉS QUI? Entrevista a Lluis Martínez Camps
Lluis Martínez Camps. (Mollet del Vallès, 1948).Llicenciat en Ciències Econòmiques (UB),
Diplomat en Administració d’Empreses (UPM), Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) (IESE).
Síndic Personer de Mollet del Vallès. Ha ocupat càrrecs de màxima responsabilitat en empreses com
Agbar: Customer Counsel (2010-2016), Cap del Gabinet de Presidència (2008-2010), Director de
Relacions Institucionals i Reputació Corporativa (2004-2008), Director de Clients i Màrqueting (19992004), Subdirector de Gestió de Clients (1996-1999), Director de Relacions amb els Inversors (19941995), Subdirector d’Estratègia Corporativa (1992-1994), Adjunt al Director General de Diversificació
(1990-1991), AAC Grup o el Consorci de la Zona Franca. 2005-2011: Vicepresident AQUAFED
(Federació Internacional d’Operadors d’Aigua Privats); 2005-2011: Membre del Governing Board IWA
(Internacional Water Association); 1998-2011: Membre Comissió Economia & Legislació EUREAU
(Federació Europea d’Asociacions Nacionals d’Aigua); 2006-2009: Membre Operating Companies in
Infrastructure and Services E3PO (European Public Private Partnership); 2006-2010: Membre del
Consell de Direcció AEAS (Asociación Española Empresas de Agua y Saneamiento); 2005-2009: Membre
de la Junta de Govern ASAC (Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya); 2006-2010: Expert
permanent d’Espanya ISO (International Organization for Standardization); 2006-2010: Expert en
Servei al Client AENOR (Associació Española de Normalització).
Ara fa 5 anys que el seu Grup Empresarial va decidir la creació de la figura del Customer Counsel. Quins van ésser els motius
que van impulsar aquesta iniciativa?
El principal motiu per implantar la figura del Customer Counsel va ser la voluntat de refermar una de les línies estratègiques del
Grup basada en posar el client com a punt central d’interès de la nostra activitat.
També hi van influir algunes experiències insatisfactòries en la relació d’alguna empresa del Grup amb els seus clients, que ens va fer
veure que una figura independent com la del Customer Counsel podia servir per evitar situacions no desitjades.
Finalment, es va voler evitar la dispersió en la gestió de conflictes complexos, una pràctica que s’havia anat generalitzant de manera
gradual al llarg del temps de forma quasi imperceptible.
Quina és la missió que se li va encomanar?
La missió del Customer Counsel consisteix en gestionar els conflictes que sorgeixen entre les empreses del Grup i els seus clients i,
fruit d’aquest procés, formular recomanacions a l’organització per a millorar la qualitat del servei.
Per assegurar la seva missió, el Customer Counsel treballa amb total independència de les àrees operatives de les empreses del grup,
tot i mantenir-hi un contacte permanent i fluid.
A hores d’ara, a quantes persones presta servei el seu Grup Empresarial?
En conjunt, l’oficina del Customer Counsel presta els seus serveis a un col·lectiu de quasi set milions de clients repartits per tot el
territori espanyol, que és el nostre àmbit d’actuació. Això representa donar servei a més de 12 milions de persones en alguna de les
activitats del cicle de l’aigua.
En aquests 5 anys, en quants conflictes ha tingut que intervenir el Customer Counsel?
La nostra activitat se situa, amb petites oscil·lacions, al voltant dels 400 casos anuals. Això representa menys d’un 1% de les
reclamacions que arriben a les empreses del Grup. Cal tenir present que, perquè el client pugui adreçar-se al Customer Counsel, ha
hagut de presentar prèviament una reclamació a l’empresa que li presta el servei. Si la resposta que rep el client no li satisfà, o si no
rep cap resposta (cosa altament improbable), llavors pot adreçar la seva reclamació a la nostra oficina.
Quina és la tipologia més corrent d’aquests conflictes?
En general, les reclamacions que arriben al Customer Counsel estan relacionades amb els processos inclosos dins del cicle comercial,
és a dir, lectura de comptadors, facturació de consums o cobrament de rebuts. Tres de cada quatre casos corresponen a aquestes
tipologies.
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Menys freqüents son les reclamacions de caràcter tècnic o les relacionades amb el procés de contractació (altes i baixes de
subministraments).
Quina valoració fa vostè de l’actuació d’aquest òrgan durant aquests 5 anys?
El cert és que, vista l’evolució d’aquests anys en perspectiva, la valoració ha de ser positiva. La consolidació de la funció dins i fora de
l’organització és un fet, i el reconeixement de l’aportació del Customer Counsel a la millora del servei es quasi unànime.
Per assolir les objectius que ens hem anat fixant al llarg del temps, el diàleg és una eina fonamental i imprescindible per a
desenvolupar la tasca que es desenvolupa dia a dia en l’oficina del Customer Counsel. Només escoltant, s’entén a les persones. I
d’això, precisament, va la nostra feina. El diàleg amb els grups d’interès ha estat una de les nostres prioritat des del principi.
Això no vol dir que ens haguem de conformar amb que s’ha fet fins ara. Cal mantenir un esperit de superació permanent i ser
conscients que la realitat és cada vegada més fluïda i que hem d’estar preparat per a qualsevol canvi en l’entorn que faci necessària la
revisió de la nostra estratègia.
Vivim moments d’una evident convulsió que afecta al sector de l’aigua des de diferents perspectives. Dialoguem poc?
Efectivament, manca diàleg i, al mateix temps, sobra intransigència per tot arreu. Estan de moda la radicalització dels
posicionaments i els plantejaments de fort contingut ideològic però buits d’anàlisi i reflexió.
Em ve a la memòria una frase de Desmund Tutu que diu així: “El meu pare em deia, no aixequis la veu: millora els teus arguments”.
Vaig fer meva aquesta frase des del dia que la vaig sentir per primera vegada.
L’aigua és un element que desferma passions. És difícil aïllar-se dels debats mediàtics i interessats que l’envolten. Estic convençut
que cal trobar nous espais de diàleg. Calen menys apriorismes i més voluntat i predisposició a entendre’s.
Vostè ha tingut una llarga i reexida trajectòria professional en el món de l’aigua, que acaba de merèixer l’atorgament d’un
dels Premis de l’Aigua 2016 que atorga la nostra Associació. Com la valoraria?
La meva carrera professional no te gaires secrets. M’he dedicat a treballar per assolir els objectius que en cada moment m’ha fixat
l’empresa. Soc molt “futbolero” i, si se’m permet l’expressió, diré que m’agrada definir-me com un jugador d’equip.
He procurat fer la meva feina amb la màxima honradesa i responsabilitat, sense perjudicar a ningú, he ajudat tant com he pogut als
meus companys, i he intentat contribuir a crear entorns de treball amables, capaços d’afavorir les relacions personals i el
desenvolupament de l’activitat professional.
Ara arriba el moment de la seva jubilació laboral, encara que persones com vostè no es jubilen “de facto”. A què pensa dedicarse en el futur immediat?
El meu futur, un cop jubilat, es concentra bàsicament amb exercir de Síndic Personer de Mollet del Vallès, la ciutat on vaig néixer i he
viscut tota la vida. El novembre de l’any passat, vaig ser elegit per ocupar aquest càrrec institucional, amb la votació unànime dels sis
grups municipals.
Veurem si aquesta feina em deixa tems per dedicar-me a alguna altra activitat que, en aquest moment, no tinc ni pensada.
El Dia Mundial de l’Aigua del 2017 començarà el II Congrés de l’Aigua a Catalunya. Com valora aquesta iniciativa?
Vaig tenir l’oportunitat de participar en una de les sessions del I Congrés de l’Aigua a Catalunya que va tenir lloc l’any 2015. Això em
va permetre tenir una visió directa de la qualitat de l’esdeveniment, tant per les temàtiques que es van tractar com per la categoria
dels professionals que hi van participar.
Si la segona edició, anunciada per al març de 2017, assoleix els nivells a què va arribar la primera, em donaré per molt satisfet.
Aquest Congrés, precisament, és un d’aquells fòrums de diàleg que tanta falta fan dins del món de l’aigua.
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HAY QUE LIMPIAR LOS RÍOS?
Lorenzo Correa. Blogmaster en futurodelagua.com. https://futurodelagua.com/

