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Tot càrrec delegat per l’emperador exigeix una atenció 
molt acurada; la meva natural escrupolositat o, si es vol, 
una honestedat conscient m’empenyen envers el treball 
encomanat no només amb zel, sinó amb autèntica devo
ció. Ara, Nerva August, un emperador no sabria dir si molt 
zelós o molt devot de la cosa pública, m’ha encarregat la 
distribució de les aigües, un ministeri que pertoca tant al 
seu ús com a la higiene i fins i tot a la seguretat de la ciu
tat, i que sempre regiren els principals ciutadans de l’urbs. 
Considero, doncs, que el principal i primer deure meu, com 
ja havia deixat establert en altres activitats, és el de conèi
xer allò que emprenc.

sextus Julius Frontinus

(traducció del primer paràgraf del llibre

Aequeductibus Urbis Romae, any 97 dC)
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PRÒLEG
Des de molt abans de la meva arribada a l’alcaldia ja tenia clar que la societat munici-

pal Aigües de Mataró era una joia que calia cuidar per garantir la pervivència en el temps 
de la més que merescuda fama d’eficiència i compromís de servei públic de la companyia. 
Mantenir alt aquest llistó, seguir millorant, innovant i obrint-se a nous horitzons com-
porta una gran responsabilitat, però la tasca es fa més fàcil quan ets coneixedor de les 
persones que, a diari, hi treballen per fer-ho possible, de la dedicació de totes i tots aquells 
que han format i formen part d’aquesta història.

Amb El subministrament d’aigua a la ciutat de Mataró, Rafael Montserrat, qui durant 
tres dècades va ser director gerent d’Aigües de Mataró, ens presenta el resultat d’un in-
gent treball d’immersió en fonts documentals i bibliogràfiques sobre els 100 anys de vida 
de la societat municipal, però remuntant-se també segles enrere de la seva creació. Tot 
plegat per fer una radiografia completa de la història del subministrament d’aigua a la 
ciutat.

La lectura d’aquest llibre permetrà al lector conèixer com les infraestructures per ga-
rantir l’aigua, aquest bé tan preuat, han estat sempre tan importants com costoses. A tall 
d’exemple, els treballs que es van dur a terme a la primera quinzena del segle xvii per 
millorar l’abastament de la ciutat van costar 6.838 lliures, més del doble dels ingressos 
anuals que tenia la ciutat.

Rafael Montserrat ens ofereix la possibilitat de conèixer els detalls de totes i cadascu-
na de les fases de construcció del projecte faraònic que ha estat garantir l’abastament 
d’aigua a les llars mataronines. I també de la implantació d’una xarxa de sanejament que 
posés fi a malalties, com és el cas de l’epidèmia de tifus que va afectar Cerdanyola al 1978 
per la falta de cloració de l’aigua de pous situats a la riera d’Argentona, per on les aigües 
resi duals baixaven a cel obert.

Així, veurem que a finals del segle xix Mataró ja disposava d’un incipient Servei Mu-
nicipal d’Aigua que distribuïa 2.000 m3 diaris per a una població de 19.700 persones i les 
corresponents indústries. Podrem també fer un recorregut per la història de les mines que 
abastien la ciutat, i conèixer que la gestió privada de l’aigua va provocar conflictes i en-
frontaments entre famílies concessionàries que es van allargar en el temps.

El text ofereix una bona radiografia històrica de la ciutat: els privilegis gaudits al 
segle xix per uns pocs amb accés a l’abastament domiciliari, mentre que la gran majo-
ria havia d’anar a buscar aigua a les fonts públiques o utilitzar pous de dubtosa quali-
tat sanitària; l’explosió de la indústria que va fer augmentar les necessitats d’aigua en 
els darrers anys del segle xix; la primera iniciativa empresarial col·lectiva per buscar 
aigua i conduir-la per abastir Mataró sota l’auspici de Melcior de Palau i Bonet; el 
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primer pou a la riera d’Argentona, que al cap de cent quaranta anys segueix en fun-
cionament...

I sobretot coneixerem de manera detallada la història de la companyia des de la cons-
titució al 1922 d’Aguas de Argentona a Mataró, SA amb l’objectiu de subministrar aigua 
potable a tots dos municipis, l’embrió de la nostra societat municipal. Descobrirem com 
les condicions meteorològiques van complicar els primers anys de camí d’aquest projecte 
de ciutat, amb una sequera persistent —a què ens sona?— que va fer que la riera d’Argen-
tona no baixés durant anys i va provocar restriccions al subministrament.

Sabrem com l’Ajuntament de l’època va fer un primer intent de municipalització del 
servei l’any 1927 per posar fi a les necessitats d’aigua que tenia la població; que la Societat 
va ser confiscada al 1936; que, després de constituir una empresa mixta durant uns quants 
anys, al 1967 es va reprendre el projecte de municipalització, i que després d’una prova 
pilot al 1930 es va haver d’esperar al 1981 per implantar els comptadors domiciliaris de 
forma generalitzada.

Un llarg camí, marcat per l’arribada de l’aigua del Ter a partir del 1968, per la incor-
poració de la gestió del laboratori municipal i del clavegueram, i per les importants actua-
cions d’expansió i millora de les xarxes d’abastament i també de clavegueram que van 
venir a continuació i que no han cessat fins els nostres dies. Un camí amb vocació de ser-
vei públic, que al llarg del 2022 recordarem amb un variat programa d’actes que destaqui 
l’orgull que la societat Aigües de Mataró, una de les companyies d’aigua a Catalunya més 
eficients i reconegudes, suposa per a tota la ciutat.

Gràcies a Rafael Montserrat per la gran tasca que representa aquest llibre, per l’esforç 
i els èxits que posa de manifest, que són i van ser els seus, gràcies al tàndem format amb 
el llavors alcalde Manuel Mas, actual president d’Aigües de Mataró. Gràcies també a An-
toni Uix, actual gerent, a tota la plantilla i a tothom que ha format part d’aquesta història 
de compromís públic.

Tenim molts reptes al davant. Com a companyia d’aigües i com a ciutat. La pandèmia 
del Covid-19 ens ha sacsejat però sortirem d’aquesta crisi més reforçats, amb nous pro-
jectes per transformar la ciutat; crearem ocupació i cohesió a través del canvi del nostre 
model productiu per generar una societat resilient i climàticament neutra. En aquest 
marc, Aigües de Mataró tindrà un paper transcendental per encaminar-nos cap a un ús 
més eficient dels recursos mitjançant el pas a una economia neta i circular. Cap al futur de 
Mataró.

DaviD Bote Paz

Alcalde de Mataró



1. ANTECEDENTS  
DE LA GESTIÓ PÚBLICA DE L’AIGUA

SEGLES XVII, XVIII I XIX
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Mataró, 1668. Full de Mataró corresponent a l’obra Les plans, et profils des principales Villes, et lieux considérables de  
la Principauté de Catalogne dirigida pel Cavaller de Beaulieu, geògraf militar dels reis de França (París, 1668). Fons de la 
Cartoteca  digital de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
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1.1. LES AIGÜES DE VALLDEIX, ELS MOLINS I LES FONTS

A finals del segle xvi la ciutat de Mataró tenia 2.500 habitants, acabava de construir 
les muralles i s’abastia des de temps immemorial amb les aigües de les deus que hi havia 
en els diferents torrents de la conca de la seva riera, la riera de Cirera, que degudament 
canalitzades alimentaven diverses fonts públiques. 

A principis del segle xvii, a petició dels frares caputxins per tal de permetre la implan-
tació del seu monestir, el Consell de la Universitat1 decidí construir la primera important 
portada d’aigua i, després de desestimar la canalització de l’aigua del torrent de Fogueres, 
optà per fer-la des d’una altra conca, la de les rieres de Valldeix, situades a llevant de la 
ciutat, per a millorar l’abastament i, a la vegada, establir-hi un molí fariner per al comú. 

Sota la direcció del frare caputxí mestre d’aigües fra Jeroni Codina, s’iniciaren les 
obres i el 22 de juny de 1613 es promulgà la concessió reial definitiva, establerta inicial-
ment el 1611.2 Els treballs duraren quatre anys i tingueren un cost aproximat de 6.838 lliu-
res, quantitat molt important per a l’època si tenim en compte que els ingressos anuals de 
la ciutat el 1612 foren de 3.297 lliures.3 

Es recolliren les aigües que fluïen de tots els torrents i les rieres de la zona, la riera de Can 
Janer, el torrent Lluscà, el torrent de la Llebreta, la riera de Comadran i el torrent de Mas-
riera, amb una longitud aproximada de 6 km de galeries i canonades, i es conduïren fins 
al mas Català, i des d’allí, amb un rec de més d’un quilòmetre, fins a on poc després es 
construiria el molí de Dalt.

En arribar a prop de la capella de la Mare de Déu de l’Esperança, on s’havia instal·lat 
el monestir dels Caputxins, la nova portada d’aigua serví per al funcionament de tres 
molins fariners, construïts el primer el 1615, el segon el 1625 i el tercer el 1710. Les aigües 
sobrants baixaven per un rec que anava des dels molins fins al mar passant per l’interior 
de les muralles i pel mig de la riera. Aquestes aigües també s’utilitzaren per a reforçar les 
cinc fonts públiques existents que donaven servei i subministrament a les sis-centes sei-
xanta cases que hi havia dintre de les muralles.4 Es troben documentades com a existents 

1. A les viles, les universitats eren els òrgans de govern municipal abans dels ajuntaments.

2. ACM, FAM, Notari de Barcelona Alfons Jeroni Mainés, col·lecció de pergamins de la Universitat de Mataró, 70-243-
T2-319.

3. Joan Giménez Blasco, Mataró en la Catalunya del segle xvii. Volum II, p. 180-182.

4. «El memorial del rector Folquer. Descripció de Mataró al segle xvii» (redactat entre el 1631 i el 1638), Fulls del 
MASM, 1983: «La vila de Mataró està murallada [...] Té set-centes cases, compreses les quaranta que estan fora de 
la muralla [...]. Té sinc caños de aigua de font repartits per les places, té una assèquia de aigua que baixa de la que 
sobra dels molins fariners». 
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Pergamí de l’establiment de  
les aigües de Valldeix (Barcelona,  
22 de juny de 1613).

Alfons, comte i baró d’Erill, d’Orcau  
i d’Anglesola, cavaller de l’Orde  
de Sant Jaume de l’Espasa, batlle 
general de Catalunya, considerant que 
Pere Santapau, síndic de la Universitat 
de Mataró, va presentar una súplica  
on es demanava l’establiment de 
l’aigua que corria per diversos torrents 
del veïnat de Valldeix, atès que 
d’alguns d’ells ja tenien establiment  
de la Batllia General a la Universitat,  
i considerant que s’estava construint  
un monestir de Caputxins el qual 
necessitaria aigua i també s’estava 
construint un molí ja que no n’hi havia 
cap a Mataró, i també que seria 
convenient fer una font a la vila.  
Per totes aquestes consideracions, 
estableix a la Universitat de Mataró  
les aigües dels torrents de Valldeix 
«que venien a donar cap a la riera de 
Valldeix». Cens anual de 6 lliures  
de Barcelona.

Alfons Jeroni Mainés, notari de 
Barcelona, ACM, Fons de l’Ajuntament 
de Mataró, pergamí 70-243-T2-319.
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a principis del segle xvii les fonts del carrer Nou, de la plaça de l’Església, de la Plaça, de 
la Casa de la Vila i del pou d’Avall.5 

El 1613, per tal d’aturar les protestes generades per aquesta actuació, es feren les pri-
meres concessions d’aigua a particulars, una ploma de cigne6 a cada una de les masies de 
Can Català i Can Soler, del veïnat de Valldeix, per a compensar els perjudicis causats tant 
per l’execució dels treballs com per la captació d’aigua en les seves propietats.7 El 1618 es 
concedí una ploma de cigne d’aigua a cada un dels dos monestirs, al dels Caputxins, que 
havien estat els impulsors del projecte, i al dels Carmelites Descalços, que ja estaven ubi-
cats al carrer de Sant Josep. Posteriorment, el 1705, aquestes concessions es renovaren i 
també es feren noves concessions al convent de les Monges Carmelites i al Sant Hospital,8 
així com per a altres necessitats de particulars.

El 1687, amb l’objectiu de garantir i millorar el subministrament a les fonts públi-
ques, la ciutat va adquirir per 220 «lliures, moneda de Barcelona»9 la mina Canaletas, 
propietat d’Antoni Vilardell, pagès del veïnat de Cirera, i la qual tenia la captació a la 
capçalera de la riera de Cirera, a prop de la casa del dit Vilardell.10 

Al segle xviii l’aigua sobrera dels molins va permetre la implantació de diverses in-
dústries a la ciutat. Tenim notícia que el 1700 Rafael de Nabona demanà aigua dels molins 
per a la fàbrica d’aiguardent situada als Genovesos, que després fou la fàbrica d’indianes 
Jaume Campins i Cia., que també utilitzava aquesta aigua; el 1763 Cristòfol Camín rebia 
aigua dels molins en una bassa que hi havia a la placeta de Sant Joan, i després es conduïa 
a la fàbrica d’aiguardent que tenia al Camí Ral; el 1788 també en rebia la fàbrica d’india-
nes Lloberes, del carrer de Sant Benet; al carrer de Sant Rafael rebien aigua diversos blan-
quers: Pere Blanch el 1788 i Josep Vilardebò el 1795.11

En el Llibre de les Aigües del Comú del 1798 es llisten «els noms dels individus que 
prenen aigua de la que escapa dels molins, mediant concessió». S’hi detallen els noranta-
un adjudicataris que hi havia aquell any.12 

5. Joan Giménez Blasco, Mataró en la Catalunya del segle xvii. Volum II, p. 183.

6. La ploma de cigne era una unitat de cabal equivalent a uns 13.500 l/dia. Al segle xix es parla de ploma d’oca; ve-
geu-ne una concreció més endavant, en aquest mateix capítol.

7. Notari de Barcelona Jeroni Bosch, escriptures del 3 i el 13 de juny de 1613. lloveras i Planet, «Minavella». Historial 
i comentaris, p. 75.

8. Acord del dia 15 d’abril de 1705 (Ruth García lóPez i Héctor lóPez silva, L’abastament d’aigua a la ciutat de Mataró: 
Recull històric i documental, p. 25-26).

9. La lliura era una unitat de compte establerta el 781 per Carlemany. Es dividia en 20 sous i equivalia a 240 diners, 
moneda de metall que aleshores contenien aproximadament 1,36 g de plata fina, fet que representava que el valor 
d’una lliura era igual al valor de 327 g de plata. La lliura de Barcelona al llarg de la història va anar disminuint el seu 
valor real segons el pes de la plata de les monedes batudes a la seca de Barcelona, des dels 90 g de plata a principis 
del segle xi, passant pels 39 g a finals del segle xv i fins als 12 g el 1868, moment de la introducció de la pesseta.

10. Escriptura del 14 de juliol de 1687 (Ruth García i Héctor lóPez, L’abastament d’aigua a la ciutat de Mataró, p. 19).

11. Albert Garcia esPuche i Manuel Guàrdia Bassols, La construcció d’una ciutat: Mataró 1500-1900, p. 111.

12. ACM, FAM, document 69.
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Aquest servei compartit de les aigües de Valldeix es mantingué durant gairebé tot el 
segle xix. Hem comprovat que el 1843 l’Ajuntament ingressà pels censos de l’aigua sobre-
ra dels molins 5.260 rals.13

Aquests recursos d’aigua, tan importants per a la ciutat, comportaven molt esforç al 
municipi per tal de mantenir-los amb la quantitat i la qualitat suficients. Només obser-
vant els acords municipals relatius a aquest tema durant el segle xviii i pel que fa a la 
mina Canaletas, que proveïa els principals cabals per a l’abastament de les fonts públi-
ques, trobem documentades actuacions importants als anys 1763, 1770, 1778, 1787 i 1792, i 
pel que fa a les mines de Valldeix, que abastien els molins fariners i a continuació els regs 
i les indústries, a banda de les operacions de neteja habituals, trobem documentades ac-
tuacions importants als anys 1707, 1740, 1748, 1769, 1770, 1788, 1791 i 1792. Tot plegat 
representava una gran despesa econòmica per al municipi. Només l’actuació de reparació 
i reposició de conductes efectuada el 1791 va pujar a 2.416 lliures.14

La regulació i la distribució dels cabals cedits pel municipi es realitzaven de manera di-
ferent segons el seu ús i la seva procedència. L’aigua sobrera dels molins que circulava a cel 
obert pel rec del Molí i que se subministrava de forma intermitent per hores els dies indicats, 
estava regulada, pel que fa al cabal, amb unes peces de pedra foradades col·lo cades a l’inici 

13. ACM, FAM, Pressupost Municipal, 1843.

14. Ruth García lóPez i Héctor lóPez silva, L’abastament d’aigua a la ciutat de Mataró, p. 58-61.

Plànol de la mina Canaletes. Fragment del  
«Plànol de les mines d’aigua municipals situades  
al torrent de les Canaletas, Veïnat de Cirera  
(gleva del Mas Vilardell)», document del primer 
quart del segle xix procedent de l’Arxiu Comarcal  
del Maresme. Fons de l’Ajuntament de Mataró,  
ref. 70-1-T2-1647.
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de cada rec particular, amb tres tipus de forat —gran, mitjà i petit— que determinaven el 
cabal i l’import que s’havia de pagar. En un acord municipal del 1768 s’establia que per l’ai-
gua que passava pel forat gran es pagaven sis lliures anuals, pel mitjà quatre i pel petit dues.15 

Al principi l’aigua sobrera dels molins es destinava preferentment al reg dels horts 
particulars, i més endavant, com ja hem vist, a les indústries de producció d’aiguardent, 
fàbriques d’indianes i adoberies.

Altrament, l’aigua de les mines, «aigua viva, contínua i perenne» que inclús abans 
dels molins es destinava a les fonts públiques i posteriorment als monestirs, l’hospital i 
cases particulars per a l’ús de les persones, arribava a la ciutat conduïda per recs soterrats, 
formats per teules cobertes amb rajoles, sense cap garantia sanitària; es distribuïa sem-
blantment per la ciutat, o en alguns casos amb canonades de ceràmica, ferro o plom; i, 
d’acord amb les normes aprovades pel municipi, es mesurava en uns pericons repartidors 
que determinaven el cabal de la ploma d’aigua.

D’aquests repartidors sortien les moltes canonades de plom fins a les cases particu-
lars, on l’aigua era conduïda fins al xup,16 conjunt de safareig i dipòsit situat a la planta 
baixa, on rajava permanentment l’aigua que sobreeixia quan el dipòsit estava ple. 