La obra pública ha de corresponder ecológicamente no sólo a la solicitación de la colectividad interesada que la reclama, sino que debe
justificarse ante la totalidad el pueblo que la sufraga; y ha de ser, por lo tanto, respuesta concreta a las legítimas aspiraciones de todos.
(José Torán)
Tiempo ha, llegó a mis manos un razonado e inteligente artículo publicado en el Boletín del CIREF por el Dr. Alfredo Ollero Ojeda,
Profesor de Geografía física de la Universidad de Zaragoza y vocal del Centro ibérico de Restauración Fluvial, titulado “¿Por qué no
hay que limpiar los ríos?
http://www.fnca.eu/images/documentos/DOCUMENTOS/PorquéNOhayquelimpiarlosrios_AOLLERO ET AL.pdf
Fue más o menos hace dos inundaciones con secuelas económicas graves en España. Recientemente, el autor ha sido premiado con
la distinción anual 2016 por su trayectoria personal por el Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF). Por la categoría
intelectual de este Doctor en Geografía y profesor universitario, leí con fruición su trabajo, de tan sorprendente título para un
humilde ingeniero “de a pie” y “de a río”.
Y lo leí con enorme interés, dada su actualidad (puesta una vez más de manifiesto tras las avenidas del Ebro de la primavera de
2015) y su sesuda elaboración. La obra pública hace un tiempo que ha emigrado de España y sus artífices o están retirados en sus
cuarteles de invierno o la han acompañado muy lejos o se dedican a otros menesteres más productivos. Parece que el futuro del agua
ya no necesita tanta obra pública, pero solo lo parece.
Como coach y ex- profesional de obras públicas, el artículo me hizo reflexionar y emitir mi feed-back directo: me llegó rigidez,
creencia limitante. Estoy seguro que aún quedan en España lectores profesionales de la obra pública que podrán recoger el guante
lanzado por el autor en aspectos relacionados con la hidrología (ciencia tan aludida por muchos como poco comprendida por
algunos), con la gestión de avenidas y con tantos otros menesteres de la ingeniería que ingenieros habrá que sepan defender y
justificar, ante el descrédito y ludibrio al que está siendo sometida la profesión en estos tiempos tan agitados para todo y para todos.
No voy a entrar en ellos, que doctores tiene la iglesia y yo no soy ni clérigo ni doctor.
Ni me mueve afán corporativo porque ya no ejerzo de ingeniero y, aunque ejerciere, nadie soy para defender o atacar corporaciones
profesionales que, por el hecho de serlo, me merecen todos los respetos, aunque mi creencia en la multidisciplinariedad en los
menesteres de gestión del agua sea firme y mi aversión a los estériles debates de las adhesiones inquebrantables sea manifiesta por
harto escrita
Mi intención es sólo dar una visión complementaria al título de su aportación para enfocar el tema desde otro punto de vista, con el
único objetivo de que todos los que los lean, puedan tener una visión más completa de la problemática tratada y por ello más rica
para construir su opinión al respecto. Ni pretende convencer ni dar lecciones. Solo mirar desde otro lugar.
Y la doy desde mi perspectiva, la de quien (como ya he citado más arriba), fue un modesto ingenierete de a pie, nada experto, que
sigue aprendiendo todavía y que aprendió bastante en su juventud en el día a día de su trabajo de lo que significa el río para los
ribereños, para los que viven y trabajan en, cerca de y a veces bajo sus aguas y por ello lo consideran recurso indispensable,
patrimonio inalienable, riesgo incierto y elemento de convivencia.
Porque el río es país, paisaje y paisanaje (no olvidéis nunca la importancia de esta última palabra en el conjunto).
Me baso en mis vivencias de décadas pisando el río y tratando con sus vecinos cercanos pues no tengo experiencia en la Academia,
solo en el campo. Y las concreto en una foto que tomé en el río Calders en 1994, tras una avenida extraordinaria que supuso unas
consecuencias de gran alcance para los abastecimientos de los municipios ribereños, derribó dos puentes e invadió terrenos
agrícolas y urbanos, acabando con la vida de una persona que “pasaba por allí” y se acercó a fotografiar la imponente manifestación
de la fuerza de la naturaleza desatada, siendo arrastrado por la ola que le fascinaba.
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Avenida de 1994 en el río Calders - Monistrol de Calders - Barcelona

Enfatizo el “para qué”, soslayo el “por qué”. ¿Para qué limpiar el río? La acepción que Ollero emplea para explicar lo que significa
limpiar es una de las muchas que señala la RAE, la de quitar la suciedad. Yo añado otra, también definida por ese diccionario:
Hacer que un lugar quede libre de lo que es perjudicial en él.
Y complemento (que no anulo), su inteligente visión con la mía, aclarando de entrada que la actuación en un cauce o en una ribera
que yo defiendo no es la de masacrar con maquinaria pesada todo lo que estorba, sobresale o molesta, sino la de liberar de lo que es
perjudicial para alguien o algo, con técnicas respetuosas con lo que se debe respetar: el patrimonio de todos, entendiendo que
también la vida y los bienes públicos o privados de los seres humanos son patrimonio de algunos y de todos. Es factible, es posible y
es caro. Nada más.
¿Para qué limpiar un río?... para liberarnos de lo que es perjudicial (solo de eso) para los ribereños y los no ribereños. ¿Quién define
lo que es perjudicial?. Ni la academia, ni la administración: la sociedad, el sentido común, la altura de miras, el consenso en los
objetivos, la convivencia.
Y la avenida del Calders, les (nos) perjudicó.
Vean la foto: esa vegetación leñosa derribó puentes carreteros y ferroviarios, taponó los drenajes longitudinales y transversales,
luego alteró las comunicaciones, lo que repercute enormemente en la calidad de vida y en los presupuestos generales. Arrasó plantas
potabilizadoras, luego dejó sin recurso de boca de calidad a miles de personas. Destrozó depuradoras, captaciones de agua de ribera,
pozos de abastecimiento… instalaciones que solo pueden estar en zona inundable. ¿Queremos prescindir de los puentes,
potabilizadoras, depuradoras, captaciones, sistemas de saneamiento, pozos, ya ejecutados que no son adecuados para permitir la
alterada respiración de la corriente en episodios terribles pero puntuales? ¿Queremos pagar la construcción de miles de pequeños
puentes de mayor sección, algunos ya incluidos en la relación de bienes patrimoniales por su antigüedad?
Mientras encontramos una respuesta algo inteligible para la sociedad que sufraga en palabras de Torán, me parece que la única
opción es la de seguir “limpiando” cauces, eso sí, de manera inteligente, selectiva, respetuosa con el medio y cara. Como nos
limpiamos el cuerpo, el alma, la casa, la ciudad y el cerebro, porque no se puede vivir sin limpiar.
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No he sabido encontrar en el artículo de Ollero ninguna mención específica a estos temas que cito, ni sé si las soluciones que plantea
resolverán el problema que yo he vivido cuando he tenido que trabajar a pie de río después de una riada en pequeños municipios
afectados por ella.
Su mención dudosa a la beneficiosa capacidad de laminación de los grandes embalses bien gestionados, la entiendo como hecha
desde una perspectiva de guardián del territorio, de rígido protector del río y su ecosistema, como una creencia limitante. Y aquí, yo,
que también lo soy modestamente, sin títulos académicos rimbombantes, a mi manera, introduzco la distinción “y”-“o”. Es difícil
entender hoy en día que solo se mencione al río como un elemento ajeno, separado e independiente de todo lo que le rodea. Esta
sería la visión parcial del “o río o urbanización humana-agricultura intensiva”.
Defiendo una postura más abierta, más flexible: Río “y” ocupación del territorio están condenados a coexistir, porque ya no es
posible separarlos. Lo hecho, hecho está y es carísimo de remover. Hay que convivir con ello, nos guste o no. La ocupación, salvaje o
no, del territorio la tenemos con nosotros, debemos convivir con ella, mejorando lo posible, adaptándonos a los riesgos de todo tipo
que conlleva.
Conclusión: La no limpieza (en la acepción que yo le doy) del cauce puede llegar a ser una actuación destructiva de las instalaciones
básicas de abastecimiento, saneamiento, drenaje y comunicación cercanas al cauce, que puede originar graves consecuencias en
ellas, en las personas que de ellas se sirven y en la sociedad en su conjunto. Es necesario flexibilizar las posturas, aportando
soluciones argumentadas, valoradas y posibles, que tiendan a la adaptación a la situación existente y respeten la coexistencia de la
urbanización y el espacio fluvial, tanto donde se solapan ya de forma irreversible, como donde aún no se han solapado. En este
último caso, me sumo la conclusión escrita en su artículo por el Dr. Ollero. Desde la flexibilidad, todo es posible, con la rigidez es muy
difícil salir de la rigidez inútil de la queja perenne e inocua y avanzar hacia el consenso. Convivamos, es decir vivamos con el río.