Pel que fa a l’aigua sobrera dels molins municipals, el 2 de març de 1859, com a con-
seqüència de les lleis d’amortització dels béns i drets reals de l’Estat i de les corporacions 
locals, la Junta Superior de Vendes disposà la subhasta dels tres molins fariners. Després 
de diversos intents fallits, finalment la transmissió de la propietat municipal es materia-
litzà el 22 d’abril de 1862 a favor d’Agustí Prats i Bofill per l’import de 210.000 rals, equi-
valent a 52.500 pessetes. En l’escriptura de transmissió constaven, entre d’altres, les condi-
 cions relatives a l’ús de les aigües de les mines de Valldeix i es detallava que la propietat de 
les mines i de les aigües era del comú, que els molins estaven dotats de trenta plomes 
d’aigua només com a força motriu i que s’havien de respectar les condicions existents i 
futures sobre l’ús de les aigües sobreres després de moldre.17 

Així, doncs, l’Ajuntament, tot i perdre la propietat dels molins, continuà gestionant 
l’aigua sobrera després de cada molta. Com s’acredita en els pressupostos municipals, el 
1864 hi havia 64 adjudicataris, que aportaven 597 escuts18 al pressupost municipal, i en 
anys posteriors n’hi havia 57, que aportaren 589 escuts el 1869, 1.474 pessetes el 187019 i 
també 1.474 pessetes el 1871.20

15. Acord del 3 de juny de 1768. Ruth García lóPez i Héctor lóPez silva, L’abastament d’aigua a la ciutat de Mataró, 
p. 25 i 26.

16. Xup: mot mataroní que etimològicament prové de jub o aljub.

17. AHAM, notari de Barcelona Josep Ponsa Figuerola, escriptura del 26 d’octubre de 1880.

18. L’any 1864 s’establí un nou sistema monetari amb l’escut de plata com a unitat. 1 duro = 2 escuts. Aquest sistema 
durà només fins al 1868, any en què fou substituït per la pesseta. 1 escut = 2,5 pessetes.

19. Des del dia 1 de juliol de 1870 va ser obligatori l’ús de pessetes i cèntims com a unitat monetària en tots els 
documents oficials.

20. ACM, FAM, Pressupostos Municipals, 1864-1871.
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Plànol de les mines  
de Valldeix i dels molins 
fariners. «Plànol de 
mines, pous, conductes, 
coladors i molins d’aigua 
municipals situats  
al veïnat de Valldeix»; 
document del 20 de 
març de 1816 procedent 
de l’Arxiu Comarcal del 
Maresme. Fons de 
l’Ajuntament de Mataró, 
ref. 70-1-T2-1648.
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El xup. Fotografies dels xups avui encara existents al Carreró, núm. 9, al carrer de Sant Francesc d’Assis, núm. 26 i 10,  
i al carrer del Carme, núm. 58.
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1.2. LES PLOMES DE MATARÓ

Les condicions tècniques oficials fixades per l’Ajuntament que determinen el valor de la 
ploma de Mataró han variat al llarg dels anys. El 1771 equivalien a 7.508 litres al dia (l/dia); 
el 1817, a 8.664 l/dia; i, finalment, tres anys més tard, l’any 1820, s’establiren definitiva-
ment en 8.440 l/dia, en definir-les com el cabal que sortia per un canó o broc d’un vintè 
de pam de diàmetre interior (9,45 mm), que tenia un quart de pam de llargada (49 mm) 
i estava encastat en un pericó amb un pes d’aigua de tres quarts de pam (146 mm).21

Al Museu de Mataró hi ha dipositats la regleta i els calibradors que s’usaven anti-
gament per a verificar l’exactitud de les mides dels brocs inserits en els pericons, perquè 
complissin amb les normes oficials aprovades pels diferents ajuntaments en els anys 1771, 
1817 i 1824, i també els corresponents al cabal de la ploma d’oca.

21. Francesc lloveras i Planet, «Minavella». Historial i comentaris, 1989.

Regleta i calibradors 
oficials de l’Ajuntament 
de Mataró.
S’exposen al Museu 
Municipal i servien per 
verificar l’exactitud dels 
canons existents en els 
pericons, per garantir 
que l’aigua subminis-
trada coincidia amb  
el contracte establert  
en cada cas.
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No hem trobat la definició oficial de la ploma de cigne o d’oca, que es considerava d’una 
capacitat doble de la normal, tot i que hi ha qui determina que correspon a 13.504 l/dia.22 
També hem trobat que la ploma d’oca de Mataró equivalia a 120 càrregues de 128 por-
rons,23 això és, 14.568 l/dia, i també hi ha qui en detalla el cabal en 156 litres per segon (l/s), 
que equivaldria a 13.478 l/dia.24

La ploma d’aigua de Mataró era especialment gran, ja que, com hem dit, corresponia 
a un cabal superior als 8.000 l/dia, a diferència de les plomes de la majoria de ciutats de 

22. Francesc lloveras i Planet, «Minavella». Historial i comentaris, p. 71-76.

23. 1 porró equival a 0,948 litres.

24. Ignasi Tuñí, procurador, 1933.

Plomer de Mataró. 
Plomer per mesurar  

els cabals, utilitzat per la 
Societat durant els anys 

vuitanta del segle xx. 
Imatge procedent de 

l’Arxiu Històric d’Aigües 
de Mataró.
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Catalunya, amb valors que oscil·laven entre els 1.500 i els 3.300 l/dia.25 Això fa pensar que 
la ploma de Mataró, a diferència de la resta, és hereva directa de la unitat de mesura roma-
na, el canó d’aigua, una cinquena part de la quinària, que regia en el segle i a la ciutat de 
Roma, segons la definició de Frontí.26 El canó equivalia a 8.120 l/dia, unitat de mesura que 
probablement es devia utilitzar a l’antiga Iluro i que s’hauria conservat al llarg dels segles.

Aquest volum d’aigua tan elevat que tenia la ploma de Mataró comportava que la ma-
joria de les adjudicacions a particulars fossin per fraccions de ploma: un quart, un octau i 
un setzè; això és, aproximadament i respectivament, 2.000, 1.000 i 500 l/dia. 

25. Diferents cabals de la ploma a Catalunya: a Barcelona, Girona i Lleida, 2.185 l/dia; a Tarragona, 3.327 l/dia; a Reus 
i Valls, 2.495 l/dia; a Vilanova i la Geltrú i al Vendrell, 1.457 l/dia.

26. Sextus Julius Frontinus (Roma 35-104 dC), Curator Aquarum de Roma 97 dC (Frontí, Els aqueductes de la ciutat  
de Roma, traducció de Ròmul Gavarró Castelltort, p. 15). En aquest document, que estudia amb detalls l’abasta-
ment de Roma a finals del segle i, s’estableix com a unitat de mesura d’aigua més habitual la quinària, que cor-
responia a un cabal diari de 40,6 m3 i que substituïa una mesura anterior, el canó; s’hi estableix que la quinària 
equival a un canó de cinc i, consegüentment, cada canó tindrà un cabal de 8.120 l/dia, valor molt semblant al 
cabal de la ploma de Mataró.

De aquaeductibus urbis Romae. Coberta de la traducció 
de Ròmul Gavarró del document de l’any 97 dC 
redactat per Sextus Julius Frontinus, on es detalla  
la quinària, unitat de mesura de l’aigua emprada  
a Roma, equivalent al cabal de 5 plomes de Mataró.
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1.3. EL NOU SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA

El 1871 es produí un canvi en la comercialització de les aigües municipals, que po-
dríem considerar com la data d’inici del Servei Municipal d’Aigües. L’Ajuntament, sota la 
presidència de l’alcalde Josep Garcia Oliver,27 després de diverses obres de reparació i 
millora de les mines de Valldeix, que li permetien disposar de més cabal, unes quaranta 
plomes,28 decidí subhastar l’arrendament de quinze plomes d’aigua al preu base mínim de 
170 pessetes anuals la ploma, que els adjudicataris haurien de recollir en algun dels cator-
ze repartidors existents, «Santo Domingo, Cuartel, Casa de la Ciudad, calle Nueva, plaza 
de la Constitución, plaza del Pueblo, calle del Camí fondo, San Juan, Rambla, santa Tere-
sa, Hospital, San Ramón, Mosén Albas, y Massevá», i que havien de canalitzar a càrrec seu 
des del repartidor fins a la casa, sol·licitat prèviament el permís corresponent. La quantitat 
mínima que es podia arrendar s’establia en un octau de ploma.

Les subhastes se celebraren els dies 1 d’octubre de 1871 i 18 de gener de 1872. En el 
pressupost municipal del 1872 figuren per aquest concepte setanta-un usuaris que apor-
ten 2.326,25 pessetes, a banda de les 1.469,36 pessetes corresponents als censos de l’aigua 
sobrera dels molins. En el pressupost del 1873 hi figuren 2.339,25 i 1.470,75 pessetes pels 
mateixos conceptes, i en el pressupost del 1874, 2.405,25 pessetes per l’arrendament de les 
quinze plomes i 1.465,50 corresponents als cinquanta adjudicataris dels censos sobre 
l’aigua sobrera dels molins.29 

Al final del segle xix el cabal mínim de les mines municipals era de 75 plomes, a les 
quals caldria sumar el de les aigües procedents de les mines privades, que en conjunt po-
dien representar més del doble.30 Podem calcular que Mataró disposava només de 2.000 m3 
d’aigua diaris per a abastir una població de 19.700 persones i les indústries corresponents; 
una dotació total aproximada de cent l/dia per persona, sense comptar l’aigua dels pous 
que hi havia en moltes cases de la part baixa de la ciutat. Aquesta font d’abastament par-
ticular, però, no tenia cap garantia de qualitat sanitària, garantia que tampoc no oferien 
les aigües de mina, com hem dit i ens expliquen els tres informes tècnics d’aquella època 
de què disposem, que pel seu abast i importància cal comentar.

Primerament, el 1878, es va redactar el Proyecto de Rectificación y Ensanche de la ciu
dad de Mataró, i en la Memòria, pel que fa a les aigües, després de valorar els recursos de 

27. Josep Garcia i Oliver (Mataró, 1834-1883) va ser batlle de Mataró els anys 1870-1872 i 1874-1875, i també diputat 
al Congrés pel Partit Liberal des del 1881 fins a la seva mort. Fou una de les personalitats més destacades del 
 segle xix mataroní. El 1854, amb només vint anys, va fundar l’Ateneu Mataroní i el 1866, la Biblioteca Popular.  
El 1859 fou el promotor de la Caixa d’Estalvis de Mataró i el 1881 va esdevenir president del Banc de Mataró (Fran-
cesc costa i oller, Josep Garcia Oliver. Una vida, una ciutat). El seu retrat forma part de la Galeria de Mataronins 
Il·lustres de l’Ajuntament de Mataró.

28. ACM, FAM, Memoria del Alcalde García Oliver 1871, p. 39.

29. ACM, FAM, Pressupostos Municipals, 1872-1874.

30. Antoni Franquesa i sivilla, Topografía médica de Mataró y su zona, Barcelona, 1889, p. 67.
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què disposava la ciutat per al consum dels 
particulars en seixanta plomes dels cabals 
de les mines municipals, que considera de 
bona qualitat, afirmava: 

[...] principalmente se sirven de po-
zos, sobre todo en la parte baja de la po-
blación a causa de la escasez de la mina, 
siendo esto muy perjudicial pues están 
en unión éstos con las aguas sucias de 
los pozos [...].

Deu anys més tard, el 1889, Antoni 
Franquesa i Sivilla,31 metge, va publicar To
pografía Médica de Mataró y su zona, que 
en el capítol de les aigües, pel que fa a «las 
aguas de pozo», esmentava com un fet molt 
habitual utilitzar-les per a beure, pràctica 
que qualificava del tot inapropiada atesa la 
contaminació que hi havia acreditat per les 
filtracions de les fosses sèptiques, que en 
molts casos havien propagat les febres del 
tifus i altres infeccions intestinals:

El uso de las aguas de pozo, como 
bebida, es harto común en esta ciudad, 
bien que antes lo era más todavía. No 
podemos menos que oponer nuestro cri-
terio contra tal práctica, convencidos co-
mo estamos de que es altamente perjudicial y que a ella pueden atribuirse muchas de las 
infecciones tíficas que han ocurrido en esta población.

[...] en Mataró hay en cada casa depósito de letrina, de dimensiones más que regula-
res; la mayor parte de ellos están construidos de manera tan primitiva, que basta verlos 
para admitir que la filtración de las materias que contiene al través del suelo y de las pare-
des muchas veces ni revestidas de una mala capa de ladrillo, ha de ser considerable.

31. Antoni Franquesa i Sivilla (Mataró, 1867-1906), metge cirurgià i metge forense del Jutjat de Mataró, va publicar el 
1889 l’estudi Topografía médica de Mataró y su zona, obra premiada per la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia 
de Barcelona. Polític republicà federal, es presentà tres vegades com a candidat a les Corts.

Topografía médica de Mataró y su zona. Coberta de 
l’edició del treball d’Antoni Franquesa i Sivilla (1889) 
que, entre altres temes, estudia l’abastament d’aigua a 
la ciutat de Mataró, els seus dèficits i la seva salubritat.
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En relació amb la qualitat de les aigües de mina, Franquesa considerava que era ex-
cel·lent en el seu origen, criteri que no compartia pel que fa a les conduccions, les canalit-
zacions i els repartidors, ja que explicava que existien moltes canalitzacions fetes amb 
teules en forma de canal i tapades amb una rajola, procediment que no garantia la no 
infiltració d’aigües tel·lúriques, sovint contaminades: 

Sumamente nociva nos parece la construcción de conductos de canal y cobija (forma-
dos con una serie de tejas dispuestas en canal y cubiertas superiormente con ladrillos); 
este sistema de conducción, sobrado primitivo, es empleado todavía en algunos puntos 
de la parte antigua de la ciudad. Su inconveniente principal es el de permitir filtraciones de 
las aguas telúricas en las cañerías.32 

Cinc anys més tard, el 1894, Lluís Viladevall,33 metge, i Josep Puig i Cadafalch,34 arqui-
tecte, redactaren la Memoria sobre el estado sanitario de la Ciudad de Mataró, document 
previ al projecte de la xarxa de clavegueram de Mataró, que fou publicat el 1895. Pel que 
fa a les aigües, insistien a identificar els mateixos problemes que hi va trobar Franquesa, 
tant pel que fa a les aigües de pou, per la contaminació fecal, com pel que fa a les de les 
mines, pels defectes en la impermeabilitat de les conduccions de totes les mines, excepte 
en les de «la Compañía de Argentona (mina Saborit), que tiene canalizado con tubería de 
hierro gran parte de la red», canalització amb canonada de ferro que aconsellaven gene-
ralitzar a totes les xarxes. 

L’estudi anava més enllà d’evidenciar els problemes que condicionaven la qualitat 
sanitària de l’aigua i les canalitzacions. També feia propostes relatives a la millora tecno-
lògica del servei: esmentava la necessitat de disposar d’un dipòsit regulador amb la reser-
va d’aigua per a un dia i la conveniència de suprimir els repartidors i controlar el cabal 
subministrat mitjançant claus d’aforament, que permetrien aprofitar la pressió de la xar-
xa i així possibilitarien l’abastament dels pisos superiors. 

Curiosament i molt probablement en sintonia amb el pensament higienista imperant 
en aquells dies, desaconsellaven la utilització dels comptadors d’aigua perquè «tienen por 
resultado el antihigiénico ahorro del agua».

32. Antoni Franquesa i sivilla, Topografía médica de Mataró y su zona, p. 59 i 66.

33. Lluís Viladevall i Malgà (Mataró, 1855-1926), metge casat amb Mercè Matheu, fou director del periòdic El Sema-
nario de Mataró. També durant un any ocupà el càrrec de director de l’Hospital.

34. Josep Puig i Cadafalch (Mataró, 1867 – Barcelona, 1956), arquitecte, arqueòleg, historiador i polític, estava casat 
amb Dolors Macià. Fou arquitecte municipal de Mataró, diputat a les Corts el 1907, diputat provincial el 1913 per 
la Lliga i president de la Mancomunitat de Catalunya en el període 1917-1923. El seu retrat forma part de la Gale-
ria de Mataronins Il·lustres de l’Ajuntament de Mataró.
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De les set propostes finals del document, dues es referien al servei d’aigua: 

3º- Procurar el aumento del caudal de agua de manantiales en la Ciudad, aboliendo los 
pozos de pésimas condiciones que surten de agua potable a buena parte de los Barrios 
bajos.
4º- Conducción del agua potable en tubería de Hierro.35

De l’anàlisi dels tres informes esmentats, podem afirmar que al final del segle xix a 
Mataró hi havia un incipient Servei Municipal d’Aigües que es complementava amb el 
subministrament que feien les mines d’aigua particulars, serveis que hem de qualificar 
d’insufi cients per l’escassetat dels recursos d’aigua disponibles i d’endarrerits tecnològi-
cament no sols pel que fa a les unitats de mesura (la ploma), sinó molt especialment pel 
sistema de distribució emprat, que consistia en els elements següents: la mina de captació, 
la canalització, el repartidor, el sobreeixidor i el xup, el mateix sistema que s’utilitzava des 
de dos mil anys enrere.

Aquesta situació esdevé especialment greu quan coneixem que a Barcelona, a finals de 
segle xix, ja feia més de vint-i-set anys que l’aigua es mesurava amb comptador, es factu-
rava en metres cúbics i la pressió de la xarxa possibilitava abastir els pisos més alts de 
l’Eixample,36 i que, altrament, a Mataró tardaríem encara més de cinquanta anys a iniciar 
la implantació de les tímides propostes de millora de les infraestructures suggerides per 
Viladevall i Puig (els dipòsits generals, la supressió dels repartidors, la col·locació de claus 
d’aforament); pel que fa als comptadors, no començaren a instal·lar-se fins al 1981.

35. Lluís viladevall malGà i Josep PuiG i cadaFalch, Memoria sobre el estado sanitario de la ciudad de Mataró, presenta-
da a la Junta de Sanidad. 

36. Josep ramis nieto, «Aguas de Dosrius»: la iniciativa privada empresarial al servei de les emergents necessitats hídri-
ques de la ciutat de Barcelona (1857-1882), p. 11.





2. LES MINES D’AIGUA PARTICIPADES
SEGLES XVIII, XIX I XX
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Mataró, 1713. «Plan de la Citée de Mataro. Située sur la mer Mediterranée, a quatre lieuës de Barcelone au levant». 
Document manuscrit de 39 x 29 cm, en color i a l’aquarel·la, redactat cap al 1713, durant la Guerra de Successió, per un 
militar francès. És el primer plànol conegut de la ciutat. A la llegenda, s’hi esmenta amb la lletra L, situada al principi de 
la Riera, a la part esquerra superior del plànol, l’entrada de la canalització de les aigües del comú.
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2.1. ELS ESTABLIMENTS I EL COMERÇ DE L'AIGUA

A l’edat mitjana l’aigua era propietat, primerament, del rei i, després, dels senyors 
feudals, laics o eclesiàstics, que eren els que establien les autoritzacions per a l’ús de l’ai-
gua. No tenim coneixement que a l’època feudal es produïssin a la nostra ciutat actua-
cions importants relatives al subministrament d’aigua que fos interessant de comentar, 
que, per altra banda, depassarien l’àmbit que ens hem proposat per a aquest treball, cor-
responent als segles xvii, xviii, xix i xx.

A l’època moderna, la batllia i la intendència generals eren els organismes encarre-
gats de concedir en nom del rei els establiments, cessions que permetien recollir i conduir 
les aigües de fonts i torrents, i també buscar aigua amb la perforació de mines, tant per a 
ús particular com públic.Aquests permisos es donaven a canvi del pagament d’un cens 
anual perpetu, condició que fou abolida a principis del segle xix pel Decret del 19 de ju-
liol de 1813; aquesta abolició quedà confirmada per la Llei del 18 de desembre de 1869.

Un dels primers problemes que va sorgir en aquest tipus d’aprofitaments fou l’exis-
tència de nombroses disputes entre adjudicataris per la coincidència, en molts casos, de la 
zona de captació autoritzada en diversos establiments, problemàtica agreujada per la de-
ficient descripció dels límits de l’espai autoritzat i per la manca de cartografia adient. En 
alguns casos, les dimensions del territori establert eren determinades pel temps necessari 
per a recórrer caminant el tram de riera autoritzat.

En els segles xvii i xviii, els establiments que es demanaven per a un ús privat, ho eren 
per a instal·lar molins fariners o per al reg de conreus en àrees rurals del sol·licitant, i per 
al seu ús exclusiu. Però a mitjan segle xviii i durant tot el xix es fa habitual la comercia-
lització parcial de les aigües obtingudes, que se cedeixen perpètuament o temporalment a 
altres propietaris urbans diferents de l’adjudicatari legal. Aquesta pràctica generalitzada 
va comportar un evident «mercat de l’aigua», que queda reflectit en innombrables docu-
ments notarials. Podem trobar com a venedors habituals d’aigua els noms de Llauder, 
Trisach, Peradejordi, Mates, Brua, Regàs, Trinxeria, Sanromà, Torras, Spà i Gallifa, tots ells 
personatges notables de la nostra ciutat, i com a compradors, la resta de la classe benes-
tant. Per a la gent senzilla, l’abastament d’aigua estava limitat a les fonts públiques o als 
pous i les cisternes particulars.

La venda d’«aigua viva, contínua i perenne», que habitualment es feia a perpetuïtat, 
seguia obligant el venedor i els successors, que retenien perpètuament a càrrec seu els 
deures inherents de pagament del cens anual. El venedor s’obligava a entregar el cabal 
d’aigua pactat en un determinat punt on hi havia el repartidor, i allà es mesurava en plo-
mes segons el calibre oficial. El comprador havia de construir al seu càrrec la canalització 
des del pericó fins a casa seva. 
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Entre els anys 1750 i 1850, el preu d’adquisició de mitja ploma d’«aigua viva, contí-
nua i perenne» podia variar entre 350 i 500 lliures.37

A ningú no se li escapa la dificultat que representava la gestió d’aquests sistemes 
d’abastament col·lectius pel que fa a assumir les importants despeses de conservació, que 
contractualment eren a càrrec del venedor, però que amb el pas dels anys i finalment per 
abandó dels propietaris inicials, fou necessari assumir-les i repartir-les entre els partícips, 
problemàtica que obligà els usuaris a constituir diverses societats per a resoldre-la.

Un sistema alternatiu a la venda perpètua de participacions en les aigües aflorades pel 
titular de la concessió fou l’emfiteusi, això és, l’establiment d’una determinada fracció de 
l’aigua per part del propietari a canvi del pagament d’un cens anual, a càrrec del nou 
usuari, així com del pagament d’una determinada quantitat en concepte d’entrada. Gene-
ralment l’import del cens anual, en els episodis de sequera i escassetat, podia quedar su-
peditat a l’entrega real del cabal d’aigua pactat, atès que els nous partícips que havien 
comprat «aigua viva, contínua i perenne» tenien preferència sobre els establiments en 
emfiteusi. 

Una altra problemàtica fou la derivada del manteniment dels repartidors i de les con-
duccions fins a les cases, veritables teranyines que es formaven amb la diversitat de cano-
nades que sortien dels diferents repartidors i que convivien al subsol dels carrers i a l’in-
terior de la xarxa de clavegueram de la ciutat.

Les mines, amb les seves galeries i canalitzacions, que eren instal·lacions soterrades en 
diverses propietats, sovint eren registrades com a finques separades o com a ampliacions 
de la finca que inicialment estava destinada a rebre l’aigua, i se’n detallaven els drets de 
prospecció, de canalització, de transport i de manteniment, així com les càrregues, servi-
tuds i obligacions de subministrar les plomes d’aigua traspassades, obliga cions que eren 
pròpies de la instal·lació i que havien d’assumir els futurs propietaris de la mina.

Semblantment, les adquisicions de participacions quedaven incloses a la finca desti-
nada a rebre l’aigua i es traspassaven al nou propietari en el cas de compravenda de la 
casa. Aquesta inclusió en la finca de la compra de participació en una mina n’augmentava 
considerablement el valor: no era el mateix tenir una casa amb aigua que no tenir-ne.

La majoria de les operacions es feien en documents públics davant de notari.
Aquesta forma de subministrament d’aigua a empreses i particulars va mantenir-se a 

la nostra ciutat més de dos-cents anys, fins a la primera modernització del Servei Munici-
pal a mitjan segle passat, i en algun cas sobrevisqué fins i tot després de la comercialització 
de l’aigua del Ter amb comptador, iniciada el 1981.

37. Unes dades que ens permeten valorar l’esforç econòmic que això representava: a finals del segle xviii la remu-
neració diària d’un paleta era de 24 sous i 1 kg de blat a l’engròs costava 3 sous. Amb 425 lliures es podien pagar 
350 jornals de paleta, o bé 2,8 tones de blat.
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Plànol de la mina Llauder. Plànol de paper folrat amb tela, de 52 x 37 cm, elaborat entre 1768 i 1771, amb 
anotacions originals de Josep Anton Llauder i Duran (1711-1773), de Manuel Llauder i Rúbies (1745-1798)  
i de Ramon Llauder i Freixas (1807-1870). Imatge procedent de l’Arxiu Històric d’Aigües de Mataró.
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A continuació exposarem una breu història de les principals mines que en aquella 
època abastien una part de la nostra ciutat. Deixarem per a un capítol posterior la mina 
Saborit, que va ser la matriu del que després va esdevenir l’actual Societat municipal.

2.2. LA MINA D’ARGENTONA O D’EN LLAUDER

Tenia la seva captació a la banda dreta de la riera d’Argentona, al Sot d’en Mallol, a 
prop d’on hi hagué posteriorment el pont del tramvia, i també a la zona de Can Badó del 
Sorrall, i fou autoritzada per dos establiments successius a favor de Josep Anton Llauder i 
Duran.38

En primer lloc, el 3 de maig de 1752 l’intendent general de Catalunya el facultava per 
a buscar aigües al Cau de la Guineu, al Palmer, als vessants de Cerdanyola i al torrent de 
Vera, en terrenys propers a la Torre Palauet, situada a llevant de la riera d’Argentona, i 
també per a construir un molí fariner. En segon lloc, el 23 d’abril de 1755 l’intendent 
general de Catalunya ampliava l’establiment: li permetia fer qualsevol mena de molí o de 
fàbrica i li deixava regar totes les terres que posseïa i les que ell o els seus successors ad-
quirissin.39

En un plànol de la mina Llauder,40 elaborat entre el 1768 i el 1771, es detallen els punts 
de captació i el seu recorregut paral·lel a la riera, així com els tres molins fariners existents 
a la banda del Cros —el molí de les Mateues, el molí d’en Gual i el molí d’en Jofre—, que, 
creuant la riera, rebien l’aigua sobrant del molí d’en Saborit, també anomenat anterior-
ment molí d’en Croanyes. Després de la molta dels tres molins, aquesta aigua tornava a 
travessar la riera per a acabar regant les terres del Pla d’en Boet, cosa que el 1841 obligà 
a aprovar un reglament per a regular el reg amb aquestes aigües entre els propietaris d’a-
quella zona.41

Aquest plànol probablement fou preparat per a aportar-lo en un dels plets que Josep 
Anton Llauder mantingué amb Josep Antoni Gual, pel motiu de coincidir els seus establi-
ments en la mateixa zona. Aquests plets i disputes van durar prop de cent anys, del 1752 
al 1844. Durant aquest període es produïren diverses concòrdies: la primera, el 1765,42 

38. Josep Anton Llauder Duran (Barcelona, 1711 – Argentona, 1773), doctor en drets i ciutadà honrat de Barcelona, 
es va casar a Balaguer el 1742 amb Bernardita Rúbies. Fou el primer Llauder que traslladà el seu domicili perma-
nent a la Torre Llauder. El 1746 participa en la fundació de la primera fàbrica d’indianes, Jaime Campins i Cia.

39. Enric suBiñà coll, «La Torre Llauder: la masia i els seus propietaris», p. 87.

40. AHAM, Planol de la mina Llauder, 1768-1771, redactat per encàrrec de Josep Anton Llauder. És el plànol que repro-
duïm a la pàgina anterior.

41. Antoni martí coll, «Noticia d’una important comunitat de regants a Mataró», Fulls del MASM, núm. 79 (2006),  
p. 22 i 23.

42. Notari de Mataró Josep Torras Vieta, escriptura del 3 de juny de 1765. A les notes de peu de pàgina indiquem la 
referència arxivística de les escriptures que hem pogut consultar directament. Hi ha altres escriptures notarials 
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entre Josep Anton Llauder i Josep Antoni Gual; el 1783,43 entre la 
seva esposa Bernardita i Manuel Llauder Rúbies, mare i fill, i Josep 
Antoni Gual; el 1784,44 un altre entre els mateixos; el 1799,45 entre 
els tutors de Josep Francesc Llauder Camín i Josep Antoni Gual i 
el seu fill; i, finalment, el 184446 es dictà la sentència de la Reial 
Audiència que posà fi a les disputes.

Per tal d’incrementar els cabals de la mina, els successors de 
Josep Anton Llauder realitzaren diverses obres i gestions. El 15 
d’abril de 1783 Joan Baptista Palau47 concedí el dret de buscar ai-
gües a les seves terres a favor de Manuel Llauder Rúbies, i el 6 
d’agost de 1818 s’aconseguí l’establiment, pel Reial Patrimoni, de 

de les quals tenim referència indirecta a través de fonts secundàries que les citen, habitualment d’altres escriptu-
res que hem pogut consultar a l’AHAM.

43. Notari de Mataró Francesc Fins, escriptura del 13 de setembre de 1783.

44. Notari de Mataró Francesc Boronat, escriptura del 22 de desembre de 1784.

45. Notari de Mataró Francesc Fins, escriptura del 30 de juliol de 1799.

46. Notari de Barcelona Nicolau Labrós, escriptura del 27 de juny de 1859.

47. Joan Baptista Palau Arnau i Llauder estava casat amb Teresa Comes i Jaume. Va ser regidor perpetu de l’Ajuntament 
de Mataró en el període 1768-1770 i diputat del comú els anys 1772-1774. Era el propietari de la Torre Palauet.

La Torre Palauet. La 
masia de Can Mallol,  
situada a llevant de la 
riera d’Argentona. A prop 
seu s’inicià la construcció 
de la mina Llauder, que 
transcorria, en molt bona 
part, per terrenys 
d’aquesta propietat de  
la família Palau Arnau. 
Imatge procedent de 
l’Arxiu Fotogràfic «Estudi 
de la Masia Catalana» del 
Centre Excursionista  
de Catalunya.
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les aigües sobreres del molí de Can Calopa a favor de Josep Francesc Llauder Camín, fet 
que obligà a formalitzar diverses concòrdies amb els usuaris anteriors, els regants del Pla 
d’en Boet.48

A principis del segle xx la mina Llauder tenia dos ramals: el primer, la mina de la rie-
ra d’Argentona, conduïa l’aigua del Sot d’en Mallol, baixant paral·lelament a la riera, per 
davant de la Torre Palauet fins al Camí del Mig; el segon ramal, la mina de Vera, tenia el 
seu naixement sota el turó de Cerdanyola, al torrent de Vera, travessava el camí antic d’Ar-
gentona i pels terrenys de darrere de la Torre Palauet arribava al Camí del Mig, on s’ajun-
tava l’aigua de les dues branques. A l’inici d’aquesta segona galeria, a prop del torrent de 
Vera, hi havia una canonada que, amb direcció a ponent, travessava la riera d’Argentona 
per a recollir les aigües sobrants del molí de Can Calopa. 

La canalització conjunta seguia paral·lelament pel Camí del Mig fins al torrent del 
Moret (de les Canyes), aproximadament 3 km, i pel torrent conduïa l’aigua a la Torre 
Llauder, situada a prop del Camí Ral, que fins al 1840 pertanyia al municipi d’Argentona, 
unes terres que, com hem dit, es regaven des de molt abans amb l’aigua procedent dels tres 
molins del Cros.

Des del torrent, la canalització continuava pel carrer de Sant Benet i Sant Josep fins a 
la muralla, on hi havia un repartidor.

És en la cruïlla del Camí del Mig amb el torrent de les Canyes on Manuel Llauder i 
Rúbies49 va adquirir el 1778 una parcel·la de terreny a Gaspar Dorda.50 Anys després s’hi 
va construir el primer molí, a l’altura de l’actual carrer de Pizarro. 

Aquest molí d’en Llauder fou molt popular com a espai per al lleure durant bona part 
del segle xix, com explica Joan Amic:51

[...] dirijámonos hacia el oeste de la Ciudad para probar la celebrada agua del Molino 
de Llauder. Las jóvenes que nos vienen brindando á que les compremos anís y ofreciéndo-
nos un vaso de vidrio, nos indica ya que estamos cerca a la Fuente del molino; no obstante, 
si queremos chocolate, esponjados, etc., lo hallaremos todo inmediato la misma fuente en 
que hay provistas unas cuantas mesas. Conozco que lo único que os llamará la atención 
será la abundantísima agua que cae en una gran balsa, puesto que el dueño de esta pro-
piedad no ha esplotado conforme podría este manantial procurando la comodidad de los 
concurrentes [...].

48. Notaris de Mataró Jaume Fins, escriptura del 17 d’abril de 1844, i Maties Aparicio, escriptura del 17 d’agost  
de 1860.

49. Manuel Llauder i Rúbies (Barcelona, 1745 – Mataró, 1798) era un ciutadà honrat de Barcelona, casat amb Tecla 
Camín i Caminada.

50. Notari de Mataró Antoni Torras, escriptura de l’1 d’abril de 1778.

51. Francesc costa i oller, «Joan Amic Alsina, revolucionari».
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Josep Francesc Llauder i Camín,52 fill de l’anterior, s’estrenà el 1808 en el negoci de 
l’aigua amb la venda de quatre plomes d’aigua de la mina a Josep Anton Peradejordi53 per 
a fer front al pagament de les obres de reparació de la mina. 

Aquesta primera operació es generalitzà deu anys després i en els següents per a fer 
front a una demanda del seu germà militar Manuel Llauder54 relativa al pagament de 
l’herència i per a pagar les obres d’ampliació de la mina, vendes que els seus successors, 
muller i fill, continuaren.

52. Josep Francesc Llauder Camín (Argentona, 1781 – Mataró, 1824), doctor en drets i ciutadà honrat de Barcelona, 
es va casar a Mataró el 1803 amb Maria Mercè Freixas i Vieta. Fou regidor de l’Ajuntament de Mataró i diputat 
provincial els anys del Trienni Liberal.

53. Notari de Mataró Francesc Fins, escriptura del 26 de març de 1808.

54. Manuel Llauder i Camín (Argentona, 1789 – Madrid, 1851) va ser governador militar de Bascònia i de Lleida, ins-
pector general d’infanteria (1825), capità general d’Aragó i Navarra, capità general de Catalunya (1832-1835), 
ministre de Guerra (1834-1835) i senador vitalici (1845). Va rebre el títol de marquès de la Vall de Ribes.
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El 1818 Josep Francesc Llauder va vendre a Ramon Spà quatre plomes i mitja55 i dues 
plomes més repartides entre vuit partícips.56

El 1819 pagà 1.507 lliures per reparacions a la mina d’Argentona i 2.358 lliures per a 
fer la canalització des del molí fins al portal de Sant Josep, on va instal·lar un pericó repar-

55. Notari de Mataró Desideri Torras, escriptures del 6 de març i el 5 d’agost de 1818.

56. Notaris de Mataró Francesc Fins, escriptures del 18 de maig, el 22 de juliol i el 5 d’agost de 1818, i Gaspar Poy, 
escriptura del 20 de maig de 1818.

La Torre Llauder.  
La Torre Llauder fou 

enderrocada l’any 1970, 
amb motiu de les obres 

d’urbanització del 
Polígon Espartero (al  

Pla d’en Boet). Imatge 
procedent de l’Arxiu 

Fotogràfic «Estudi de  
la Masia Catalana» del 

Centre Excursionista  
de Catalunya.
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tidor. Aquell any vengué dues plomes d’aigua,57 en els tres anys següents va vendre set 
plomes a cinc partícips58 i el 1823, poc abans de morir, va fer construir el segon molí al 
costat de la Torre Llauder, obres que haurien de pagar els seus successors.59

El seu fill, Ramon Llauder Freixas,60 juntament amb la seva mare, Mercè, el 1824 ven-
gueren dues plomes i quart a vuit partícips; el 1825, mitja ploma a dos partícips; el 1826, 
tres quarts de ploma a tres partícips i el 1834, un quart de ploma.61

L’última operació es produí el 1904, quan els hereus de confiança de Lluís Maria Llau-
der i de Dalmases van vendre sis plomes d’aigua a Isabel Andreu.

El conjunt de vendes efectuades pels membres d’aquesta família, el volum de l’aigua 
repartida, l’elevat nombre de partícips, així com les infraestructures necessàries per a por-
tar l’aigua a cada casa, van evolucionar amb els anys fins a esdevenir el segon servei d’ai-
gua més important per a Mataró durant bona part del segle xix.

Aquest servei de distribució d’aigua fou adquirit el 22 d’octubre de 1906 per Frade-
ra y Compañía pel preu de 65.000 pessetes, quan la família Llauder ja havia efectuat 
vint-i-set escriptures de venda per un total de vint-i-nou plomes a trenta-cinc compra-
dors inicials, que a la vegada s’havien venut o havien traspassat part dels cabals a altres 
propietaris.

El servei disposava d’una xarxa primària de distribució dintre de la ciutat amb 2,5 km 
de canonades i set repartidors amb pericons situats al carrer de Biada, al de Sant Benet, a 
la Muralla del Tigre, a la baixada de Santa Anna, al Camí Ral i a la placeta Sant Joan,62 d’on 
sortien els tubs de plom que alimentaven les cases, unes tres-centes aproximadament, 
amb un volum de 87.000 m3 cada any a diversos usuaris particulars. 

57. Notaris de Mataró Francesc Fins, escriptura del 26 d’agost de 1819, i Antoni Simon, escriptura del 6 de febrer de 
1819.

58. Notaris de Mataró Francesc Fins, escriptures del 30 de març i l’11 de setembre de 1820, i Antoni Simon, escriptu-
res del 10 d’abril, el 19 de juliol i el 19 d’octubre de 1820.

59. Enric suBiñà coll, «La Torre Llauder: la masia i els seus propietaris», p. 91.

60. Ramon Llauder i Freixas (Mataró, 1807 – Barcelona, 1870) va ser doctor en drets, advocat del Tribunal Suprem i 
ciutadà honrat de Barcelona. Estava casat amb Mercè Dalmases i Bufalà. Fou el fundador del convent de clarisses 
de la Providència i va promoure la urbanització de l’Horta del Tigre (carrer d’Amàlia).