UNA VISIÓ HISTÒRICA DE L’EXPLOTACIÓ MINERA DE LA SAL I LA POTASSA A LA
COMARCA DEL BAGES I LA SEVA EVOLUCIÓ TECNOLÒGICA. (i Part III)
Ramon Queralt Torrell. Enginyer Tècnic Industrial. Vicepresident de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua.
HISTÒRIA DE LES EXPLOTACIONS DEL BAGES.
A Catalunya, a començaments del segle XX, es va iniciar la
industrialització de l’extracció de sal a Cardona a la qual va
incidir molt favorablement la construcció de la central
hidroelèctrica de Malagarriga de 400 kW. Tot seguit, amb el
fet del descobriment de la potassa va esclatar la “febre de la
potassa”, activitat que ja va néixer industrialitzada per les
característiques de la seva explotació. Quan aquesta activitat
es va normalitzar el resultat final va ser que aquesta mineria
es va situar a quatre poblacions Cardona, Súria, Balsareny i
Sallent, les dues primeres a la vora del riu Cardener i les
segones a l’Alt Llobregat. Aquestes quatre poblacions
pertanyen a la comarca del Bages.Cal assenyalar que a l’any
1970 es va crear Comercial de Potasas SA (COPOSA), com a
càrtel espanyol de la potassa (va incloure Potasas de Navarra
1964-1997). Ara s’anuncia l’obertura d’una nova mina de
potassa a la zona de Cinco Villas (Saragossa) i fàbrica a
Sangüesa (Navarra). (Figura 18). Cal assenyalar també que
les mines del Bages han actuat com a lobby de pressió
conjuntament en moltes ocasions, atès que tenien molts
interessos comuns com l’exportació, el transport amb
ferrocarril fins al port de Barcelona, la defensa de la seva

activitat minera, les negociacions amb les Administracions
hidràuliques i mineres, etc. (tant a Madrid com a Barcelona).
Tot seguit es relaciona la història de la mineria
desenvolupada a cadascuna de les quatre poblacions citades.

Cardona

Balsareny
Súria
Sallent

Figura 18. Comarca del Bages on hi ha la situació de les quatre poblacions amb
mineria de sals sòdiques i/o potàssiques.
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1.- CARDONA.
És l’explotació més antiga pel fet que la sal aflorava a la
superfície del terreny amb el famós diapir situat a la
capçalera del riu o torrent salat. De l’estudi de les eines del
Neolític mitjà trobades a l’entorn de Cardona (Figura 19)
s’han localitzat destrals i aixes manufacturades amb minerals
propers però excepcionalment també s’han trobat destrals de
jade dels Alps, fet que indica un flux de comerç lligat amb la
sal. D’aquestes destrals de jade se n’han trobat a Itàlia,
França, Alemanya i fins i tot a Escòcia fet que confirma
l’existència d’una xarxa comercial important fa uns 6.500
anys.

Figura 19. Mostra d’eines lítiques del neolític mitjà trobades a l’entorn de la
mina i població de Cardona.