61. Notaris de Mataró, Francesc Fins, escriptures del 28 de maig, l’1 de juny, el 24 de juny de 1824, el 27 de juny de 
1826 i el 21 de gener de 1834; Antoni Simon, escriptura del 21 de setembre de 1828; Desideri Torras, escriptura 
del 29 de setembre de 1825.

62. AHAM, notari Joaquim Cabanyes i Rabassa, escriptura del 22 d’octubre de 1906. 
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2.3. LA MINA D’EN TRISACH

El 31 d’octubre de 1760 l’intendent general del Principat va concedir l’establiment a 
favor de Magdalena Janer, vídua de Salvador Boter, i al seu gendre, Marià Trisach i Boter, 
que autoritzava la captació d’aigua al torrent de les Valls63 per a regar l’horta de Can Tri-
sach, amb l’obligació del pagament d’un cens anual de vint sous.

L’inici de la construcció de la mina els portà a l’enfrontament amb Antoni Llauder i 
Tomàs, marit de Maria Mates i Palau Arnau, que tenia una mina construïda amb un esta-
bliment anterior en la mateixa zona, disputa que durà molts anys i que comportà diverses 
concòrdies, la primera el 1763,64 la segona el 1782,65 i que en el mes de juny del 1804 fou 
objecte d’una altra demanda de la família Mates contra Magdalena Peradejordi.66 

A principis del segle xix es produí una quantitat important de vendes d’aigua per part 
de Magdalena Trisach Boter i Janer, vídua de Gaietà Peradejordi, que era la neta i la filla 
dels dos propietaris inicials. Se n’han comprovat les que concretem a continuació. 

El 1801 es produí la venda de dues plomes per un total de 1.400 lliures, una a Francesc 
i Josep Riera i a Pere Pi, conjuntament, i l’altra a Desideri Isern.67 El 1802 es van fer nou 
vendes amb un total de sis plomes i tres quarts: dues plomes a Desideri Torras per 
1.300 lliures,68 mitja ploma a Josep Riera i Francesc Serra, mitja ploma a Jacint Peradejor-
di, un quart de ploma a Pau Cauché, una ploma a Josep A. Feliu, Francesc Seny i Salvador 
Pons, una ploma a Fèlix Vilardebò, mitja ploma a Josep Torras, mitja ploma a Josep Llibre 
i mitja ploma a Anton Lletjós.69 L’any 1803 se signaren sis vendes per un total de tres plo-
mes i tres quarts: una ploma a Desideri Isern, mitja ploma a Josep Boter, mitja ploma a 
Jaume Dorda, una ploma a Francesc Iborra, un quart de ploma a Joan Bautista Viada i 
mitja ploma a Anton Pineda.70 

De la lectura de les escriptures esmentades es desprèn que les aigües venudes prove-
nien de la mina existent al torrent de les Valls, que estava canalitzada fins a la muralla, al 
portal d’Argentona, on hi havia un pericó repartidor, i que també abans tenia un altre 
repartidor situat a l’Horta Catalunya, a la cruïlla del carrer de Sant Rafael, avui del Tor-
rent, amb el carrer d’Argentona, fora muralla (Can Montserrat).

63. Antoni martí coll, «L’aigua de mina a les cases particulars», p. 19.

64. Notari de Mataró Josep Torras Vieta, escriptura del 20 de gener de 1763.

65. Notari de Mataró Antoni Torras Mataró, escriptura del 5 de gener de 1782.

66. ACM, DNM, notari Isidre Font, escriptura de notificació del 2 de juliol de 1804.

67. ACM, DNM, notari Desideri Torras Golorons, escriptures del 27 de novembre i el 17 de desembre de 1801.

68. MASMM, Fons Filbà-Aigua Viva Casa Viladesau, notari Anton Font Prat, escriptura del 7 de juny de 1802.

69. ACM, DNM, notari Desideri Torras Golorons, escriptures del 7 de març, el 29 de juny, el 5 de juliol, el 18 de juliol, 
el 30 de juliol, el 8 d’agost, el 19 d’agost i el 19 de desembre de 1802.

70. ACM, DNM, notari Desideri Torras Golorons, escriptures del 8 de gener, el 18 d’agost, el 26 de setembre, el 17 
d’octubre i el 22 d’octubre de 1803.
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Tant pel nombre elevat dels propietaris de participacions d’aigua inicials que hem 
esmentat, com pel volum de l’aigua traspassada només en aquests tres anys, dotze plomes 
i mitja, hem de creure que al llarg del segle xix es produïren una gran quantitat de tras-
passos i subdivisions d’aquestes vendes esmentades i que el nombre de finques abastides 
per la mina d’en Trisach fou important.

També durant aquest període es produí el canvi de propietat de la mina. En l’amilla-
rament del 1851 trobem Joaquim Martí Andreu com a propietari de quatre parcel·les 
properes al torrent de les Valls, amb una superfície total de set hectàrees i mitja, entre les 
quals figura la masia de Can Trisach.

Pel que sembla, el nou propietari no devia complir amb el subministrament de les 
participacions venudes, atès que el 1862 Francesc Lesús, prevere, Josep Cuadrada i Dídac 
Bernadet, en representació de la resta de partícips, mantingueren un plet contra Joaquim 
Martí. La comissió, el mes d’abril del 1864, estava formada per Josep Cuadrada, Dídac 
Bernadet i Josep Miralles, i reclamava una derrama de 8 duros per ploma per a fer front 
als pagaments del procurador de Barcelona. En aquelles dates s’acreditaven vint-i-vuit 
partícips per a un total d’11 plomes. També trobem un «reparto para la limpia de la cañe-
ría» de data 20 de novembre de 1862, que pujava a 127 duros.71

71. MASMM, Fons Filbà-Aigua Viva Casa Viladesau, carpeta 17.
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Hem tingut accés a la documentació dels partícips de bona part del segle xx,72 la qual 
ens permet descriure a continuació un resum de les dificultats viscudes i les gestions rea-
litzades en aquest últim període.

En primer lloc, trobem un plànol de la mina i el detall de la distribució, que porten 
data d’agost del 1913. La mina, que estava construïda principalment al subsol del torrent 
de les Valls, amb la part final dintre de la propietat de Can Patana, tenia 580 m de galeria, 
150 m dels quals eren de captació. De la sortida de la mina fins al primer repartidor, ubi-
cat a la finca situada al principi del carrer de Padilla, avui de Sant Isidor, hi havia 680 m 
de canonades pel torrent, la carretera d’Argentona i el carrer d’Isern. Aquest primer re-
partidor subministrava un total de 15,5 plomes.

Un segon repartidor estava situat a la muralla de la Presó, i un tercer, a la casa núme-
ro 2 de la riera. Des d’aquests repartidors principals es distribuïa a catorze repartidors 
auxiliars, que abastien trenta-tres usuaris situats en diverses finques dels carrers d’Isern, 
de Sant Isidor, del Torrent, d’Argentona, d’en Molas, de la Muralla de Sant Llorenç, de 
Sant Josep, de la Riera, del Carreró, de la Rambla, de Santa Teresa, de Barcelona i de Sant 
Antoni.

El dia 4 de setembre de 1929 es va aprovar el reglament de la Sociedad de Partícipes 
de la Mina Trisach i a continuació es va nomenar la Junta Directiva, la presidència de la 
qual recaigué en Isidre Sanfeliu i Gassol.73 El mes de maig de 1930 els partícips sol·licitaren 
permís per a instal·lar 200 m de canonada de 8 cm.

El 30 de juny de 1944 es renovà la Junta Directiva i la presidència recaigué en Joaquim 
Horta, i el mes de novembre el president proposà uns nous estatuts que foren aprovats i 
signats per trenta-sis persones el 1947 i que finalment es formalitzaren davant el notari 
Josep M. Piñol el 5 de maig de 1952. En aquests estatuts es ratificà el nomenament de 
Joaquim Horta Caparà com a president.74

Més endavant, per a garantir la continuïtat del servei als partícips es protocol·litzaren 
convenis amb Salvador Bastardas Basté, de Barcelona, en aquell moment propietari de la 
mina i de la finca de Can Patana, i amb Rosa Picó Massons, vídua de Vila i propietària de 
la finca confrontant, per tal de traslladar a les seves propietats les canonades que passaven 
pel llit del torrent, que havien quedat malmeses pels temporals.

72. Arxiu Particular Família Guanyabens.

73. Isidre Sanfeliu i Gassol (Mataró, 1871-1938), casat amb Ramona Regàs i Triter, va ser designat regidor de l’Ajun-
tament de Mataró en temps de la dictadura de Primo de Rivera (1927). Era un dels propietaris de la fàbrica tèxtil 
Can Gassol.

74. Joaquim Horta i Caparà, casat amb Montserrat Gualba i Saborit, fou elegit regidor en les eleccions del 12 d’abril 
de 1931 en representació de la coalició monàrquica i conservadora. Morí el 1961.
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Els problemes sobre la continuïtat del subministrament persistien i el 15 d’octubre de 
1962 es feu un requeriment a Salvador Bastardas, propietari de la mina, perquè el maso-
ver de la seva finca havia deixat sense aigua els partícips.

Dos mesos més tard, el 9 de desembre, es nomenà una nova Junta Directiva i la presi-
dència recaigué en Josep Cuadrada i Calvo. En aquesta junta s’acordà una contribució de 
1.500 pessetes per ploma per a pagar reparacions.

El mes de maig de 1965, per a facilitar les obres que es feien a la finca de la cruïlla dels 
carrers de Jaume Isern i Sant Isidor, es traslladà el repartidor número 1 a l’antic hidròme-
tre repartidor de «les Aigües d’en Fradera», existent al torrent, que en aquelles dates ja 
estava en desús75 i que fou adquirit per Domènec Montserrat per tal d’alliberar la seva 
finca de la servitud existent.

El dia 5 de juny de 1965 es designà una nova Junta Directiva presidida per Francesc 
Salas Moret,76 i el 30 de desembre del mateix any se signà un conveni amb Salvador Bas-
tardas Basté, propietari de la mina, per tal que Bastardas assumís la meitat de les despeses 
de reparació de l’ensorrament d’un tram de la mina com a conseqüència dels temporals de 
dos mesos abans, les quals pujaven a un total de 66.000 pessetes.

Les importants pluges dels dies 8 i 9 d’octubre de 1965 van afectar molt especialment 
aquesta zona: van ensorrar diversos trams del mur del torrent de Can Boada, per la qual 
cosa es van inundar també les cotxeres del tramvia, i van destruir la central elèctrica, fet 
que comportà el final del servei de tramvies entre Mataró i Argentona.77

No tenim dades posteriors que ens permetin concretar fins quan restà operatiu el 
servei d’aigua als partícips de la mina, però sabem que el seu final fou anterior al 1988, 
data en què Aigües de Mataró recuperà la propietat de l’hidròmetre repartidor del tor-
rent, que ja feia temps que no s’utilitzava per al servei de la mina d’en Trisach per tal de 
restaurar-lo.

75. AHAM, Contracte de compravenda de l’hidròmetre del carrer de Sant Rafael, 26 de maig de 1965.

76. Francesc Salas i Moret (Mataró, 1922-1988), veterinari, inspector veterinari i director de l’escorxador municipal, 
estava casat amb M. Dolors Riera i Vives. Va ser regidor de l’Ajuntament i després, alcalde (1977-1979).

77. Mariano Barrientos i vallvé i Jordi Pomés i vives, L’aigua a Mataró. Inundacions i recursos hídrics (segles xviii-xx),  
p. 171.
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2.4. LA MINA D’EN MATES

L’origen d’aquesta mina és l’establiment, el 1715, del dret de cercar aigua des del tor-
rent del Molí de Vent78 (torrent de les Valls) fins al torrent d’en Bova a favor de Josep 
Mates, ric comerciant, per a regar l’horta de Can Mates, que estava situada sota el camí 
d’Argentona, on actualment hi ha els carrers de Fra Luis, Tetuan i ronda Prim, entre els de 
Jaume Isern i de Velázquez, aproximadament.

La mina tenia la seva captació a la zona de l’actual via d’Europa, al torrent de les Valls 
i també al torrent del Molí de Vent, i la conducció travessava dues vegades el torrent, i la 
carretera d’Argentona, fins a la casa Mates, amb una longitud total aproximada de 1.770 
metres.

En aquesta zona, quaranta-cinc anys després, el 31 d’octubre de 1760, fou concedit un 
establiment a favor de Marià Trisach, cosa que comportà les corresponents reclama cions, 
que acabaren amb dues concòrdies: la primera, el 20 de gener de 1763 entre Antoni Llau-
der i Maria Mates, per una banda, i Marià Trisach, per l’altra; la segona, el 5 de gener de 
1782, tal com hem explicat anteriorment en descriure la mina d’en Trisach.

Ben aviat, els successors de Josep Mates començaren a vendre participacions de la 
mina. Tenim coneixement de diverses vendes efectuades durant el segle xviii per Antoni 
Llauder i Tomàs i el seu fill, Josep Francesc Llauder i Mates.79

El 1721 van vendre una ploma a Gaietà de Vilallonga.80 El 1778, una ploma a Josep 
Francesc Ramon Pedro Llauder,81 que els seus successors vengueren el 1828 a Miquel de 
Bofarull. El 1783 van vendre una ploma a Magí de Vilallonga i Tamarit82 i el 1794, una 
altra ploma a Josep Vilardebò.83

També hem trobat una venda més tardana: el 1880 un dels successors, Teodoro de 
Mates i de Diamant, va vendre mitja ploma a Pere Cuadrada i Ricard, adober.84

El 1900 Ramon Mates i Moreda vengué la finca de Can Mates, que incloïa el traspàs de 
la propietat de la mina, a Llorenç Llinàs i Pi, que més tard posaria el tint Llinàs en aquesta 
finca. En aquell moment, a part de l’aigua que consumia la finca, hi havia concessions per 

78. Francesc costa oller, Mataró. De la ciutat que creix, p. 166.

79. Josep Francesc Llauder Mates (Mataró, 1735-1797), casat amb Mercè Freixas, era fill d’Antoni Llauder i Tomàs, 
ciutadà honrat de Barcelona, i de Maria Mates i Palau Arnau, neta de Josep Mates, que obtingué l’establiment  
el 1715, i pubilla d’Esteve Mates i Calvet, candeler de cera (Ramon reixach i PuiG, Els pares de la república.  
El patriciat a la Catalunya urbana moderna. Mataró, s. xv-xviii, p. 391 i 419).

80. Notari de Mataró Francesc Poy Comas, escriptura del 26 de juny de 1721.

81. Notari de Mataró Josep Torras Vieta, escriptura del 18 de setembre de 1778.

82. Notari de Mataró Jaume Sanpau, escriptura del 14 de març de 1783.

83. Notari de Mataró Antoni Torras, escriptura del 22 de desembre de 1794.

84. Notari de Mataró Joan Baptista Calvo Real, escriptura del 29 d’agost de 1880.
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un total de cinc plomes i mitja a set usuaris, que rebien aigua en diverses finques situades 
al carrer d’en Moles, al de Jaume Isern, a la Riera, a la plaça Gran i a la Rambla.85

No sabem amb exactitud la data final del servei, però tenim coneixement que a 
mitjan anys vuitanta del segle passat tant el tint Llinàs, al carrer de Tetuan, com l’ado-
beria Curtidos Monserrat Cuadrada, a la cruïlla dels carrers de Jaume Isern i de Cata-
lunya, encara rebien l’aigua de la mina d’en Mates, que utilitzaven en els seus processos 
productius.

85. ACM, DNM, notari Joaquim Cabanyes i Rabassa, escriptura del 30 de juny de 1900.
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2.5. LA MINA DE TRINXERIA

Aquesta mina tenia l’origen en l’establiment de la batllia del Reial Patrimoni de dues 
concessions a favor del magnífic Josep Tarau:86 la primera, del 3 de setembre de 1691, per 
a la captació d’aigua a la riera de Cirera, i la segona, del 20 de febrer de 1702, per a la cap-
tació a la riera de Figuera Major i el torrent de les Piques. El contracte establia l’obligació 
de pagar un cens de dos sous de moneda de Barcelona el dia 20 de febrer de cada any i les 
dues concessions eren per a portar aigua per al reg de l’horta dels Genovesos, on també hi 
havia una adoberia que estava situada fora de la muralla, al costat de la riera, entre el camí 
de la Geganta, el carrer Nou de Caputxines i el carrer d’Argüelles, aproximadament.

Tretze anys més tard, es produí un nou establiment en la mateixa zona de captació a 
favor de Joan Baptista Brua, la qual cosa originà un plet el 1742 entre Anna Francesca 
Tarau i Cànoves, filla de Josep Tarau, i Gaspar Salla i de Tarau, el seu fill i net, respectiva-
ment, contra Pere Brua, cirurgià i successor de Joan Baptista Brua, que acabà amb l’anul·la-
ció de l’establiment dels Brua del 1715, si bé se’n va concedir un nou el 1743.

Les discussions continuaren i a finals del segle xviii es produïren dues concòrdies per 
tal de posar ordre en relació amb les captacions: la primera el 8 de maig de 179987 i la se-
gona el 5 d’abril de 1804.88 Aquesta darrera va concloure la cessió, per part de Fèlix Brua 
Verdera a Antoni de Trinxeria de Salla i de Tarau,89 hisendat d’Olot, de dues plomes de 
l’aigua captada al torrent de l’Esperança, i que entregarà en el repartidor situat a la riera 
de fora de la muralla, a prop del carrer de Massevà, d’aigua de la mina Brua, que Trinxeria 
va posar ràpidament en venda per 1.048 lliures.90

La convivència en un mateix territori de dues concessions per a captar aigua no era 
pas fàcil. Així, doncs, les disputes continuaren durant el segle xix, per la qual cosa se sig-
naren dues noves concòrdies entre els successors de Tarau i de Brua: la primera el 1838,91 
entre Llorenç de Trinxeria i Bassols i Catalina Albertí, vídua de Masferrer i successora dels 

86. Josep Tarau i Planes (Mataró, 1670-1711), casat el 1695 amb Anna Cànoves i Miquel, tauler del General (duana de 
la platja de Mataró), mercader i assegurador marítim, era fill de Joan Pere Tarau i Llunell, també tauler del General, 
mercader i propietari d’embarcacions (Ramon reixach i PuiG, Els pares de la república, p. 221 i 405).

87. Notari de Mataró Antoni Torras Mataró, escriptura del 8 de juny de 1799.

88. Notari de Mataró Antoni Torras Mataró, escriptura del 5 d’abril de 1804.

89. Antoni de Trinxeria de Salla i de Tarau, noble, hisendat i batlle reial d’Olot els anys 1797-1798, era fill de Blai de 
Tinxeria, mariscal de camp, governador de Montsó i de Tarragona, comandant general d’Aragó i casat amb Antò-
nia de Salla i de Tarau, filla de Francesca Tarau i Cànoves, que el 1711 havia contret matrimoni amb Gaspar Salla, 
cavaller i regidor perpetu de l’Ajuntament de Mataró en el període 1743-1751. Per tant, Antoni de Trinxeria era 
net de Josep de la Trinxeria (Prats de Molló, 1630 – Olot, 1689), cap de la revolta dels Angelets de la Terra, a la 
Catalunya del Nord. Avui dia pot visitar-se el casal familiar, la Casa-Museu Can Trinxeria, al número 29 del carrer 
de Sant Esteve, d’Olot.