Al neolític les eines que es feien servir per l’extracció de sal eren destrals, pics o altres eines de tall fetes amb una pedra treballada
amb aquesta finalitat lligada a un mànec de fusta. També s’han trobat aixes de pedra per treballar la fusta, amb les quals es feien
pales i escales. Amb fibres vegetals es feien cordes i cabassos. El moment de la prehistòria del nostre país al qual es va incorporar la
roda, és encara indeterminat per part dels arqueòlegs, a partir d’aquest giny es van poder construir carretons i politges, equips que
van facilitar tant la logística extractiva com la comercial. També s’han trobat molins de pedra manuals per moldre la sal.
Amb les eines indicades es va treballar durant mil·lennis, fins que amb l’arribada a l’edat del bronze (1800-1200 aC.) aquest metall és
va introduir a les eines de tall, en substitució de la pedra, també la unió entre el mànec de fusta i la peça de bronze va millorar i
corresponia ja a les formes actuals. Com a eines noves es van incorporar els claus, les escarpes i punxons, tots ells són estris de
penetració i finalment es van anar creant altres eines i estris més complexos com les barrines, tenalles, etc. que progressivament van
facilitar el conjunt de l’activitat minera.
Cap allà el segle VI aC. les poblacions neolítiques van rebre la influència dels pobles indoeuropeus, que fan un canvi cap a la
civilització que en el nostre cas conforma la denominada cultura ibèrica, fet que va coincidir amb l’arribada de la metal·lúrgia del
ferro, metall que va substituir al bronze per manufacturar les eines de tall. Els estris de ferro es van popularitzar ràpidament perquè
es manufacturen a partir d’un mineral més abundant, si bé per obtenir-lo calen assolir majors temperatures, tenint com a principal
avantatge la seva major duresa i el fet de no ser un aliatge de dos metalls (coure i estany) com el bronze. Una altra activitat derivada
de l’explotació minera eren els Molins de Sal, els quals a partir dels blocs de mineral obtinguts al jaciment es molien fins obtenir una
granulometria molt més fina, per afavorir el transport i el seus usos posteriors. En aquest àmbit prehistòric cal destacar la tasca
realitzada a Cardona per Institut de Recerques envers la Cultura (IREC) tant en la recerca directa sobre el terreny, com en la
documentació publicada i les jornades i congressos als quals participa o bé organitza.
1.1.- ÈPOCA ROMANA.
A partir del segle II aC. es va iniciar la conquesta dels romans de la península ibèrica, fet que va significar la implantació progressiva
d’una àmplia xarxa de vies de comunicació i simultàniament també l’ampliació geogràfica dels mercats, circumstàncies que van
afavorir el comerç i per tant, cal suposar que va incrementar la producció de sal, amb un augment dels mitjans logístics propis de la
mina aplicats al transport de la sal com carretons i carros amb tracció animal, com també un augment dels treballadors. Malgrat totes
aquestes millores les eines d’extracció del mineral continuaven sent bàsicament les mateixes de sempre. Plini el Vell (segle I dC)
assenyala a la seva Història Natural a la muntanya de sal de Cardona com un important centre de producció. Fa poques setmanes que
s’han descobert restes de construccions romanes a la zona del camp de futbol.
A finals del segle V es va produir el col·lapse de l’imperi romà amb l’arribada dels visigots, i posteriorment al començament del segle
VIII es va produir la conquesta àrab, període del qual pràcticament no en sabem res fins que l’imperi Carolingi va iniciar la lenta
reconquesta.
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1.2.- EDAT MITJANA.
Al segle IX ja s’havia conquerit Barcelona i situat la frontera al Llobregat, iniciant-se al segle X la reconstrucció de Cardona i a l’any
986 el comte Borrell a la carta de població atorga l’autorització d’extreure sal. Posteriorment es va construir un Castell sobre un antic
poblat ibèric també situat a dalt d’un turó per raons defensives.
Al ser la sal una mercaderia valuosa generava una activitat econòmica a la vila de Cardona i també significades rendes a la propietat.
Ara bé cal destacar que l’extracció de sal estava vinculada a les circumstàncies del mercat i la societat, com les guerres, la
competència de tercers i també cal citar el transport que sempre va ser complicat atesa la ubicació de l’explotació. Un fet
especialment desfavorable va ser la pesta negra que va suposar la mort d’un terç de la població catalana, i que en el conjunt d’Europa
s’estima va produir la mort entre el període 1347 – 1357 d’uns vint-i-cinc milions de persones. El vescomte de Cardona es va
declarar en insolvència.
Cal destacar els moltíssims litigis que històricament s’han produït entre la població de Cardona defensant el dret d’extreure una part
de la sal, front al senyor feudal a qui corresponia la propietat de la mina de Cardona. A l’any 1403 Joan Ramon Folc estableix que el
dret de la denominada “aimina” equival a 104.7 kg/any per família. Aquest pacte amb el anys va ser modificat. La producció al segle
XV era d’unes 1.000 t/any, si bé no és segur si aquesta xifra inclou o no la part que corresponia a les institucions eclesiàstiques fruit
de deixes o pactes, part que és difícil de quantificar amb seguretat.
1.3.- EDAT MODERNA.
El trasllat de la monarquia catalana i la capitalitat de l’Estat al regne de Castella, va fer que poc a poc el gruix de la noblesa catalana és
desplacés cap a la nova Cort, i allí començà a establir lligams matrimonials amb la noblesa castellana, fet que a la llarga va suposar
que els títols i propietats d’aquest nobles catalans van anar a parar a la noblesa castellana, en aquest cas el ducat de Cardona va anar
a la casa del Duque de Medinaceli, el qual lògicament tenia un “representant” local que gestionava l’explotació de la mina. Quan al
1646 el ducat fou segrestat pels francesos per garantir un préstec es produí un augment de la producció.
Després de la guerra de 1714 quan Cardona fou l’última plaça de Catalunya en rendir-se als Borbons, amb el Decret de Nova Planta
(1716) la mina de sal passà a ser gestionada pel Rei, el Duque de Medinaceli rebia una indemnització anual i l’aimina del poble va ser
suprimida. A partir de l’any 1796 s’introduí la pólvora com a explosiu per fragmentar les bancades del mineral fet que va facilitar
l’explotació.
A partir del 1858 el Duque reinicià el pagament de l’aimina en forma de 15.000 rals/any al poble. A partir de 1853 es canvià el
sistema de retribució entre la Corona i el Duque per estimular l’explotació. A la segona meitat del segle XIX la producció era d’uns
5.500 t/any. S’estima que la longitud de la pedrera a aquella època era d’uns 100 m i una vertical de 40, organitzada en terrasses d’un
home d’alçada connectades per rampes i escales. Hi treballaven els “talladors de la sal” que usaven barrines per fer forats on
introduir la pólvora, aixades, piquetes, pics i picots per desprendre el mineral i els “escombradors” recollien la sal i la dipositaven en
carretons de fusta, que eren transportats fins als molins de l’Areny on la sal era molta. El mineral ja disposat per a la venda havia de
passar pel Teloni, l’indret on es cobrava l’import d’intercanvi comercial. A l’any 1892 es va assajar la substitució de la pólvora per la
nitramina, sense èxit pel major cost econòmic, aquest mateix any el consum de pólvora era d’uns 40 kg/mes.
1.4.- SEGLE XX.
A l’any 1900, Emili Viader Solé (Figura 20), enginyer mecànic i amb amplis coneixements de geologia va arribar a Cardona per fer-se
càrrec de l’explotació de la Salines del Duc, era el primer tècnic que assumia aquesta responsabilitat. Viader coneixia les teories del
mataroní S. Thos sobre l’existència de sal potàssica per sota de la sal sòdica tal com havia vist a la seva visita a la mina de Stassfurt
(Alemanya), país que tenia el monopoli d’aquest mineral. Aquest monopoli es trenca a l’any 1904 quan J. Vogt va localitzar un nou
jaciment a Alsàcia, però una vegada aquest hagué consolidat el seu mercat, entrà dins del “cartel” alemany, establint-se un acord de
preus i àmbits geogràfics de venda.
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Figura 20. Emili Viader Solé, Enginyer Industrial i Dtor. de la mina de Cardona on
va descobrir la potassa a i posteriorment promotor de la mina de Súria.

Viader va fer un mostreig dels minerals a Cardona i les
corresponents analítiques i va comunicar a la casa Ducal en la
persona del “Duque de Tarifa y Denia” la possibilitat de
constituir una explotació de la potassa al 50 %, proposta que fou
desestimada pel Duque, fet que va conduir a Viader a buscar una
solució alternativa a la població veïna de Súria, Viader va dimitir
el 1911. En poc temps es van iniciar l’anomenada “febre de la
potassa”, una situació caòtica que no es va clarificar fins
l’entrada de grans empreses amb les corresponents inversions
que van fer desaparèixer els petits actors d’aquest escenari.

Així l’alcalde de Cardona, Carles de Subirà (baró d’Abella) va obtenir diverses concessions mineres situades a l’entorn de la zona del
salí de Cardona, les quals va vendre (1914) a la “Sociedad General” empresa radicada a Bilbao i pertanyent a Unión Española de
Explosivos (UEE) controlada per l’enginyer Chalbaud. Posteriorment van comprar altres petites concessions i després la gran
explotació salina del duque de Tarifa (36,7 ha) que en aquells moments produïa unes 3.500 t/any i la finca de Malagarriga per un
total de 3,34 MPTA. La següent compra per 1,5 MPTA van ser les concessions que tenia a aquell indret Solvay, empresa que
necessitava reduir el cost financer per les inversions fetes a Súria. Així UEE va passar dels 45,5 ha de l’any 1923 als 120 ha a l’any
1930, a més per mitjà de la central hidroelèctrica de Malagarriga va fer l’electrificació de les noves instal·lacions mineres.
Segons un informe de l’enginyer Roger Floquet s’estimava en 19,5 MPTA el capital a invertir per iniciar l’explotació de la potassa. Les
obres van començar al 1926 amb un equip tècnic dirigit per Emile Ciret i uns 1.000 treballadors, els dos pous de la mina Manuela de
5,1 m de diàmetre, un per transportar el mineral anomenat “Este” (Maria Teresa) i l’altre “Oeste” (Alberto) per als treballadors.
L’edifici industrial per al tractament del mineral es construí al costat del riu al meandre de la Coromina, el nom d’aquest fàbrica va
ser “Nieves” el qual nom després passà a tota l’explotació. Es destaca també la construcció d’una gran torre de refrigeració de fusta
necessària per refredar el circuït d’aigua dels cristal·litzadors aplicats a separar el clorur potàssic del sòdic, el sobrant d’aquesta sal
s’abocava a la zona de la riera salada.
Les obres es van acabar al 1933 si bé l’inici de la producció es pot situar a l’any 1929, després d’haver superat circumstàncies
polítiques i socials complicades, la inversió va ser superior als 20 MPTA. (Figura 21).
Castell de Cardona
Vila de Cardona

Els “Escoriales”
Torre de
refrigeració

Fàbrica “Nieves”
per tractar el mineral

Barri de la Coromina

Figura 21. Vista general de la zona de Cardona, amb indicació dels sectors més importants. (Editorial Fotogràfica; anys 40).
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El transport del clorur potàssic des de Cardona es feia per mitjà d’un cable aeri amb vagonetes basculants fins a Súria on ja arribava
el ferrocarril mètric. Pels voltants dels anys seixanta el transport es va fer per carretera suprimint-se la infraestructura del cable aeri.
A l’inici de la producció s’extreien unes 4.000 t/dia, amb tres torns de treball, l’explotació continuà amb la interrupció de la guerra
civil. A l’any 1967 començaren els assajos del sistema de separació del mineral per flotació que va substituir totalment el de
cristal·lització al 1972. Aquest canvi va suposar deixar fora de servei la gran torre de refrigeració que estava a l’entrada de la fàbrica i
que posteriorment va ser enderrocada. A l’any 1969 el mineral comença a ser transportat per carretera fet que va produir el
desmuntatge del sistema de transport aeri amb vagonetes, i es continuà enfondit i mecanitzant la mina fet que va suposar una
modernització de l’explotació. A l’any 1989 UERT es integrada a Ercros, SA., i al 1990 cessa l'extracció de potassa per no ser
econòmicament viable, venent-se l’empresa a l'Instituto Nacional d'Industria S.A. (INI).
En total es van extreure 37.874.843 t de mineral, del qual es van separar 7.269.500 t de clorur potàssic (Figura 22). Es van fer 300
km de galeries i unes càmeres de milers de metres quadrats de sostre sense pilars. Aquí es va acabar l’aventura de la potassa a
Cardona. A l’any 1989 va començar una activitat industrial molt més modesta però suficient per mantenir en funcionament a la
fàbrica Nieves com és la purificació del clorur sòdic.
Així al 1991 s’inicià l’explotació de la sal dipositada ala anomenada Terrera
Nova de runams salins que s'havia anat formant amb els residus de l'extracció
de la potassa. Al 1993 es va constituir l’empresa Salinera Española, SA. per
explotar la sal gemma. Al 2012 es va esgotar la Terrera Nova, si bé abans (2008)
ja s’havia iniciat l’explotació de la Terrera Vella que actualment està en
explotació fins que s’acabi per allà el 2020 (Figura 23). A la vegada també
purifica la sal que rep de la mina de Sallent. El conjunt de la producció d’aquesta
sal sòdica purificada és d’unes 400.000 t/any, s’aprofita per la pròpia empresa a
les instal·lacions d’electròlisi a Vilaseca i Flix per obtenir hidròxid sòdic i clor.

Figura 22. Resum històric de la producció de clorur potàssic a
Cardona

Figura 23. Terrera vella de Cardona a la qual s’han acumulat
els runams salins i són aprofitats per obtenir clorur sòdic pur.

També a partir de 1991 es va donar per acabada l’activitat pròpiament minera que s’havia iniciat al neolític, fet que va suposar la
finalització d’un llarg passat històric molt important per a la ciutat de Cardona. Davant aquesta dura realitat per l’economia de
Cardona, com a modesta alternativa es va iniciar l’explotació turística de les antigues instal·lacions mineres, en forma de Parc
Cultural de la Muntanya de Sal, que és el recorregut que avui dia es pot visitar. Aquesta solució ha permès salvar una part important
del patrimoni industrial/miner de Cardona.
2.- SÚRIA.
El primer document que fa referència a la sal de Súria és un pergamí del rei Alfons I de l’any 1185, si bé aquesta explotació tingué una
activitat sempre molt minsa en comparació amb Cardona i fins i tot tingué llargs períodes d’inactivitat, tot i ser un indret millor
comunicat.

AIGUA AMIGA ______________________________________________________________________________________ Pàgina 11
Emili Viader responsable de la mina de Cardona entrà en contacte amb un bordelès René Macary Gay de Laflorance que era
comprador de lloses de sal, i quan Viader va decidir anar a Súria per dur a terme l’explotació del clorur sòdic i l’exploració del
potàssic es va associar amb en René per assolir aquest objectiu a la mina Roumanie (1911), però no van reeixir en la seva aventura
per manca de capital. Malgrat això, van convèncer a la Compagnie Bordelaise des Produits Chimiques perquè comprés els seus actius
per una xifra molt important, si bé aquesta operació es complicà, i després de diverses giragonses finalment (1919) tota la propietat
de MINAS DE POTASA DE SÚRIA va passar a Solvay (Bèlgica).
Aquesta empresa a l’any 1916 ja havia invertit 1,5 MPTA en forma de 17 sondejos un dels quals havia arribar als 1.200 m i una
llargada total de 16 km, amb els quals es van definir els primers perfils de la conca minera potàssica catalana. També es va construir
un pou mestre de 6 m de diàmetre, així com una línia de ferrocarril entre Súria i Manresa. En total hi treballaven més de 1.300
obrers. A l’any 1922 el Pou Nº 1 ja havia assolit els 300 m de fondària, havent-se instal·lat dos nivells d’explotació de silvinita a 227 i
277 m, dins del marc d’unes inversions d’uns 40 MPTA per part dels accionistes, més 20 MPTA en obligacions, avalades per Solvay et
Cie. (1921).
Al 1924 entren en funcionament els generadors de vapor i
l’emblemàtica xemeneia que era el referent l’empresa
(Figura 24). A l’any 1925 s’inicia la producció a partir de
carnal·lita que a l’any 1930 ja assolia les 274.000 t/any de
clorur potàssic, amb l’acabament de les obres i
instal·lacions la plantilla es va reduir progressivament. A
l’interior de la mina s’hi va instal·lar un ferrocarril de via
estreta per transportar amb vagonetes el mineral extret,
amb els equips auxiliars de carregar i buidar (amb bolcat)
les vagonetes, també es disposaven d’equips motoritzats
per fer perforacions per a diàmetres d’uns 20 cm. Al 1931
es va haver de refinançar l’empresa per cobrir les pèrdues.
Figura 24. Vista general de la primera fàbrica de Súria (1940)
on la xemeneia és el referent més emblemàtic. (Imatge ICL/Iberpotash).