90. ACM, DNM, notari de Mataró Desideri Torras Golorons, escriptures del 4 d’octubre de 1804 i el 12 de maig de 
1813.

91. Notari de Mataró Desideri Torras Golorons, escriptura del 30 de juny de 1838.
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Brua, i la segona el 1851,92 entre Joaquim de Trinxeria i Busquets i 
Joaquima Carbonell Masferrer, filla de Catalina Albertí. Ambdues 
concòrdies foren motivades per la discussió sobre el punt on Trin-
xeria tenia el dret de rebre les dues plomes d’aigua de la concòrdia 
del 1804.

Els cabals aportats per la mina no foren constants al llarg dels 
anys, la qual cosa obligà a fer moltes ampliacions que requerien 
aportació de capital i que la família Trinxeria no estava disposada 
a finançar. El 1817, després de tres anys de sequera, Agnès de Trin-
xeria, vídua de Llorenç de Trinxeria de Salla i de Tarau, autoritzà 
Ramon Brugada, comerciant d’Olot, a ampliar la mina a costa se-
va a canvi de cedir-li tres cinquenes parts de l’increment d’aigua 
obtinguda. En aquelles dates la mina produïa cinc plomes i mitja.

Alguns anys després, el 1821, i ja mort Brugada, la seva filla 
traspassà els drets i les obligacions relatives a la mina a Ramon 
Spà,93 que primer ell i després el seu fill van exercir fins al 1839, en 
què els traspassaren a Pau Gallifa però es reservaren tres plomes i 

92. Notari de Mataró Antoni Simon, escriptura del 18 de desembre de 1851.

93. A Ramon Spà i Torner (Mataró, 1765-1824), apotecari i casat amb Teresa Mora, el trobem relacionat amb diverses 
operacions de venda d’aigua de les mines Llauder, Brua, Trinxeria i Madrona.

Els Genovesos. La masia 
dels Genovesos en el 
moment del seu 
enderrocament, cap a 
finals del segle xix. Estava 
situada fora muralla, a 
llevant de la riera de 
Cirera, a prop de l’actual 
plaça dels Bous. Al segle 
xviii era propietat de la 
família Tarau, que 
obtingué el permís reial 
de construir la mina per 
regar les terres d’aquest 
mas. Imatge procedent 
del Museu Arxiu de 
Santa Maria de Mataró. 
Fons Josep Vinardell.
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mitja de les fetes aflorar per ells. En acceptar aquest contracte, Gallifa garantia a Joaquim 
de Trinxeria, resident a Besalú, deu plomes.94

Els Spà, els Gallifa i els Trinxeria seguiren fent contractes de venda perpètua i també 
d’emfiteusi de l’aigua que donava la mina de Trinxeria. 

El 1849 es produïa un nou conveni entre Pau Gallifa i Joaquim de Trinxeria Busquets: 
Gallifa garantia quinze plomes i es quedaria la meitat de la nova aigua aflorada.95

La família Trinxeria, d’Olot, durant els més de cent anys que va tenir la propietat de la 
mina, com hem vist llargament, atorgà diverses escriptures de venda d’aigua. Quan el 1888 
Mercè de Cam paneria, vídua de Francesc Xavier de Trinxeria i de Bolòs, tras passà la pro-
pietat de la finca de l’horta dels Genovesos a  Eduard Labori Martínez,96 traspàs que in-
cloïa la propietat de la mina Trinxeria, entre les càrregues que hi figuraven es detallava 
l’obligació d’entregar catorze plomes i cinc octaus a un conjunt de setze usuaris repartits 
per tota la ciutat, entre els quals destacava, per la seva importància, Francesc d’Assís Spà, 

94. ACM, DNM, notari de Mataró Desideri Torras Golorons, escriptura del 13 de desembre de 1839.

95. ACM, DNM, notari de Mataró Víctor Mundi, escriptura del 27 de novembre de 1849.

96. Eduard Labori Martínez, casat amb Carme Arquer i Falguera, fou regidor de l’Ajuntament de Mataró pel Partit 
Conservador els anys 1894-1895.
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que havia de rebre tres plomes i mitja97 en un repartidor existent dintre del col·legi de 
Valldemia. El preu de la venda fou de 7.000 duros.98

Eduard Labori va parcel·lar i vendre diverses parts de la finca i el 26 de maig de 1900 
va traspassar amb un contracte privat la mina a dos socis, Josep de Calassanç Tuñí i Fal-
guera99 i Manuel Plana i Novell, venda que no arribà a protocol·litzar en una escriptura 
pública abans de la seva mort.

Els hereus d’Eduard Labori, nou anys després i amb l’acord previ dels propietaris reals, 
Tuñí i Planas, van traspassar formalment la propietat de la mina pel preu de 10.750 pes-
setes a la societat Fradera i Compañía.100 

97. 3,5 plomes equivalen a 29.540 l/dia d’aigua. És el cabal que els Spà es reserven quan traspassen els drets de cap-
tació a Pau Gallifa.

98. Notari de Mataró Miquel Tuñí Falguera, escriptura de 28 de juliol de 1888.

99. Josep de Calassanç Tuñí i Falguera (1847-1926) fou jutge municipal de Mataró i degà del Col·legi de Procuradors. 
El seu germà era Miquel Tuñí, notari.

100. AHAM, notari de Mataró Joaquim Cabanyes i Rabassa, escriptura del 20 d’octubre de 1909.

Repartidor general  
de la mina Trinxeria.  
Està situat al final del 
carrer del Bisbe Mas, a la 
dreta, a tocar de la tàpia 
del sud del pati de 
Valldemia, i darrere del 
convent de les monges 
«Las Siervas de María». 
L’any 1909, d’aquest 
repartidor sortien les 
canalitzacions per abastir 
els vint-i-nou partícips 
amb les catorze plomes 
adquirides. Imatge 
procedent de l’Arxiu 
Històric d’Aigües  
de Mataró.
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En l’escriptura de venda es detallava que el cabal aproximat de la mina era de disset 
plomes i es determinava com a càrrega l’obligació de subministrar catorze plomes i cinc 
octaus als vint-i-nou partícips següents: 

— Tres plomes i mitja a Ramon Spà.
— Dues plomes a Joaquim de Palau.
— Una ploma i quart a Epifaní de Fortuny.
— Una ploma a Antònia Martí.
— Mitja ploma a Josep Renter, Miquel Collet, Joan Viñas, Antoni Marfà, Pelegrí Ga-

llifa i Francesc de Puig.
— Un quart de ploma a Josep Arenas, Salvador Miralles, Josep Castells, Dídac Berna-

det, Projecte Aleñà, Pelegrí Gallifa, Joan Puig, Pere Cabot i Pelegrí Ferrer.
— Tres setzens de ploma a Joan Cabanyes, Carme Soler i Jaume Recoder.
—  Un octau de ploma a Damià Vives, Antoni Artigas, Valentí Torrella, Terenci Thos, 

Antoni Espiell, Francesc Maspons i Dídac Bernadet.

2.6. LA MINA D’EN BRUA O DE CAN JORDI

Aquesta mina tenia l’origen en l’establiment de la Batllia General del 29 de setembre 
de 1715 a Pere Brua,101 cirurgià, amb l’obligació del pagament de deu sous anuals, per a 
captar aigua al torrent de les Piques i al torrent de Figuera Major, i portar-la fins al Mas 
Rafael, més endavant anomenat Can Jordi, situat al costat dret de la riera de Cirera, als 
afores de la muralla, a prop on després es va obrir el carrer de Massevà.

La concessió passà primer al seu fill, Joan Baptista Brua Spà, apotecari de Blanes, i 
després als nets Fèlix Brua Verdera, també apotecari, i al seu germà, Joan Baptista Brua 
Verdera, prevere, també de Blanes.102

La legitimitat d’aquest establiment, com hem explicat, fou qüestionada pel conces-
sionari veí, que tenia drets anteriors.

El mes de maig del 1742 Pere Brua va tenir un plet amb Francesca Tarau i Cànoves i 
Gaspar Salla i de Tarau, mare i fill, que disposaven de concessions en la mateixa zona, plet 
que acabà amb l’anul·lació de la concessió del 1715 i acordà un establiment nou, per a la 
captació d’aigua al torrent de l’Esperança, el 6 de juny de 1743.

Les diferències motivades per la coincidència de les captacions continuaren durant 
més de cent anys entre els successors dels Brua i dels Tarau. Ja hem dit que al llarg d’a-

101. Pere Brua i Recolons (Mataró, 1675) era cirurgià i fill de Joan Pere Brua, ferrer de Palautordera casat el 1706 amb 
Anna Maria Spà i Tomàs, filla de Tomàs Spà, cirurgià, i Maria Anna Tomàs. Són fills de Pere Brua: Fèlix Brua i Spà, 
prevere, beneficiat de Santa Maria; Maria Teresa Brua i Spà, casada amb Francesc Pou i Lleonart, candeler de cera; 
i Joan Baptista Brua i Spà, apotecari de Blanes casat amb Petronil·la Verdera, de Blanes.

102. BPFI, Fons Mataró, Mina Brua, notari de Blanes Josep Ignasi Mirambell, escriptura del 28 de novembre de 1821.
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quests anys se signaren diverses concòrdies entre els successors de Brua i de Tarau, en 
concret els anys 1799, 1804, 1838 i 1851.

La concessió inicial d’aigua per a regar la finca Mas Rafael aviat es destinà també a 
altres usos i usuaris. 

A banda de les dues plomes cedides a Antoni de Trinxeria amb motiu de la concòrdia 
del 1799 i que aquest traspassà poc després, el 1804, a Francesc Perpunter un quart de plo-
ma i a Joan Vilardebò una ploma i mitja,103 i el 1808 a Bonaventura Català el quart de 
ploma restant, del mateix Fèlix Brua i Verdera només durant l’any 1801 tenim documen-
tades escriptures per un valor total de 2.100 lliures, en les quals cedeix a Ramon Spà una 
ploma, ven a Josep Arqué i Ros i a Josep Boet, pagès, una ploma a cada un, ven a Francesc 
Ramon Torres i a Jacint Peradejordi Colomer mitja ploma a cada un, i el 1802 també ven 
a Pere Martí Arqué mitja ploma.104

103. ACM, DNM, notari de Mataró Desideri Torras Golorons, escriptura del 4 d’octubre de 1804.

104. ACM, DNM, notari de Mataró Desideri Torras Golorons, escriptures del 4 d’agost, el 9 d’agost i el 21 d’agost de 
1801, i del 27 d’agost de 1802.
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També tenim coneixement de la cessió de mitja ploma que Fèlix Brua va fer al notari 
Desideri Torras el 1808, i que aquest traspassà el 1849 a Esteve Margenat, fabricant de fil, 
i a Josep Seda Borrell, rajoler, a raó d’un quart de ploma a cada un.105

El 5 de gener de 1802 alguns dels partícips esmentats, Josep Arquer i tres més, Jacint 
Peradejordi, Ramon Spà i Josep Boet, tots ells partícips d’aigua viva de la mina Brua que 
arribava al Mas Rafael, establiren un conveni per a construir una canonada fins al carrer 
de Sant Josep per a conduir l’aigua a un repartidor que volien construir. Situaren el pericó 
a la paret de la casa número 42, a la cantonada amb la Muralla, i els costà 340 lliures, que 
pagaren els quatre a parts iguals. 

Suposem que es devien produir moltes altres vendes prèvies o posteriors, ja que hem 
trobat una relació de partícips que detalla operacions de venda actuades amb anterioritat 
al 1849 per un total de setze plomes.106 

A Fèlix Brua Verdera el va succeir el seu germà Joan Baptista Brua Verdera,107 prevere, 
i a ell, primer Catalina Albertí i després la seva filla Joaquima Masferrer Albertí, les dues 
també de Blanes, i finalment la neta, Teresa Carbonell i Masferrer, veïna de Mataró i vídua 
de Ramon Fàbregas, procurador.

Posteriorment la mina passà a ser propietat d’Antoni Regàs i Anglada,108 fabricant de 
gènere de punt, per la compra del Mas Jordi (antic Mas Rafael), situat arran de la riera 
de Cirera i que incloïa en la propietat la mina Brua, venda que va ser efectuada el 1867 per 
Teresa Carbonell.109 Per herència, la propietat passà a Francesc Regàs i Bruguera, fill de 
l’anterior. 

Durant el segle xix i la meitat del xx s’efectuaren nombroses operacions de venda i 
traspàs de les participacions de la mina.

L’octubre de l’any 1914 es produïren unes pluges torrencials110 que van destruir una part 
de la mina i van deixar els usuaris sense servei. El mes de novembre es convocà una junta 
dels partícips que decidí adquirir la propietat de la mina i acordà un conveni per a la re-
paració i el futur manteniment, conveni que va ser signat per seixanta-cinc partícips que 
s’obligaven a pagar les despeses proporcionalment als cabals assignats.111 L’operació de 
compravenda s’efectuà el 20 de novembre de 1914 mitjançant un contracte privat entre 
Francesc Regàs i tres representants nomenats per la junta, Manuel Agustí i Mora, Joan 

105. ACM, DNM, notari de Mataró Desideri Torras Golorons, escriptures del 10 de gener i el 22 de gener de 1849.

106. BPFI, Fons Mataró, Mina Brua, «Nota de las plumas de agua que deben entregarse...».

107. BPFI, Fons Mataró, Mina Brua, notari de Blanes Josep Ignasi Mirambell, escriptura del 28 de novembre de 1821.

108. Antoni Regàs i Anglada (Mataró, 1823-1901), industrial dels gèneres de punt, fou el fundador el 1858 de l’empre-
sa Font Clavell i Coll i va ser regidor de l’Ajuntament de Mataró els anys 1877-1879, 1883-1887 i 1899-1901. Era 
l’oncle de Joaquim Coll i Regàs, el propietari de la casa d’estil modernista projectada per Josep Puig i Cadafalch 
que es troba al carrer d’Argentona.

109. BPFI, Fons Mataró, Mina Brua, notari de Mataró Miquel Torner, escriptura de l’11 de febrer de 1867.

110. Mariano Barrientos i vallvé i Jordi Pomés i vives, L’aigua a Mataró, p. 148-150.

111. BPFI, Fons Mataró, Mina Brua, «Convenio partícipes mina Brua», 10 de novembre de 1914.
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Clavell i Planas i Miquel Parera i Partagàs, que adquiriren la mina per un import de 1.500 
pessetes.112

D’aquella època tenim una relació amb 94 noms de partícips, que acrediten la pro-
pietat d’un total de 21 plomes i corresponen a diversos habitatges situats als carrers se-
güents: 3 al carrer de Massevà, 22 al d’Argentona, 3 al de Sant Rafael, 6 a la muralla de 
Sant Llorenç, 9 al carrer d’en Molas, 5 a la Riera, 9 al carrer de Sant Josep, 4 al de Santa 
Teresa, 1 a la plaça de Santa Anna, 2 al Camí Ral, 1 al carrer de Sant Antoni, 1 al de Barce-
lona, 2 al d’en Pujol, 1 al Carreró, 1 al carrer Nou, 7 al de la Coma, 1 al de Sant Francesc, 
7 al de Santa Maria, 1 al de la Palma, 2 al de Sant Simó, 3 al de la Pau i 3 a la plaça del 
Beat Salvador.113

Catorze anys després de l’adquisició, el 1926, tenim notícia de la convocatòria d’una 
nova junta de partícips per a debatre la necessitat de modificar una part de les canonades 
amb motiu de les obres d’urbanització de la Riera fora de la muralla, que llavors es deno-
minava rambla del Duque de la Victoria. Aquestes obres obligaren a profunditzar les ca-
nonades, a càrrec dels partícips, i el 1943, amb motiu de la sequera, fou necessari allargar 
i aprofundir la mina, treballs que aconseguiren un increment de dues plomes. Finalitzada 
l’obra, la comissió tenia un dèficit de 4.000 pessetes.

L’any 1970 aquest servei encara devia funcionar, ja que hem sabut que el mes de març 
d’aquell any s’informà el Consell de la Caixa d’Estalvis de Mataró, la qual era propietària 
d’una ploma, que per causa de diverses avaries no estaven rebent l’aigua de la mina a les 
oficines del carrer d’en Palau, ni a La Cuna, la llar d’infants de la Muralla de Sant Llorenç, 
i que la junta dels partícips, amb un dèficit de 106.000 pessetes, no disposava dels recursos 
per a resoldre la situació.114 Això ens indica, poc o molt, que fins a aquelles dates la mina 
funcionava, però no sabem exactament si aquest episodi va comportar el final del servei.

2.7. LA MINA DE SISTERNES

De la mateixa manera que les mines de Brua i de Trinxeria, la mina de Sisternes tenia 
la captació a la riera de Cirera, a la zona de les Piques. No coneixem la data ni el titular de 
l’establiment, com tampoc si la coincidència a la zona ocasionà problemes amb els altres 
establiments existents.

Suposem que l’autorització es devia donar durant el segle xviii i a favor d’algun mem-
bre de la nissaga dels Feliu de la Penya, per tal d’abastir l’important casal del carrer de Sant 
Simó i els seus jardins, avui encara existents.

112. BPFI, Fons Mataró, Mina Brua, «Documento privado venta mina Brua», 20 de novembre de 1914.

113. ACM, Fons Tuñí Falguera, «Relació partícips mina Brua».

114. BPFI, Fons Mataró, Mina Brua, «Acta Comissió Directiva 992», 16 de març de 1970.
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La mina tenia la boca d’entrada en una petita construcció existent al camí de la Ge-
ganta, darrere del col·legi de Valldemia, i pujava per la dreta de la riera de Cirera, traves-
sava el torrent de l’Esperança, el torrent de Figuera Major, el torrent de les Piques i, final-
ment, passava a la banda esquerra de la riera, en total un quilòmetre, aproximadament, 
fins a la finca propietat de Joaquima Gualba Labori, inscrita en el registre de Mataró amb 
el número 5.058. Des de la boca d’entrada, l’aigua discorria per canonades fins a la casa 
Sisternes i les finques veïnes.

L’any 1905 Emili de Sisternes i Bruguera, descendent dels Feliu de la Penya i propieta-
ri del casal, va vendre la mina Sisternes a la societat Fradera y Compañía pel preu de 
32.000 pessetes. La mina donava en aquells dies vuit plomes i tenia diversos compromisos 
per un total de dues plomes, entre el que es reservava el venedor i el que hi havia adjudicat 
a vuit finques properes, als carrers de Sant Simó i de la Palma.115 

Cinquanta-quatre anys més tard, l’any 1959, la societat Aguas de Argentona a Mata-
ró, SA, continuadora de l’activitat de Fradera y Compañía, traspassà la propietat de la 

115. AHAM, notari de Mataró Miquel Tuñí Falguera, escriptura del 20 de març de 1905.
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mina a Joan Puig Fortí pel preu de 160.000 pessetes. Segons l’escriptura, en aquelles dates 
la mina donava un cabal de vint plomes.116

Joan Puig destinà l’aigua de la mina a l’abastament de la barriada de Cirera, on tenia 
diverses propietats que parcel·lava. Per fer-ho, posà en marxa una petita companyia dis-
tribuïdora que els veïns de Cirera anomenaven «las aguas de Franco», perquè així es deia 
la persona encarregada de la distribució i el cobrament de l’aigua, Santiago Franco Vi-
dosa. Aquest servei d’aigua particular continuà fins al 1984, en què la societat municipal 
Aigües de Mataró, SA va absorbir la totalitat dels abonats del barri de Cirera i va inte-
grar-los en el servei.