La guerra civil va suposar la interrupció de l’explotació minera amb una plantilla d’uns 500 treballadors, en aquell difícil moment
només es proposà l’extracció de clorur sòdic. En acabar la guerra, amb unes instal·lacions deteriorades i un col·lapse econòmic es va
fer un pla (1940) de recuperació industrial i econòmica amb noves inversions. Això va possibilitar anar recuperant l’activitat a partir
del mineral de la potassa, encara que lentament per l’efecte de la guerra a Europa fet que va col·lapsar les exportacions.
Al 1945 a la cota 320 es produeix una entrada d’aigua de 500 l/h que després s’estabilitza a 2-3 m3/d. Al 1954 s’inicia la construcció
dels pous II Santa Bárbara i Ana Maria com a primer pas per explotar la mina Cabenasses fet que s’inicià a l’any 1960 amb la
producció de 16.400 t/brutes que a l’any següent passen a 67.300. La separació del clorur potàssic de la carnal·lita de la resta del
mineral es feia per cristal·lització.
A l’any 1958 comença el funcionament d’una planta pilot per assajar la flotació per separar la silvinita de la resta de mineral (ClNa),
si bé fins al 1963 no es fa una nova nau on entrà en funcionament el nou procés de separació per flotació i al 1965 es tancà la
instal·lació de cristal·lització, que en total va produir 2.447.000 t de KCl. La implantació de la flotació significà una millora
tecnològica molt important atès que va permetre augmentar la producció i disminuir els costos energètics.
Atès que la Mina I exigeix la construcció d’un nou pou s’inicia (1966) la construcció del pou IV anomenat Fusteret, el transport del
mineral a la fàbrica ja es va fer per mitjà d’una cinta transportadora. Al 1971 comença l’explotació de sal flotada destinada a la Solvay
de Martorell amb una producció de només 12.000 t/any però amb l’objectiu d’arribar a les 200.000 t/any. Hi ha una segona entrada
d’aigua que s’estabilitza a uns 25 m3/dia. S’entra en una etapa expansiva de grans inversions en la part de mineria que passa a
explotar-se pel sistema de càmeres i pilars (LHD). Al 1977 s’acaba la mecanització de la zona del Fusteret i al 1880 comença la de
Cabenasses.
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L’any 1982 es va acabar l’època de Solvay a Súria transferint-se el 51 % de la propietat a Fodina (INI) que a l’any 1986 va passar al
100 %, posteriorment es crea Súria K SA. A l’any 1997 aquesta empresa que era de la SEPI va ser privatitzada, adoptant el nom de
Iberpotash SA quedant integrada al grup ICL Fertilizers que de moment no va suposar cap canvi significat, però que més endavant va
començar una nova història (2011) amb l’inici del desenvolupament del Pla Phoenix. Actualment la producció de potassa es d’unes
500.000 t/any de clorur potàssic i unes 450.000 de clorur sòdic per al proveïment de la fàbrica d’electròlisi de Solvay a Martorell i
d’unes 300.000 t/any de clorur sòdic per al desglaç de carrers i carreteres.
3.- BALSARENY.
A aquesta població ha estat l’única que dins del seu municipi ha tingut dues mines de potassa, Explotaciones Potàsicas SA. (EPSA) i
FODINA SA.
3.1.- Explotaciones Potàsicas. S.A.
A aquesta població es localitzà la potassa als 674 m per mitja d’un sondeig fet per l’IGME al 1920. Posteriorment a l’any 1925 es van
fer noves prospeccions i a l’any 1934 una empresa amb capital alemany “La Minera SA.” va iniciar la construcció del pou de Vilafruns.
La guerra civil i la segona mundial van marcar un parèntesi en aquests treballs i a l'any 1945 l’empresa va fer suspensió de
pagaments i es va fer càrrec del pou l'empresa "Explotaciones Potásicas, S.A." (EPSA) a la denominada mina "Emérika". Continua les
tasques d’excavació d’un pou de 5'50 m de diàmetre, el qual talla la sal a 526 m fent-se l’extracció per mitja de galeries, començant-se
a explotar a l'any 1948. La fàbrica de tractament del mineral pel mètode de cristal·lització tenia una capacitat d’unes 12 t/hora i va
entrar en ple rendiment a l’any 1952, ampliant-se amb una segona planta de cristal·lització que va permetre arribar 60.000 t/any de
sals potàssiques a l’any 1961. També per aquesta època el capital va passar a UEE empresa que explotava la mina de Cardona. I a
l’any 1969 passa denominar-se UERT. Aquesta mina va ser sempre l’explotació més petita de les quatre en funcionament al Bages.
L'any 1972 la mina de Balsareny quedà absorbida per POTASAS IBÉRICAS; SA i unida subterràniament a la mina de Sallent, amb la
qual cosa el pou de Vilafruns deixà de servir per extreure mineral, per passar a ser l’accés per als treballadors del conjunt miner de
Sallent-Balsareny.
3.2.- FODINA, S.A.
A l’any 1913 es va fundar FODINA amb l’objectiu per introduir-se en la mineria de la potassa al Bages, aquesta empresa estava
controlada per Electroquímica de Flix, si bé en realitat l’home fort del FODINA, Francesc Ripoll estava al servei del Kalisyndikat
alemany. La seva gestió econòmica va ser dolenta per als socis catalans per les constants pèrdues de l’empresa que calia noves
aportacions de capital. Finalment al 1928 Electroquímica de Flix va vendre la seves accions a un consorci controlat pel Kalisyndicat i
la Societat de Potassas d’Alsàcia.
Paral·lelament a aquesta empresa hi havia “La Montañesa” constituïda al 1914 i controlada per un testaferro del Kalisyndikat
alemany, la qual va maniobrar per bloquejar durant uns 10 anys diverses concessions mineres que necessitaven altres empreses,
com per exemple MPS, que no podia ampliar les seves concessions per poder treballar amb normalitat.
Finalment com que les dues empreses pertanyien al mateix propietari, van ser gestionades conjuntament. A l’any 1940 van decidir
perforar un pou mestre que va assolir una fondària d’uns 123 m situat prop del sondeig de la concessió “Beta II” i a uns 800 m de
distància del pou de la mina “Emérika”. A més del pou també construïren diversos edificis auxiliars. Com a conseqüència de la guerra
els alemanys van parar les inversions.
A l’any 1950 l’estat espanyol va confiscar els bens alemanys. A l’any 1961 es van fer més perforacions i també es va enfondir el pou
Beta II, però després es va parar novament. Al 1972 els francesos van cedir a l’INI i a MPS la seva part d’accions, fet que va alliberar
les concessions que van ser aprofitades per MPS i UEE. En canvi a nivell de superfície tot plegat va conduir a unes estructures
industrials inacabades, si bé permanentment vigilades per evitar la seva degradació, les quals no van servir mai per a res.
4.- SALLENT.
A aquest municipi hi van fer sondejos l’empresa La Minera ja citada anteriorment, si bé el fet no va passar d’aquí. A la pràctica va ser
POTASAS IBÉRICAS SA., constituïda a l’any 1929, és l’única que va fer inversions per posar en servei el jaciment. Per explotar les
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concessions mineres “Luís” i “Enrique” es van fer sondejos que tallen el mineral als 300m de fondària. A la mina “Enrique” es
perforen dos pous el nº 1 de 4,5 m de diàmetre fins arribar als 300 m per treure el mineral, i un altre pou nº 2 a una distància de 60
m de l’anterior amb un diàmetre de 4,5 m i una fondària d’uns 315 m servia de pou de ventilació i emergències. Aquest sistema
començà a ser operatiu a l’any 1934, si bé la seva activitat es va interrompre amb la guerra civil.
A finals dels anys 60 es passa del sistema de cristal·lització al de flotació. A l’any 1968 l’accionariat 54 % passa a UEE (UERT), si bé
l’altra part restà en mans de Minas de Potassa de Súria. Com que al 1972 l’INI va passar a ser propietari de les concessions de
FODINA això va permetre a les empreses de Súria (MPS) i Sallent (pou Cabenasses) avançar les galeries per poder connectar
subterràniament ambdues mines.
El sistema d’explotació a l’interior de la mina era convencional inicialment amb dinamita per passar a l’any 1980 als minadors els
quals eren equips molt més idonis atesa l’horitzontalitat dels estrats, i es va suprimir pràcticament la dinamita.
A Sallent és l’indret on l’acumulació de runams salins conforma una autèntica muntanya de sal (Figura 25), la gestió de la qual és un
problema de grandíssima magnitud, la muntanya de Súria tot i ser important és molt menor. A Sallent aquest problema no es pot
resoldre ni fàcilment ni a curt termini.

Figura 25. Acumulació de runam salí “El cogulló” generat històricament per la mina de Sallent.

A l’any 1990 es constitueix Potasas del Llobregat SA la qual passa a ser propietària de les mines de Balsareny i Sallent, les quals a
l’any 1992 són adquirides per (INI) empresa que ja era propietària de SURIA K (1986). Al 1996 es va produir una forta reducció de la
plantilla i a l’any 1997 aquesta empresa que era de la SEPI va ser privatitzada, passant els actius i passius a Iberpotash SA que forma
part del grup israelita ICL Fertilizers que de moment no va suposar cap canvi significatiu, però que més endavant va començar una
nova història (2011) amb l’inici del desenvolupament del Pla Phoenix.
Actualment la producció conjunta de Sallent i Balsareny de clorur sòdic i potàssic és d’unes 500.000 t/any de clorur potàssic, unes
300.000 t/any de clorur sòdic per ala fàbrica de Cardona i 300.000 t/any per al desglaç de carreteres a diversos països.
CONSIDERACIONS FINALS.
a)

Amb tot el que s’ha relacionat a aquest text és vol donar una molt resumida visió de l’evolució històrica de la mineria i la
seva millora tecnològica i productiva als jaciments de sal i potassa a la comarca del Bages, assenyalant que als indubtables i
significats beneficis econòmics, socials i demogràfics que ha generat aquesta activitat, paral·lelament s’han de tenir en
compte els conflictes associats, molt especialment en l’àmbit de l’impacte mediambiental.
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b)

També cal assenyalar que aquest article ha estat escrit per un autor aliè a les empreses descrites i a la mineria, àmbit de
treball on l’accés lògicament és molt restringit, i on la informació disponible sobre aquest tema és escassa. Per tant ha viscut
des de fora l’evolució de la mineria salina, fet que ha dificultat la redacció d‘aquesta part de l’article. Alternativament,
disposa d’un coneixement més proper de la incidència mediambiental d’aquesta activitat als rius i també als sistemes
d’abastament d’aigua a les poblacions i indústries afectades.
c) La informació obtinguda de cada mina és molt desigual, dèficit que no s’ha pogut superar, malgrat aquesta circumstancia
l’article és molt més extens del que inicialment s’havia previst. També cal assenyalar la usual manca referències tècniques a
gran part dels articles històrics referenciats sobre aquesta mineria.
d) El tema dels microcontaminants químics no s’ha inclòs per la seva complexitat dins d’un text que vol tenir un caràcter
marcadament divulgatiu.
e) Malgrat les mancances indicades, en qualsevol cas ha arribat un moment al qual s’ha decidit fer punt final a aquest text, que
tot i això té una llargada superior a la prevista inicialment. A la vegada, confio que les persones que més endavant vulguin
estudiar aquest tema podran tenir en aquest article una nova referència per fer la seva tasca.
f) Les excavacions mineres de sals fora de servei d’alguns indrets són recuperades per l’activitat turística, amb finalitats
terapèutiques, com a dipòsits per a residus industrials o radioactius, o com a dipòsits d’emmagatzematge de gas natural.
g) A un segon article és descriurà la planificació establerta per ICL Fertilizers amb el denominat Pla Phoenix, que defineix el
programa d’explotació miner el qual inclou una proposta per eliminar els runams salins acumulats fins avui per les
explotacions potàssiques. Proposta que el temps ens dirà el grau d’èxit que s’aconseguirà.
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AIGÜES DE VILASSAR - MINA VELLA. 150 ANYS DE SERVEI
La companyia del servei d’aigües de Vilassar de Mar és una de les més antigues del país. És una empresa moderna que funciona sense
ànim de lucre tret diferencial que la converteix en una empresa modèlica a Catalunya. El seu funcionament mutualista permet donar
un servei molt proper a l’abonat i un benefici que es reinverteix en la pròpia població, en forma de millor servei i d’aportació social i
cultural.
Els orígens d’Aigües de Vilassar - Mina Vella els trobem a principis del segle XIX quan Genís Graupera, farmacèutic i batlle de Vilassar
de Mar, va veure la necessitat de portar aigua de mina al poble i va obtenir, l’any 1829, els drets de minar la conca de la riera de
Cabrils. Malgrat tenir la concessió, no tenia el suport necessari ni els diners suficients per iniciar les obres de minat.
Vilassar de Mar va haver d'esperar la creació d'una societat privada que, l’any 1847, va començar a servir aigua al poble. La societat,
formada per deu persones, havia iniciat la construcció de la mina pocs anys abans. Aquesta primera associació, es va crear amb la
idea de subministrar aigua corrent a les cases de Vilassar de Mar, que fins aquell moment, s'havien d'abastar de pous propis. La
venda d’aigua, havia de suposar l'amortització de la inversió feta pels deu socis fundadors, que també volien obtenir algun benefici.
Veient que l'empresa no en donava cap, van decidir vendre la mina i els drets de minar a famílies de Vilassar de Mar.
L’any 1863, seixanta famílies de Vilassar de Mar van comprar la mina i els drets de minar fundant la Comunitat de Propietaris de la
Mina Vella, que va aprovar els seus primers estatuts l’any 1886.
Per celebrar el 150è aniversari de la seva creació, es va inaugurar l’any 2014, una font
ornamental de l’artista mataroní Pol Codina, que es va instal·lar a la confluència de les
avingudes Montevideo i Arq. Eduard Ferrés i Puig.
L’any 1950, l'antiga Comunitat de Propietaris de la Mina Vella pren el nom de Societat Civil
d'Aigües de la Mina Vella. Eren temps de canvis importants a Vilassar de Mar que havia
crescut molt i amb l'aigua de les mines no n'hi havia prou per abastar tota la població. Així,
aquell mateix any, els socis van comprar la masia de ca l'Eudald amb l’antic Molí de les
Alzinetes, avui dia, seu del Museu de la Mina Vella. La compra es va fer conjuntament amb la
Mineta, el pou 1, 14 plomes1) de la Mina Nova i els drets de minar i de pas de la Mineta i de la
mina de desguàs.
D'aquesta manera, es va aconseguir augmentar la quantitat d'aigua que la societat podia
distribuir al poble. Encara no satisfets, l’any 1952 van perforar el pou 2 i es va instal·lar la
maquinària necessària per extreure'n l’aigua, que s'injectava directament a la xarxa esperant
la construcció del primer dipòsit. Aquell mateix any, es va iniciar la substitució del sistema
antic de repartidors d’aigua, pels aforadors molt més higiènics i precisos. Això va permetre,
en aquella època, un gran estalvi d’aigua i un repartiment més just.
L’any 1956 es van iniciar les obres de cobertura de l’antiga bassa del molí de ca l'Eudald, que
va quedar convertida en el dipòsit general. Aquesta va ser una obra molt important que va
dotar Vilassar de Mar del primer dipòsit de capçalera. Aquest dipòsit, de 1.500 metres cúbics, situat a la cota 47, millorava molt la
distribució i garantia la seguretat en la qualitat de l'aigua al permetre la seva cloració.
Els anys seixanta van ser també de gran creixement urbanístic, per tant, van augmentar les necessitats d'aigua. Així, l’any 1958, es va
comprar el pou 3, el 1965 es va perforar el pou 4 i un any després el pou 5. La portada de tots aquests cabals d'aigua fins el dipòsit
general va fer necessària, el 1968, la construcció del "Trastejador" (una pica d’obra, actualment en funcionament, on arriben les
diferents aigües i que permet controlar la quantitat i la qualitat de l'aigua dels pous i de les mines així com la seva barreja).
Al cap de pocs anys, l’any 1974, i davant la necessitat urgent de proveir els habitants de Vilassar de Mar amb més volum d’aigua, es
va adquirir la concessió d’aigua del Ter (ATLL) i es va iniciar la ampliació de la xarxa de distribució que, l’any 1989, arribava a 39 Km
de longitud. Aquell mateix any, es va instal·lar el primer sistema de telecontrol de pous, nivells i bombaments per tal de controlar-los
des de les oficines via ràdio. L’any 1992, coincidint amb el Jocs Olímpics de Barcelona, es va inaugurar el dipòsit municipal de reserva
de 7.500 metres cúbics de capacitat i situat a la cota 59. La creació d’aquest “dipòsit Nou” va permetre disposar d’una certa
autonomia davant qualsevol imprevist en l’arribada d’aigua a la població.
Durant les últimes dècades i amb la incorporació, el 1995, de l’actual gerent Julián Julià, la societat ha seguit creixent en
instal·lacions, personal i nombre de subministraments ja que Vilassar de Mar ha arribat a una població censada de 20.447 habitants
l’any 2015.
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Així doncs, l’any 2000 es va inaugurar el Museu de la Mina Vella per tal de
custodiar i preservar el patrimoni històric que la companyia havia recopilat
durant el seu segle i mig d’existència, posant aquest patrimoni (objectes i
documents) a disposició de qualsevol persona interessada en el món de
l’aigua. El museu, ubicat a la masia de ca l’Eudald, es pot visitar gratuïtament
(veure horari i dades de contacte)2).
A l’edifici i a la finca de ca l’Eudald, hi trobem un antic molí fariner hidràulic
soterrani de principis del segle XIX. Es pot veure en servei el primer dipòsit
general de la companyia, amb l’entrada d’aigua procedent dels pous i de les
mines en el “Trastejador”, també es pot visitar el pou de captació número 1
que, amb tres metres d’amplada, és un dels més grans de la comarca.
També podem observar l’estació meteorològica manual i automàtica i una petita central solar fotovoltaica de producció elèctrica. El
museu disposa d’una sala d’actes per acollir els visitants i a disposició de persones i entitats que la puguin necessitar, d’una
biblioteca especialitzada en temàtica hidràulica i de l’arxiu històric de la companyia.
L’antic magatzem de la companyia, situat a ca l’Eudald, es va convertir en l’actual sala d’actes, i es va traslladar a un nou local adquirit
l’any 2005 al c/ Manuel Roca, 86 de la mateixa població.
Amb l’increment de població i de la pròpia companyia, va ser necessari obrir
unes noves oficines al centre del poble, on es va traslladar la seu social de la
companyia el novembre de 2006, Camí Ral, 33. L’objectiu principal va ser
millorar el servei a l’abonat i disposar de més espai de treball, d’arxiu i al públic.
L’any 2006, Aigües Ter Llobregat (ATLL) va posar en funcionament un nou
dipòsit de capçalera, el de can Tosca a Cabrils de 2.900 m³ a la cota 102, que va
permetre millorar la pressió de servei als abonats i tenir més capacitat de
regulació.