2.8. LA MINA SANROMÀ O SAC D’OSSOS

El 9 de juliol de 1729 i el 26 de gener de 1730 Josep Sanromà i Palau Arnau,117 conegut 
també com Josep Sanromà i Pou, va aconseguir l’autorització, amb el pagament de quatre 
lliures i vint rals d’entrada inicial i d’un cens anual d’un sou i sis diners, per a captar aigua 
a la zona compresa entre el torrent d’en Fogueres de sota els Caputxins, el camí de Mata i 
la riera de Valldeix fins sota Can Portell, i conduir l’aigua captada en aquest indret fins a la 
finca Horta Illas, al carrer de Sant Pere del Pou d’Avall, a la part baixa de la ciutat.118 

Deu anys més tard, a principis del 1740, uns importants temporals de pluges que 
malmeteren les mines municipals i interromperen el subministrament d’aigua als molins 
i les fonts públiques,119 també destruïren part dels pous i les canalitzacions de la mina de 
Sanromà i la van deixar fora de servei. Al mateix temps, els temporals marítims inundaren 
l’Horta. Els Sanromà, davant la dificultat de refer totes les instal·lacions, abandonaren la 
mina i decidiren construir un pou dins de l’Horta dotat amb un sínia per al reg.

Aquest període inactiu durà quaranta-cinc anys, fins al 1785, en què Francesc Sanro-
mà120 i Fèlix Anton Campllonch i Guarro acordaren reobrir la mina. Sanromà va cedir a 
Campllonch tots els drets dels establiments a favor del seu pare, del 1729 i el 1730, i la 
meitat de l’aigua obtinguda, a canvi que aquest assumís les despeses de perforació i con-
ducció de les aigües fins a l’Horta i també fins a la seva casa del carrer Nou, el casal San-

116. AHAM, notari de Mataró Francesc Ginot Llobateras, escriptura de l’11 de març de 1959.

117. Josep Sanromà-Pou i Palau Arnau (Mataró, 1685-1739), ciutadà honrat de Barcelona casat l’any 1716 amb Josefa 
d’Anglada-Trobat Rocabruna-Codolosa, era fill del magnífic Bru Senromà Parella, ciutadà honrat de Barcelona, i 
de Maria Palau Arnau i Tria (Ramon reixach i PuiG, Els pares de la república, p. 201).

118. MASMM, Fons Filbà-Aigua Viva Casa Viladesau, «Escriptures dels establiments, 1729 i 1730, en poder de Jeroni 
Sastre Pasqual, notari escrivà de la Intendència General».

119. Mariano Barrientos i vallvé i Jordi Pomés i vives, L’aigua a Mataró, p. 114.

120. Francesc Sanromà i d’Anglada (Mataró, 1731-1789) era tinent coronel dels Reials Exèrcits, fill de Josep Sanromà i 
Pou, i estava casat amb Maria Mercè d’Arnau i Tudó (Ramon reixach i PuiG, Els pares de la república, p. 296).
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romà Pou, a la part de darrere del qual, al carrer de Bonaire, calia posar un repartidor des 
d’on després podrien vendre cada un l’aigua que li sobrés.121

Els anys posteriors, tant Campllonch com el nebot i hereu dels Sanromà, Anton de 
Carles i Sanromà,122 formalitzaren vendes d’aigua des del repartidor del carrer de Bonaire 
a diverses cases situades a la Riera. El 1789 Carles vengué a Joan Baptista de Palau de Bo-
ter i Jofre mitja ploma pel preu de tres-centes lliures.123 El 1799 Campllonch va vendre a 
Pere Màrtir Viladesau mitja ploma al preu de sis-centes lliures.

En anys posteriors, el 1819 Fèlix Anton Campllonch va vendre la seva part de mina a 
Francesc Ramon i Escrivà, juntament amb una finca que tenia al sector de Puerto Rico, 
sota la carretera de Mata, si bé va reservar una ploma i mitja per a ell i per a Viladesau.

Francesc Ramon i després el seu net, Domingo Martí Ramon, destinaren l’aigua per 
al reg i per a una fàbrica d’indianes construïda en aquella finca.

Aquell mateix any 1819 Epifaní de Fortuny,124 marit de Teresa Sanromà i Guàrdia, 
vengué a Onofre Sala les cases de la Riera (on després es construí el cinema Modern) i 
junt amb la finca li traspassà mitja ploma d’aigua que la família Carles tenia procedent 
de la mina Sanromà. El 1841 el mateix Fortuny vengué a Josep M. de Caralt i Argila un 
quart de ploma pel preu de tres-centes vint-i-cinc lliures.125

Seixanta anys després, tenim notícia que el 1911 Epifaní de Fortuny i de Carpí, baró 
d’Esponellà, conjuntament amb els successors de Domingo Martí, iniciaren un procedi-
ment per a inscriure la mina al Registre de la Propietat.

Posteriorment la participació de la família Martí passà a ser propietat de la societat 
Tintes Clement Marot, que l’any 1972 inicià l’expedient possessori davant el Ministeri 
d’Obres Públiques.

El 1978 la mina encara donava servei domiciliari, atès que el farmacèutic municipal, 
Manuel Planas, amb motiu d’una inspecció sanitària126 detalla els usuaris que en aquelles 
dates rebien aigua de la mina, que disposava de tres repartidors.

El primer repartidor, que podríem anomenar el repartidor general i que era a la cruï-
lla del passeig de Rocafonda amb la ronda d’Alfons X, actuava separant els cabals desti-

121. MASMM, Fons Filbà-Aigua Viva Casa Viladesau, notari Antoni Torras i Mataró, escriptura de l’1 d’octubre de 1785.

122. Josep Anton de Carles i Sanromà Pou era auditor de la província marítima de Mataró.

123. MASMM, Fons Filbà-Aigua Viva Casa Viladesau, notari Francesc Fins i Colomer, escriptura del 19 d’octubre de 
1789.

124. Epifaní de Fortuny i Wan-Ostrom (Mataró, 1785-1860) era caballero maestrante del Real Cuerpo de Caballería de 
Granada i estava casat amb Maria Teresa Sanromà de Carles i Guàrdia. Fou diputat provincial per Barcelona el 
1847. Era el pare d’Epifaní Nicolau Fortuny i Sanromà, casat el 1837 amb Bernarda de Carpi, baronessa d’Espone-
llà (Ramon reixach i PuiG, Els pares de la república, p. 395).

125. MASMM, Fons Filbà-Aigua Viva Casa Viladesau, notari Antoni Simon, escriptura del 30 d’abril de 1819, i notari 
Miquel Torner, escriptura del 18 de setembre de 1841.

126. El 1978 Mataró sofrí una epidèmia de tifus.
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nats als partícips del dos següents repartidors i enviava el sobrant a l’empresa Tintes Cle-
ment Marot, situada al final del carrer de Prat de la Riba, a prop de l’escorxador.

El repartidor històric inicial, del segle xviii, que encara estava situat al número 6 del 
carrer de Bonaire, donava aigua a l’antic casal dels Sanromà Pou, al carrer Nou, que en 
aquelles dates estava ocupat per la Mutua Catalana de Seguros, i també a cinc edificis de la 
Riera: el col·legi Cor de Maria, el Cine Moderno, la família Palau Bofarull, la família Riera 
i la botiga de roba La Parisina, propietat de la família Filbà (antic casal dels Viladesau). 

Un tercer repartidor estava situat al Rierot (antic torrent del Pou d’Avall), a la part 
posterior d’una casa del carrer de Cristina, el restaurant L’Harmonia. El repartidor abastia 
el restaurant i cinc finques més, tres al carrer de Cristina (núm. 22, 24 i 26) i dues més al 
carrer de Prat de la Riba (núm. 4) i a la baixada d’en Massot —a Can Massot, conegut 
antigament com el Mas Fogueres del Torrent—.127

Aquest repartidor estava situat sobre el magnífic safareig doble que es conserva enca-
ra avui al pati del restaurant, safareig que a finals del segle xix era conegut com el safareig 

127. AHAM, Informe sobre la mina «Sac d’Ossos»-Sanromà, 8 de març de 1978.
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del Melcior i on la gent del veïnat ana-
va a rentar la roba amb l’abundant 
raig d’aigua de la mina que sobreeixia.

Segons explica el farmacèutic mu-
nicipal, l’aigua que era captada a la rie-
ra de Sant Simó, entre Can Català i 
Can Portell, era aportada a la ciutat 
primer amb una mina de conducció 
per la riera i després amb una canaleta 
formada per teules tapades amb una 
rajola per l’antic camí de Rocafonda 
(avinguda del Perú i passeig de Roca-
fonda). En la cruïlla del carrer de Ro-
cafonda i la ronda d’Alfons X el Savi, 
es derivava el cabal del tint i, finalment, 
amb canonada pel Camí Fondo i pels 
carrers Nou de Caputxines, Alt de Sant 
Pere i Bonaire, per a abastir el segon 
repartidor. Des de l’inici del Camí Fon-
do, un ramal baixava pel Rierot fins al 
tercer repartidor.

Aquest subministrament d’aigua 
de mina, pel que fa als usos industrials, 
ens consta que continuà vigent fins a 
finals del segle xx i tenia com a usuari 

l’empresa de tints ETAL, ubicada en aquelles dates on havia estat Clement Marot, i pel 
que fa al subministrament domèstic, sabem que el restaurant L’Harmonia rebé aigua de 
la mina fins a principis del 1990.

2.9. LA MINA D’EN TORRAS O DE CA LA MADRONA

Aquesta mina té la principal captació a la riera de Valldeix, o de Sant Simó, en ter-
renys de Can Català i Can Portell, i el seu inici fou autoritzat per l’establiment el 30 
d’abril de 1755 a favor de Salvador Reniu i Padró,128 amb l’obligació de pagar un cens 
anual de tres sous barcelonesos cada 26 d’abril. El 10 de novembre de 1780 i sense haver 

128. Salvador Reniu Padró-Tria i Mallol (Mataró, 1687-1766), burgès honrat i doctor en drets, va ser alcalde major i ti-
nent del corregidor de Mataró els anys 1724-1733, regidor perpetu de Mataró els anys 1733-1766 i es va casar el 
1727 amb Rosa Llauder i Duran (Ramon reixach i PuiG, Els pares de la república, p. 170 i 401).

Xup i safareig del restaurant L’Harmonia. Safareig doble 
amb un gran xup que rebia aigua directa de la mina Sac 
d’Ossos. El frontal del dipòsit està revestit amb un aplacat  
de pedra de tonalitats diferents, actualment pintat. La seva 
part superior la corona una barana de balustres. Les grans 
dimensions del xup determinen un pas per la part posterior. 
Recentment ha estat restaurat i continua funcionant, amb  
la presència de peixos i tortugues.
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iniciat cap actuació, el seu fill, Josep Francesc Reniu, doctor en 
dret, traspassà perpètuament aquesta autorització a Josep Anton 
Caralt i Andreu,129 ciutadà honrat de Barcelona, el qual al seu 
torn el 1804, coincidint amb la venda de la propietat de la finca 
Ca la Madrona, la traspassà a Desideri Torras Go lo rons,130 notari 
de Mataró.131 Posteriorment, l’any 1814, Torras inicià la construc-
ció de les mines.

Amb l’inici de les obres, ben aviat sorgiren problemes per la 
proximitat entre la zona de l’establiment de Salvador Reniu, del 
1775, i la concessió anterior a favor del municipi, del 24 d’abril de 
1613. Ambdues estaven situades a la zona de Can Català, com es 
detalla en el plànol que reproduïm, redactat el 1816 per tal de po-
sar-hi ordre.

El juliol del 1816, just dos anys després de l’inici de les obres, Desideri Torras va ven-
dre per 2.400 lliures a Ramon Spà i Torner tres plomes que s’havien d’entregar en el re-
partidor existent a la muralla de la Presó. Durant el mes d’agost del mateix any trobem 
quatre vendes més per un total de 1.175 lliures: un quart de ploma a Antoni Passat, rajo-

129. Josep Anton Caralt i Andreu (1747-1809), mercader, ciutadà honrat de Barcelona i regidor perpetu de Mataró els 
anys 1776-1780, es va casar el 1767 amb Maria Gràcia Placies, de Calella (Ramon reixach i PuiG, Els pares de la re-
pública, p. 170 i 421).

130. Desideri Torras Golorons (1771-1849), notari, hisendat i casat el 1796 amb Ramona Coll i Castany, era fill d’Anton 
Torras i Mataró, notari, ciutadà honrat de Barcelona, propietari del Mas Mataró, el Mas Fogueres, el Mas Portell i el 
Mas Trias [Enric suBiñà coll, «Els Torras, tres generacions de notaris (1744-1849), i els pergamins Marfà»].

131. ACM, DNM, notari Isidre Font i Prats, escriptura del 22 de juny de 1804.

Plànol dels establiments, 
de l’Ajuntament  
i Desideri Torras. «Plànol 
de pous, mines i torrents 
situats a la riera de 
Valldeix, fet pel pèrit de 
l’Ajuntament amb 
Desideri Torras i 
Golorons»; document del 
19 de novembre de 1816 
procedent de l’Arxiu 
Comarcal del Maresme. 
Fons de l’Ajuntament de 
Mataró, ref. 70-1-T2-1650.



60

ler; mitja ploma a Domingo Martí, prevere; un quart de ploma a Francesc Planas, mestre 
fuster, i un quart de ploma a Teresa Rovis, vídua d’Antoni Rovis, forner.132 

Ramon Spà no conservà gaire temps l’aigua comprada a Torras, ja que el 1818 permu-
tà les tres plomes amb Josep Francesc Llauder Camín, propietari de la mina d’Argentona, 
que arribava fins al portal de Sant Josep però a una cota inferior. Aquest Llauder volia 
utilitzar l’aigua per al reg de l’horta del Tigre, situada entre el carrer d’Argentona, fora de 
la muralla, i el carrer de Sant Josep. A canvi, Llauder li subministraria tres plomes de l’ai-
gua sobrera del seu molí del Camí del Mig, que Ramon Spà necessitava per a regar una 
finca que tenia al Pla d’en Boet.133 

El 1831 començà una etapa de creixement urbà amb l’obertura del carrer d’Amàlia134 
en terrenys de l’antiga horta del Tigre. Els Llauder, que ja no necessitaven regar l’horta, 
promogueren un acord entre Desideri Torras i Ramon Llauder Freixas sobre el canvi del 
punt de subministrament de les tres plomes, per tal que els Llauder poguessin comercia-
litzar-les entre diversos usuaris en el repartidor existent a prop de la porta d’entrada de 
l’horta dels Genovesos.135 Poc després, el 1837, Ramon Llauder Freixas, que tenia la seva 
pròpia mina, vengué el seu primer quart de ploma de la mina Madrona a Jaume Fins, 
notari,136 i suposem que devia vendre la resta en dates posteriors.

De les escriptures anteriors es desprèn que la mina tenia la primera captació a la riera 
de Sant Simó, en terrenys de Can Català i Can Portell, i la galeria i les canonades de con-
ducció seguien pels terrenys de la banda dreta de la riera fins a la masia de Ca la Madrona, 
propietat del notari esmentat a la zona de l’actual polígon industrial Mata-Rocafonda, on 
arribava també l’aigua d’una segona mina de captació que naixia a prop de la masia de 
Can Cabot de la Brolla i que abastia d’aigua les masies de Can Tria i Can Feu, que Deside-
ri Torras tenia en copropietat amb Francesc d’Assís Perpunter.

Després de Ca la Madrona, la mina seguia, ja només com a conducció, per la carrete-
ra de Mata i pel Camí Fondo per a alimentar la finca del Mas Fogueres del Torrent, també 
del notari i situada al carrer de Sant Bru, i després fins a la casa on en aquell temps vivia 
el notari Desideri Torras, al número 4 del carrer d’Argentona, en la paret posterior de la 
qual, que donava a la muralla de la Presó, antigament hi havia un repartidor que a finals 
del segle xix encara subministrava aigua als successors de Josep Seda i de Josep Antoni 
Colomer, entre d’altres. També hi havia repartidors a la paret d’una casa de l’actual carrer 
Nou de Caputxines propietat en aquell temps de Francesc Planas, mestre fuster, i també a 

132. ACM, DNM, notari Desideri Torras Golorons, escriptures de l’1 de juliol, el 5 de maig i el 12 d’agost de 1816.

133. ACM, DNM, notari Desideri Torras Golorons, escriptura del 16 de març de 1818.

134. Albert Garcia esPuche i Manuel Guàrdia Bassols, La construcció d’una ciutat, p. 140.

135. ACM, DNM, notari Jaume Fins, escriptura del 14 de gener de 1834.

136. ACM, DNM, notari Antoni Simon Serra, escriptura del 12 d’octubre de 1837.
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la casa del Camí Fondo que fa cantonada amb el Rierot, repartidor que va mantenir-se en 
servei fins al 1988.

L’any 1845 Desideri Torras vengué la finca de Ca la Madrona i les mines a Miquel 
Biada i Buñol,137 si bé Torras es reservà tres plomes per a l’ús de la masia de Can Trias, de 
la seva propietat.138

El nou propietari va morir pocs anys després, el 2 d’abril de 1848, i els seus fills, els 
germans Miquel, Salvador i Joan Biada Prats, el 1862 traspassaren només les mines als cu-
nyats Lluís Matas Freginals139 i Francesc Salomó Iborra, prevere, pel preu de cinc-centes 

137. Miquel Biada i Buñol (Mataró, 1789-1848), casat amb Teresa Prats, era comerciant, indià, empresari tèxtil i el prin-
cipal propulsor del primer ferrocarril de la península Ibèrica, entre Barcelona i Mataró, que fou inaugurat l’octubre 
del 1848, cinc mesos després de la seva mort. Com a indià s’establi a Maracaibo, on participà en la lluita contra els 
independentistes Miranda i Bolívar. Després de la independència de Veneçuela, s’exilià a l’Havana, Cuba. El seu 
retrat forma part de la Galeria de Mataronins Il·lustres de l’Ajuntament de Mataró.

138. Notari de Barcelona Ramon Torras i Golorons, escriptura del 14 de juny de 1845.

139. Lluís Matas i Freginals (Argentona, 1806 – Mataró, 1884) estava casat amb Rita Salomó i Iborra, hereva dels forns 
de rajoles Iborra i del taller de guarnimenteria Salomó. Continuà i amplià els negocis familiars. Fou regidor de 
l’Ajuntament en el període 1856-1858. Va ser un dels dotze socis fundadors, el 1857, de la societat Palau, García 
y Compañía, que havia de portar l’aigua de Dosrius.
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lliures catalanes. Els Biada es van reservar 
vuit plomes per a regar la seva finca de Ca 
la Madrona.140

Posteriorment la mina passà a ser pro-
pietat del fill i nebot dels anteriors, Miquel 
Matas i Salomó, que destinà una part im-
portant dels cabals a abastir l’horta Matas 
i la fàbrica de rajoles, situades entre els car-
rers de Mata i de Puerto Rico, actualment 
Prat de la Riba, fàbrica coneguda com el 
Verdet.

El 1924 Lluís Matas i Colomer, fill de 
l’anterior, vengué a Josep Bruguera i Tra-
munt mitja ploma per a abastir la seva casa 
de la baixada d’en Massot,141 coneguda anti-
gament com el Mas Fogueres del Torrent.

L’any 1946 els germans Miquel i Dolors 
Matas Flamerich, fills de l’anterior, ven-
gueren la mina a M. Pilar Glòria Sebastián 
Romea i es van reservar per al seu ús la 
quantitat de quatre plomes i mitja.142

Finalment, l’any 1988 Glòria Sebastián 
vengué la mina a Aigües de Mataró, SA.143 
En aquelles dates, a banda de l’aigua con-

sumida a la finca de Can Matas, encara la mina des del repartidor del Rierot subministra-
va tres plomes i mitja a disset finques de la ciutat situades als carrers d’Amàlia, Nou de 
Caputxines, Portal de Valldeix, Sant Bru, Bonaire, Sant Francesc d’Assís, d’en Palau, al 
Camí Fondo i a la baixada d’en Massot. 

Els mesos següents, tots aquells partícips van ser absorbits pel Servei Municipal d’Ai-
gües, la mina fou interceptada en el seu punt de captació, a prop de Can Català i l’aigua 
va ser abocada a la conducció de les mines municipals de Valldeix.

140. ACM, DNM, notari de Mataró Maties Aparicio Burgés, escriptura 158, del 17 d’agost de 1862.

141. AHAM, notari de Mataró Francisco Molina, escriptura del 18 d’abril de 1924.

142. ACM, DNM, notari de Mataró Josep M. Piñol, escriptura del 8 d’agost de 1946.

143. AHAM, notari de Mataró Rafael Bonete Bertolín, escriptura del 29 de juliol de 1988.

Saltant de la mina de Ca la Madrona. Històricament, 
durant els episodis d’important pluviositat, les mines 
de la riera de Valldeix proporcionaven uns cabals 
d’aigua molt elevats. Imatge procedent del Museu 
Arxiu de Santa Maria de Mataró. Fons: Mn. Joan 
Colomer Trinxer.
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Mataró, 1852. «Plano geométrico de la ciudad de Mataró» aixecat per l’agrimensor, mestre d’obres i director de camins 
veïnals Ignasi Caballol (1852). Gravat de 72 x 58 cm.
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3.1. LA PORTADA DE LES AIGÜES DE DOSRIUS

Mataró a mitjan segle xix va sofrir una transformació important. S’hi estava pro-
duint un creixement demogràfic espectacular: dels 12.577 habitants del 1830, quan era 
la quarta ciutat de Catalunya, passa als 16.595 de l’any 1857, un increment molt gran, i 
més si considerem que tres anys abans l’epidèmia de còlera havia comportat la defunció 
de 1.077 ciutadans de la ciutat.144

Un segon aspecte que cal valorar és el canvi en l’estructura econòmica, que es va des-
plaçant de l’artesania a la indústria. A partir del 1839 comença una incipient implantació 
industrial, que s’accelera a partir del 1846. El primer vapor s’instal·la l’any 1839 i el 1848 
ja hi ha tretze fàbriques de vapor amb un potència de 245 CV,145 que consumeixen anual-
ment 6.145 quintars de carbó (280 tones).146

No és casual que l’any 1848 el primer ferrocarril de l’Espanya peninsular neixi a Ma-
taró. Aquest innovador mitjà de transport obrirà noves expectatives al comerç i a les ex-
portacions.

Pel que fa a l’agricultura, en les 1.890 hectàrees de conreu existents, l’activitat prin-
cipal és la vinya i només 158 hectàrees són de regadiu, bàsicament per mitjà de sínies i 
amb petits cabals procedents de mines. 

En el període 1831-1848 es constitueixen 604 establiments147 per a la construcció de 
nous habitatges, principalment als carrers d’Amàlia, Iluro, Sant Benet, Cuba, Beat Oriol, 
Cristina, Sant Agustí, l’Havana i a la plaça de Cuba.148

L’abastament domiciliari d’aigua, tal com s’ha explicat en el capítol anterior, el gau-
deixen només alguns privilegiats que tenen participacions de les mines d’aigua privades. 
Per a la resta només es disposa de les setze fonts públiques149 que gestiona el municipi i de 
l’aigua que es pugui extreure dels nombrosos pous privats que s’han anat construint als 
patis de les cases, amb una qualitat sanitària en molts casos inapropiada per al consum 
humà. Ens trobem, doncs, davant d’una ciutat que està creixent i que necessita grans 
quantitats d’aigua i energia.

144. Francesc costa oller, Mataró liberal 1820-1856, p. 25-29.

145. Francesc costa oller, Mataró liberal 1820-1856, p. 137.

146. Pascual madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, tom xi, p. 304.

147. Concessions de solars en emfiteusi, per a construir-hi habitatges mitjançant un pagament inicial i un cens anual.

148. Albert Garcia esPuche i Manuel Guàrdia Bassols, La construcció d’una ciutat, p. 405. 

149. Francesc costa oller, Mataró liberal 1820-1856, p. 23.
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És en aquest escenari que l’any 1857, sota el lideratge de l’hisendat i polític Melcior de 
Palau i Bonet,150 sorgeix la primera iniciativa empresarial col·lectiva que té per objectiu 
buscar aigua i conduir-la per a abastir la ciutat de Mataró per possibilitar els cultius amb 
regadiu i, a la vegada, proporcionar energia hidràulica.

En aquella època, algunes terres a prop de la riera de Canyamars estan tan saturades 
d’aigua que aflora superficialment en forma d’aiguamolls.

A principis d’aquell any, Melcior de Palau, acompanyat dels mataronins Joaquim 
Garcia,151 Jeroni Boada152 i Lluís Matas,153 comença a negociar amb diversos propietaris de 
Dosrius i Argentona la captació i conducció de les aigües per a les finques afectades pel 
projecte que tenen previst.

La primera escriptura es fa el febrer del 1857, amb Maria Es taper i el seu marit, An-
dreu Collet, propietaris del Mas Es taper,154 i en els set mesos següents es formalitzen vint-
i-tres escriptures més, relatives a finques situades als termes municipals de Dosrius i Ar-
gentona. Per a aconseguir aquests acords inicials, anteriors a la constitució de la Societat, 
es realitzen pagaments als diversos propietaris per un import de 1.718 duros.155

És a finals del 1857 quan es constitueix la societat Palau, García y Compañía, amb 
l’objecte social de «reunir las aguas que nacen, fluyen y discurren en varios puntos de los 
términos de Dosrius, Cañamás y Argentona, del presente partido judicial de Mataró, y 
conducirlas a las cercanías de esta ciudad, construyendo a tal efecto, minas, ramales, acue-
ductos y demás que convenga, y emplearlas luego para riego de tierras, en saltos, y otros 
usos que consideren útiles y beneficiosos [...] y traer el agua en el depósito construidero en 
la casa o punto llamado Casa den Boix, término de esta ciudad y partida llamada Molí de 
Vent».156

150. Melcior de Palau de Soler i Bonet (Mataró, 1797-1865) era doctor en dret i hisendat, i estava casat amb Lluïsa 
Català i Serra. Era fill de Joan de Palau i Jofre i de Mercè Bonet i Cabanyes. Fou magistrat de l’Audiència de Cata-
lunya, alcalde de Mataró els anys 1850-1851 i tinent d’alcalde els anys 1852-1853. Fou el promotor de la presó i 
n’encarregà el projecte i la construcció a l’arquitecte Elias Rogent.

151. Joaquim Garcia Vergés (Mataró, 1822-1878), domiciliat a Barcelona i casat amb Rita Serra Padrosa, era hisendat i 
director segon del Cos de Bombers de Mataró, fundat el 1857. Va ser vocal de la Junta de Auxilios para la Guerra 
de Marruecos el 1860.

152. Jeroni Boada i Renter (Mataró, 1819-1886), mestre d’obres acadèmic, era fill de Salvador Boada i Gurri, mestre 
d’obres. Són obra de Jeroni el col·legi de Valldemia, la Torre Boada, la Llar Cabanelles, la Casa Fonrodona, a la Rie-
ra, la reforma del Casal Villalonga, a la plaça Gran, i la capella de Santa Rita, entre d’altres.

153. Vegeu la nota 139. El 1862 Lluís Matas i Freginals va comprar la mina Madrona als hereus de Miquel Biada Buñol. 

154. ACM, DNM, notari de Mataró Maties Aparicio Burgés, escriptura del 14 de febrer de 1857.

155. Josep ramis nieto, Palau, García y Compañía. L’aventura empresarial de Melcior de Palau per portar l’aigua de Dos-
rius a Mataró (1857-1865), p. 3, 22 i 23.

156. AHAM, notari de Mataró Maties Aparicio Burgés, escriptures del 6 i el 29 d’octubre i del 27 de novembre de 1857.
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La Societat es constitueix amb els dotze socis següents: Mel-
cior de Palau i Bonet, Joaquim Garcia i Vergés, Jeroni Boada i Ren-
ter, Lluís Matas i Freginals, Joan Batllori i Soler,157 Agustí Oliveras, 
minaire del Masnou, Salvador Bernadet i Riera,158 Salvador Boada 
i Gurri, Jaume Coll i Bosch,159 Jaime Vidal i Ribas, de Sant Feliu de 
Llobregat, Ramon Sala i Brugués, de Barcelona, i Joaquim Llobet i 
Sabatés.160

Als set primers, que formen la Junta Directiva, se’ls adjudi-
quen els càrrecs següents: Melcior de Palau serà gerent i director; 

157. Joan Batllori i Soler, hisendat veí de Vilassar de Mar, era un dels cinc propietaris més importants del terme de 
Dosrius, ja que posseïa 141 hectàrees de terreny a mitjan segle xix (Josep ramis nieto, Palau, García y Compañía, 
p. 12).

158. Salvador Bernadet i Riera (Palamós, 1809 – Mataró, 1875), comerciant assaonador casat amb Antònia Cuadrada  
i Ricart, va ser regidor de l’Ajuntament els anys 1846-1847.

159. Jaume Coll i Bosch (Mataró, 1814-1897), mestre sastre, estava casat amb Francesca Arenas i Clavell.

160. Joaquim Llobet i Sabatés (Mataró, 1817-1883), comerciant casat amb Carme Soler Ausió, va ser alcalde després 
de la Revolució del 1868.

Plànol guia del cadastre 
de Mataró de 1851. 
«Plano geométrico e 
iconográfico del término 
de Mataró» procedent de 
l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó. S’hi detallen les 
1.095 finques rústiques 
existents a Mataró aquell 
any, plànols i relacions 
que es guarden en  
el Museu Comarcal del 
Maresme. Hacienda,  
Vol. TER-P. 772.
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Joaquim Garcia, gerent i tresorer; Jeroni Boada, director de les obres, i Lluís Matas, Joan 
Batllori, Agustí Oliveras i Salvador Bernadet seran inspectors.

En la mateixa escriptura s’estableix que Jeroni Boada, pels seus treballs d’adquisició 
de terrenys, redacció dels plànols i direcció de les obres, cobrarà 3.000 duros, i tant  Lluís 
Matas com Salvador Boada, que actuaran d’encarregats ajudants seus en l’adquisició 
de terrenys, adquisició de fusta i vigilància dels forns de rajoles, cobraran 1.000 duros 
cada un. 

Per a finançar les obres, cada un dels socis es compromet a fer aportacions de 250 du-
ros cada cop que la Junta els ho requereixi.

La Societat inicia ràpidament els treballs amb la construcció de les mines i els aqüe-
ductes, l’obtenció dels permisos necessaris i la formalització de les escriptures corres-
ponents.

La mina comença en terrenys del Mas Estaper, avui Can Collet, situat a prop de la 
rie ra de Canyamars, aigües amunt del poble de Dosrius, davant de l’ermita de Sant Llop, 
en uns terrenys que es caracteritzen per l’abundància d’aigua.

Set mesos després de la constitució de la Societat, tenim els primers canvis en la com-
posició de l’accionariat: Agustí Oliveres és substituït per Pere Manté i Gual, de Reus, i 
s’incorpora el soci número tretze, Josep Saborit i Bruguera,161 d’Argentona, que fa una 
aportació molt important amb actius, que s’incorporen a la Societat i es valoren en un 
dissetè del valor del capital.162

Josep Saborit aporta: 
— El molí fariner de Dosrius, amb un establiment163 de Castelldosrius el 12 de febrer 

de 1648 a favor de Francesc Saborit, que comprèn edifici, maquinària, mina de 
captació, resclosa i bassa. 

— La mina Nova del molí d’Argentona, que inclou la mina de captació i conducció, 
amb l’establiment a favor de Francesc Saborit, del 6 de maig de 1751. 

—  Els drets de captació d’aigua a favor de Saborit, sobre la finca de Can Cabanyes, a 
Argentona. 

— Els drets de conducció sobre els seus terrenys, la vinya de Dosrius, el bosc d’Ar-
gentona i la vinya de Mataró.

Les aportacions estan gravades per les càrregues següents, que assumirà la So cie tat:
— Un cens anual sobre el molí de Dosrius, de cinquanta lliures catalanes, a favor del 

marquès de Castelldosrius. 
— Una hipoteca de 6.000 lliures catalanes sobre el molí de Dosrius. 

161. Josep Saborit i Bruguera (Argentona, 1823 – Mataró, 1898), hisendat d’Argentona casat amb Dolors Thomàs de 
Riera, era propietari de dos molins fariners.

162. AHAM, notari de Mataró Matias Aparicio Burgés, escriptures del 17 de juny, el 20 de juny i el 18 de juliol de 1858.

163. Arxiu Nacional de Catalunya, Fons Castelldosrius, inventari 167, 1122.15.
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— El subministrament d’una ploma i mitja d’aigua que Sa-
borit es reserva i el dret de regar una finca d’Argentona, 
que posteriorment, el 1867, se substituirà per un submi-
nistrament de quinze plomes d’aigua.164

Aquesta aportació permetrà a la Societat disposar de dues 
fonts alternatives per al proveïment de Mataró, la mina de Dosrius 
i la mina d’Argentona, però també obligarà a duplicar les galeries 
de conducció.

El 10 de juny de 1862 la societat Palau, García y Compañía 
aconsegueix l’autorització reial per a construir la mina d’absorció 
de les aigües subterrànies de les rieres d’Alfar i Sant Llop.165 Aques-
ta autorització està condicionada al manteniment del subminis-
trament d’aigua a la font del municipi de Dosrius i quinze plomes 
addicionals, de les de Barcelona,166 per a l’abastament i el reg de la 
població. 

164. AHAM, notari de Mataró Matias Aparicio Burgés, escriptura del 25 de novembre de 1867.

165. Gaceta de Madrid, núm. 165 (14 de juny de 1862).

166. La ploma de Barcelona equival a 2.180 l/dia.

El molí d’en Saborit. 
Masia que, al soterrani, 
embolcalla el cos de 
l’antic molí d’en 
Croanyes. Darrere de 
l’edifici hi ha una gran 
bassa de 520 m2 amb 
una capacitat aproxima-
da de 1.000 m3 d’aigua, 
que servia per fer anar  
el molí. Està situat prop 
de l’autovia C-60, sota  
el pont de la riera 
d’Argentona. Imatge 
procedent de l’Arxiu 
Fotogràfic «Estudi de 
la Masia Catalana» del 
Centre Excursionista  
de Catalunya.
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Des de l’inici de les obres, la Societat desenvolupa una gran 
activitat. 

Es construeixen més de 15 km de galeries d’absorció i de con-
ducció per a les dues mines d’aigua: la mina de Dosrius, amb 
12.305 m de longitud, que arriba a Mataró a prop del turó del 
Molí de Vent, a 120 m sobre el nivell del mar, i després amb una 
canonada amb un fort pendent surt a la superfície amb un salt 
d’aigua, el saltant de Can Boada, a la cota 75, amb les possibilitats 
energètiques que això representa per a la indústria; i la mina Sabo-
rit, amb una longitud de 3.530 metres, que arriba molt a prop de 
l’altra, però a un nivell inferior, a 45 metres, nivell més que sufi-
cient per al subministrament domiciliari de la ciutat. Aquestes ca-
nalitzacions es van perllongar fins al mar pel torrent de les Canyes 

i el torrent de la Cayetana167 i possibilitaren el reg de la totalitat dels sectors anomenats del 
Molí de Vent i del Pla d’en Boet.

Es protocol·litzen més de setanta-nou escriptures per a establir servituds de captació 
o de conducció en els termes municipals de Dosrius, Argentona i Mataró.168

167. ACM, FAM, Acords 0057, 3 d’abril de 1860, f. 79.

168. ACM, DNM, notari de Mataró Maties Aparicio Burgés, setanta-nou escriptures dels anys 1857-1859 i 1861-1865.

Ermita de Sant Llop.  
A prop d’aquesta ermita, 
situada a la sortida de 
Dosrius en direcció a 
Canyamars, en terrenys 
de la finca Can Collet, 
l’any 1857 s’inicià la 
construcció de les mines 
de Dosrius. Postal 
editada per Pco. Alsina  
i procedent del Museu 
Arxiu de Santa Maria  
de Mataró. Col·lecció de 
Francesc Enrich i Regàs.
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També es protocol·litzen onze escrip-
tures per a la compra de terrenys,169 entre 
les quals figuren l’adquisició d’una petita 
parcel·la al final de la mina Saborit i tam-
bé la de sis parcel·les a la zona del Molí  
de Vent, al final de la galeria de la Mina de 
Dosrius, a més de 100 m d’alçada, amb 
una superfície total de 7,7 hectàrees, on 
tenien previst de construir un gran dipò-
sit. Aquesta part del projecte no s’arribà a 
executar i, un cop dissolt la Societat, l’any 
1868 els socis es desprenen d’aquestes sis, 
que són adquirides per Jeroni Boada.170

En aquelles dates els socis principals 
posseeixen o adquireixen superfícies im-
portants sota el Molí de Vent: Melcior de 
Palau, deu parcel·les, 17,6 hectàrees; Joa-
quim Garcia, cinc parcel·les, 4,1 hectàrees; 
i Jeroni Boada, dues parcel·les, 1,8 hectà-
rees. Si sumem a aquestes hectàrees les 7,7 
adquirides per la Societat, ens trobem amb 
un conjunt de vint-i-vuit parcel·les de sòl 
agrícola controlades per la Societat, a les 
quals podem afegir les 17,7 hectàrees pro-
pietat de Joan de la Creu Palau,171 nebot de 
Melcior de Palau. El conjunt d’aquestes 
propietats era aleshores de quasi 49 hectà-
rees, situades a prop del final de les dues 
mines i a una cota inferior, cosa que pot fer 
pensar en una operació conjunta per tal 
d’aprofitar el potencial econòmic que re-
presentava l’arribada d’aquests cabals a la 

169. ACM, DNM, notari de Mataró Maties Aparicio Burgés, onze escriptures dels anys 1859-1861.

170. ACM, DNM, notari de Mataró Desideri Recoder Lladó, escriptura 296, del 6 de setembre de 1868.

171. Joan de la Creu Palau Arnau i Català (1805-1873), hisendat i polític, estava casat amb Amàlia Castellar i era fill 
de Josep Antoni Palau Arnau i Comes i de Manuela Català i Serra, propietària del Mas Català, ubicat a la riera de 
Valldeix. El casal dels Palau Arnau és conegut com Can Palauet, està ubicat al carrer d’en Palau i actualment és la 
seu dels arxius Local i Comarcal. Joan de la Creu fou alcalde de Mataró el 1862 i va ser regidor fins al 1864. 