El desembre de 2013, seguint amb el creixement de la companyia, i amb la
voluntat de continuar millorant el servei, es va inaugurar un nou magatzem al
costat del dipòsit municipal de reserva ubicat al polígon industrial Els
Garrofers. Aquest ens ha permès augmentar la capacitat d’emmagatzematge i
per tant, l’estoc de peces i tubs de fins a diàmetre 300.
Amb això hem aconseguit una millor logística i més garantia i eficiència de les
nostres actuacions en les obres i instal·lacions.
A dia d’avui, la companyia dóna servei a 10.500 subministraments domèstics,
comercials i industrials, que representa una població estimada de 27.000
habitants, i distribueix una mitjana de 3.000 m³ d’aigua al dia.
El 20% de l’aigua subministrada, prové dels recursos propis de pous i mines i l’altre 80% prové de la compra en alta a Aigües Ter
Llobregat (ATLL), a través de dos dipòsits de capçalera. El de can Tosca de 2.900 m³ a la cota 102 i l’anomenat Ter de 750 m³ a la cota
67.
Actualment, tenim 54,8 Km lineals de xarxa. El 33,46% és de fibrociment, el 47,64% de polietilè i el 18,90% restant de fosa.
Aigües de Vilassar – Mina Vella és una societat civil particular amb 1.500 socis que, malgrat les dificultats que ha tingut al llarg de la
seva història, continua actualment servint l'aigua a uns 27.000 habitants, tots ells veïns de Vilassar de Mar, amb l'esperit mutualista
dels seus orígens i sense cap ànim de lucre.
1)

Ploma de Mataró: 8.440 litres al dia.

2) Museu de la Mina Vella:
Casa de Camp, 106, (Ca l’Eudald)
08340 Vilassar de Mar, Tel. 937597270
museu@aiguesdevilassar.cat - www.aiguesdevilassar.cat
Horari de visita:
De dimecres a divendres de 9 a 13 h i de 17 a 20 h
Dissabtes i diumenges de 11 a 14 h
Dilluns i dimarts tancat
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DINAR DE L'AIGUA del 20 de juliol de 2016
Com ja sabeu, l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua organitza, amb periodicitat trimestral, una sessió dels Dinars de l’Aigua,
reunint un petit grup d’experts en una determinada matèria sobre la qual ens il·lustren amb els seus coneixements i ens serveix de
guia per a la celebració d’alguna Jornada Tècnica posterior sobre la qüestió.
Els Dinars de l’Aigua es desenvolupen amb un format molt reduït, al voltant de 8 persones, afavorint un debat tranquil i profitós.
En aquesta ocasió, vam poder comptar amb la col·laboració de les personalitats següents:
•
•
•
•

Antoni Uix, Gerent d’Aigües de Mataró
Xavier Martí, Conseller d’Aigües de Catalunya
Josep Mª Aparicio, Gerent d’Aigües de Vic
Josep Lluís Armenter, Director General de Mina de Terrassa

Per part de la Junta Directiva de l’Associació hi foren presents:
•
•
•
•

Xavier Latorre, President
Miquel Àngel Fos, Vicepresident
Maria Auset, Vocal
Enric Morillas, Vocal

Al llarg del debat foren exposades diferents posicions sobre el caràcter de l’aigua com a un bé de domini públic, amb independència
de la forma de gestió, l’aigua com a dret humà i, en conseqüència, sempre garantit pels poders públics, així com la necessitat de
garantir el manteniment del servei a través d’un preu assequible, fomentant alhora la participació pública i la transparència en la
gestió.
Com a conclusió del Dinar, es va acordar la celebració d’una Jornada Tècnica en la segona quinzena del mes d’octubre de 2016,
d’acord amb el següent esquema programàtic i sota el títol “Prestació dels serveis del cicle de l’aigua: cap a la
“remunicipalització”?
•
•
•

1. Models de gestió dels serveis del cicle de l’aigua, segons la legislació.
2. Dades de l’enquesta ASAC més recent sobre la situació del sector
3. Taula rodona