Plànol de la mina de Dosrius, 1862. Fragment del 
«Plànol conducció aigua de Dosrius a Barcelona. 1871» 
on es detalla el recorregut dels dotze quilòmtres de 
galeries des de Dosrius fins el saltant de Can Boada, a 
prop de l’actual plaça de Granollers. Imatge procedent 
de l’Arxiu Municipal de Dosrius.
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zona, i en la possibilitat del canvi dels con-
reus de secà, garrofers i vinyes, per regadiu.

Es construeixen les quatre torres d’ai-
gua (hidròmetres) per a abastir d’aigua els 
futurs abonats de Mataró, amb pressió su-
fi cient per a arribar a la planta primera 
dels habitatges. Durant l’any 1859 s’adqui-
reixen els terrenys per a la construcció dels 
hidròmetres dels carrers de Sant Rafael i 
d’Argentona i de la muralla dels Genove-
sos, i dos anys després se signa un conveni 
per a construir el repartidor del Col·legi 
Santa Anna.172

172. Josep ramis nieto, Palau, García y Compañía, p. 15-16.

Detall del plànol del cadastre de 1851, amb les 
parcel·les pròpies de la Societat i dels socis. Detall 
del Plànol Guia del Cadastre de Mataró de 1851, on 
estan assenyalades les parcel·les, amb una superfície 
total de 31 ha, que en aquelles dates eren propietat 
de la Societat o d’alguns socis. En color groc, de Jeroni 
Boada; en vermell, de Joaquim Garcia; en verd, de 
Melcior de Palau, i en color carbassa, del seu nebot Joan 
de la Creu Palau. També hi veiem en color blau les de 
la Societat, les sis parcel·les blaves —que fi guren a la 
part superior— on la Societat pretenia construir un 
gran dipòsit d’aigua de Dosrius, i la petita a prop 
de la carretera, que correspon al punt d’arribada de 
la mina Saborit.
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Pel que fa a la venda d’aigua, es formalitzen vint-i-dues escrip-
tures per a la venda perpètua de quinze plomes i quart d’aigua, 
que comporten un ingrés de 8.000 lliures, i vint escriptures per a 
l’establiment en emfi teusi de dinou plomes i quart, amb un ingrés 
per les entrades de 4.360 rals, a més de l’ingrés anual de 5.930 rals 
corresponents als censos establerts.173 Les vendes perpètues d’ai-
gua es formalitzen amb el pagament de 500 lliures per cada mitja 
ploma i els establiments en emfi teusi, amb una entrada de 160 rals 
cada mitja ploma i el pagament d’un cens anual de 200 rals. L’ai-
gua s’entregarà en un dels quatre hidròmetres i l’adjudicatari hau-
rà de costejar-se la conducció fi ns a la seva llar.

173. ACM, DNM, notaris de Mataró Antoni Simon, dues escriptures dels anys 1859-1860; Desideri Recoder, dotze es-
criptures dels anys 1859-1862; Jacint Boter, escriptura del 1859; Joaquim Martí, dues escriptures dels anys 1859-
1861; Josep Fornica, dues escriptures del 1859; Maties Aparicio Burgés, dinou escriptures dels anys 1859, 1861 i 
1864-1865; i Miquel Torner, quatre escriptures del 1859.

Hidròmetres: el Torrent, 
el portal d’Argentona 
i els Genovesos. Torres 
repartidors, construïdes 
a mitjan segle xix per 
Jeroni Boada. Prestaren 
servei fi ns als anys 
seixanta del segle xx.
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3.2. LA VENDA DE LES MINES DE DOSRIUS

A finals de l’any 1862 els treballs es donen per acabats sense obtenir el resultat econò-
mic esperat. Fins a aquella data els socis han aportat 90.000 duros i només han recuperat 
5.652 duros per les vendes de drets d’aigua.174 Es constata que a Mataró no hi ha mercat 
per a valoritzar suficientment l’aigua aportada i es plantegen ampliar la conducció fins a 
Barcelona.

Jeroni Boada inicia els estudis i redacta el primer projecte per a la construcció d’un 
aqüeducte de 41 km. A la vista de la importància del cost previst per a les obres, busquen 
socis per a ampliar la Societat i que aportin el capital necessari. Es fan diversos contactes 
amb possibles socis que no arriben a bon port.

Durant l’exercici del 1864, amb una intensa activitat negociadora, es produeixen un 
seguit d’esdeveniments que precipitaran l’operació.

El mes de febrer es fa un encàrrec a Ignasi Ventalló,175 amb la promesa de pagar-li 
9.000 duros pels treballs que s’han de realitzar per a aconseguir la constitució d’una socie-
tat que compri les aigües de Dosrius per a portar-les a Barcelona, atès que ha fracassat 
l’intent de comercialitzar-les a Mataró.

A principis del mes de març, els socis de Palau, García y Compañía fan un últim pa-
gament de 500 duros per les obres i gestions realitzades. L’import aportat des de l’inici per 
cada un dels socis puja a la quantitat de 8.000 duros. 

En aquelles dates, per tal d’acreditar la conveniència de portar les aigües de Dosrius a 
Barcelona, es busca una opinió neutral i autoritzada que verifiqui el projecte. Tres engi-
nyers de París, els Vuignier,176 pare i fills, realitzen en aquelles dates una auditoria sobre les 
condicions de les instal·lacions i la viabilitat econòmica del projecte de Jeroni Boada. 
Detallen la seva investigació en un llarg document177 que, per la seva importància i detall, 
traduïm del francès i ressenyem resumidament:

Una companyia industrial de Mataró, fa sis anys, havia iniciat els treballs per a la capta-
ció d’aigua a Dosrius i amb un aqüeducte portar-la a Mataró. Els treballs fa dos anys que 
s’han acabat i, com que la major part de l’aigua s’està abocant al mar perquè la companyia 
no ha trobat on col·locar-la en condicions suficientment avantatjoses, han pensat a portar 
les aigües fins a Gràcia, Barcelona. La raó és la necessitat que hi ha arran del creixement 

174. AHAM, «Negoci de la mina de Dos Rius y de Saborit», 1857-1869, document comptable redactat per Lluís Matas i 
Freginals.

175. Ignasi Ventalló i Llobateras, propietari i comerciant, era un veí de Barcelona natural de Terrassa.

176. Marie-Emile Vuignier (Saint-Valéry-sur-Somme, França, 1798-1865), enginyer civil, va ser director tècnic del canal 
de l’Ourcq, a París, enginyer en cap de la Companyia del Ferrocarril de l’Est i oficial de la Legió d’Honor.

177. AFAGBAR, «Rapport relatif à l’étude d’un projet de distribution d’eau à Gracia Barcelone», elaborat per A. Vuignier, 
N. Vuignier i E. Vuignier, París, 21 d’abril de 1864.
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urbanístic motivat per l’enderroc de les muralles; de la fallida de diferents projectes alter-
natius, del Vallès o del Llobregat, per la competència de drets de propietat anteriors; de la 
insuficiència del recurs o mala qualitat de l’aigua, i preveient que els recursos de què Bar-
celona disposa són només de vint litres per persona i dia. Amb aquesta situació, s’ha cre-
gut convenient analitzar la viabilitat d’aquest projecte, i aquest és l’objecte de l’estudi.

Analitzen primer els treballs efectuats i rendiments obtinguts i proposen actuacions 
per millorar-los. Els treballs comencen a la part alta de la riera d’Argentona, a la vila de 
Dosrius, a prop de la confluència de les rieres d’Alfar i de Canyamars, i continuen dotze 
quilòmetres fins a Mataró. Les característiques topogràfiques i geològiques de la vall de 
Dosrius són immillorables per a garantir la qualitat i quantitat de l’aigua captada. Expli-
quen el sistema emprat per a la captació, la mina, que diuen que és l’utilitzat comunament 
en aquesta zona, apropiat per al tipus de terreny i règim de pluviometria, i el detallen. 

Una galeria de 60 o 70 centímetres d’amplada i 1,4 metres d’alt, excavada a una pro-
funditat de 8 metres sota el llit de la riera, revestida de maons en sec, que actua com un 
perfecte drenatge de l’aqüífer, en les millors condicions de qualitat de les aigües. Les mi-
nes de captació tenen una llargada aproximada de 2 quilòmetres. A partir d’aquí comença 
l’aqüeducte pròpiament dit, amb una amplada de 80 centímetres i una alçada d’1,7 me-
tres, 10 quilòmetres amb un pendent d’1/300 fins a Mataró, on arriba a un petit turó a 
120,2 metres sobre el nivell del mar. A continuació l’aigua es conduïda per una canonada 
amb fort pendent fins a la cota 75, on es produeix una cascada (el saltant de Can Boada), i 
després fins al mar. 

«Rapport» dels Vuignier, 
1864. Fragment del 
document original trobat 
a l’Arxiu de la Fundació 
AGBAR corresponent  
a l’auditoria sobre la 
capacitat de les mines  
de Dosrius, efectuada 
per Marie-Emile Vuignier, 
enginyer civil, director 
tècnic del canal de 
l’Ourcq, a París, enginyer 
en cap de la Companyia 
del Ferrocarril de l’Est,  
i oficial de la Legió 
d’Honor de França.
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El dia 25 de març de 1864 efectuen l’aforament del cabal, que calculen en 5.616 m3/dia, 
que equival a 2.570 plomes de Barcelona,178 cabal que en aquella data era considerable-
ment inferior a l’habitual, atès que s’havia produït l’enfonsament d’una part de la mina. 
L’aigua era d’una gran qualitat a causa de la filtració natural, baixa temperatura, 9,5 ºC, 
quan a l’exterior la de l’aire era de 14ºC, i per la profunditat no era previst un increment 
important de temperatura a l’estiu, i pel que fa a la duresa, 17º a l’hidròmetre Boutron/
Boudet.179 Tot plegat la feia qualificar com a aigua potable d’excel·lent qualitat, superior en 
particular a aquelles que s’estan distribuint actualment a Barcelona.

Després de conèixer la quantitat i la qualitat de l’aigua, passen a enumerar els treballs 
que cal fer per a incrementar-ne i garantir-ne el volum necessari. Primer detallen els tre-
balls proposats per Jeroni Boada, d’ampliació de les mines de captació actuals, uns 900 m, 
i diverses galeries de connexió, uns 200 m, que consideren molt convenients i amb els 
quals preveuen doblar o triplicar els cabals de 2.500 plomes que ells han verificat; tot i que 
Palau García y Cía. considera que habitualment les mines aporten 4.000 plomes, ells pen-
sen que es factible aconseguir-ne fins a 8.000 plomes i, per tant, aquest serà el cabal de 
càlcul per a projectar els sifons necessaris per a creuar les principals rieres en la nova con-
ducció fins a Gràcia, que proposen que es facin amb tubs de pressió, com diuen que ja s’ha 
fet a Rodés, a França. La cota de sortida és a 120,2 m i el punt d’arribada que preveu el 
projecte de Jeroni Boada, al costat de l’església de Sant Martí de Provençals, és a 90,0 m i, 
per tant, disposen de 30,2 m de desnivell, amb una llargada màxima de 41 quilòmetres, 
que representa un pendent del 0,075 %. Calculen que una galeria amb una secció de 0,8 x 
0,4 metres permet un cabal de 200 l/s i aconseguirà l’arribada del cabal de 8.000 plomes al 
lloc on preveuen construir el dipòsit, que serà el punt d’inici de la xarxa de distribució de 
Barcelona.

A continuació calculen l’import dels treballs, que valoren en un total de 950.570 duros, 
equivalents a 5.000.000 de francs, que preveuen que poden finançar-se amb la venda dels 
cabals d’aigua: 4.000 plomes a raó de 500 duros produirien un ingrés de 2.000.000 de du-
ros = 10.520.000 francs, això és un possible benefici de 5.520.000 francs. Si es preveu l’incre-
ment possible de cabals fins a les 8.000 plomes previstes, tenen la previsió de vendre fins a 
unes 2.000 plomes a les finques que es troben al llarg del recorregut entre Mataró i Gràcia.

Finalment comparen els avantatges d’aquest projecte en relació amb altres propostes 
de portada d’aigua a Barcelona des del Vallès o el Llobregat, amb grans problemes, i con-
clouen que aquesta proposta és la més aconsellable per la disponibilitat immediata, la 
qualitat de l’aigua i la cota d’arribada a Gràcia.

178. La ploma de Barcelona equival a 2.180 l/dia.

179. Mètode emprat des de 1856 en la determinació de la duresa de l’aigua. 1º francès equival a 10 ppm de CaCO3.
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A principis d’abril es constitueix a Valladolid la societat Compañía General de Crédi-
to Industrial, Agrícola y Mercantil de Valladolid.180 Com a consellers hi figuren, entre 
d’altres, el ciutadà francès Julio Miguel Alfredo Coste i Cornudet,181 acompanyat de diver-
sos noms catalans, Jaume Girona, Josep M. Semprún, Josep M. Serra i Bonaventura Vivó. 
El capital social era de 18.000.000 de francs. Julio Coste, que ja anteriorment havia nego-
ciat l’adquisició de les aigües de Dosrius, ara pretén fer-ho amb aquesta societat. 

Paral·lelament, a finals del mes de juny Palau, García y Cía. formalitza una escriptura 
amb Ignasi Ventalló en la qual s’estableix el compromís d’integrar les aigües de Dosrius 
en la societat que Ventalló es compromet a formar en el termini màxim de quatre mesos 
amb un capital de 500.000 duros. Palau, García y Cía. hi aportaria les seves instal·lacions 
i, a canvi, rebria 100.000 duros en metàl·lic i 50.000 duros en accions i participaria en els 
òrgans de govern de la nova societat.182

El dia 3 de novembre, exactament quatre mesos després, es constitueix la nova societat 
per a portar les aigües de Dosrius a Barcelona. Està formada per Ignasi Ventalló, Domingo 
Sagristà, Joan Ribot i Buenaventura Rufí, i té un capital social de 500.000 duros, 450.000 
aportats pels socis i 50.000 que resten pendents per aportar de de Palau, García y Cía.

Aquesta societat dura ben poc, ja que una setmana més tard, el dia 10 de novembre, a 
canvi d’una promesa d’indemnització de 5.000 duros, Ventalló renuncia a tots els drets 
que li atorga l’escriptura del mes de juny. El mateix dia, Palau, García y Cía. signa un com-
promís de venda de les aigües de Dosrius, per 150.000 duros, amb la companyia de Valla-
dolid, que està preparant una societat per a portar-les a Barcelona. Aquesta proposta tam-
poc no funciona, perquè a principis de desembre la societat de Valladolid hi renuncia, 
però anuncia que alguns dels seus socis administradors estan estudiant la qüestió amb 
altres persones de París.183

A principis de gener del 1865 Julio Coste amb Palau, García y Cía signen un contrac-
te privat comprometent-se a formalitzar la venda de les mines de Dosrius abans de l’1 de 
març següent.184 Durant el mes de febrer, Julio Coste negocia a París amb Pot, Mausse i 
Trône, contractistes d’obra pública a Marsella, la creació d’una societat per a portar les 
aigües de Dosrius a Barcelona. Els contractistes esmentats executarien les obres previstes 
pels enginyers Vuignier per un import de 3.300.000 francs, sense incloure-hi la xarxa de 
distribució a Barcelona.185

180. La Compañía General de Crédito Industrial, Agrícola y Mercantil de Valladolid va ser constituïda el 8 d’abril de 
1864 amb un capital social de 18 milions de francs i va fer fallida el 1865.

181. Michel Jules Alfred Coste i Cornudet (Châlons, França, 1835 – París, 1882), propietari domiciliat a Madrid, era  
el representant a París de la Compañía General de Crédito Industrial, Agrícola y Mercantil de Valladolid.

182. ACM, DNM, notari de Mataró Maties Aparicio Burgés, escriptura 99, del 19 de juny de 1864.

183.  Sentència del Tribunal Suprem núm. 47, Cassació, Sala Primera, del 7 de febrer de 1870 (considerant 7).

184. ACM, DNM, notari de Mataró Maties Aparicio Burgés, escriptures 37 i 53, del 8 d’abril i de 16 de maig de 1865.

185. AFAGBAR, «Contrat de Jules Coste avec Pot, Mausse et Trône», París, febrer de 1865.
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Finalment, el 8 d’abril es formalitza la venda de les aigües de Dosrius a Julio Coste i 
Cornudet, domiciliat a Madrid i a París, que actua representat per Miguel de Utrillo i Riu, 
de Barcelona, mitjançant una escriptura que Coste ratificarà personalment el dia 16 de 
maig.186 El document detalla la venda de les aigües de Dosrius amb la totalitat de les ins-
tal·la cions des de Dosrius fins al turó del Molí de Vent, mines i aqüeductes, així com el 
molí fariner i tots els drets de pas i de captació. També inclou la canonada des del saltant 
de Can Boada fins al mar, tot i que la Societat es reserva el dret d’ús per a abocar-hi l’ai-
gua de la mina Saborit, la propietat de la qual es reserva i no forma part de l’operació, 
tant pel que fa a la mina Nova de Saborit, amb els drets de captació de Can Cabanyes, com 
a la galeria de conducció i la distribució a la ciutat de Mataró. S’estableix que Coste abo-
narà 150.000 duros en cinc terminis: un primer pagament de 40.000 duros el primer dia 
de l’any 1866 i la resta, en quatre pagaments trimestrals de 27.500 duros, l’últim dels quals 
seria el primer dia de l’any 1867. Tant les dates de pagament com la vigència del contrac-
te estan supeditades a l’obtenció de la declaració d’utilitat pública de les obres de portada 
d’aigua a Barcelona. 

Pocs dies després de la signatura inicial de la venda, el 24 d’abril, es produeix la mort 
del principal promotor de la iniciativa de les aigües de Dosrius, Melcior de Palau, que no 
en podrà veure el final i el qual serà substituït pel seu fill, Josep de Palau i Català.187

Tal com s’havia pactat, el primer dia del 1866 Coste fa el pagament de 40.000 duros, 
però, al·legant causes de força major —l’oposició de diversos ajuntaments al traçat de 
l’aqüeducte i l’epidèmia de còlera que hi hagut a Barcelona durant els mesos d’agost, se-
tembre i octubre anteriors— que han endarrerit la tramitació de la declaració d’utilitat 
pública, sol·licita el canvi en les condicions de pagament dels imports pendents, que que-
den establerts de la manera següent: un primer pagament de 60.000 duros al cap d’un any, 
el dia 2 de gener de 1867, i la resta, 50.000 duros, un altre any més tard, el 2 de gener de 
1868.188

El primer import cobrat es reparteix entre els socis l’endemà, el 2 de gener de 1866, 
però per a la resta encara hauran d’esperar, ja que aquests nous terminis pactats no s’aca-
ben complint exactament. El mes d’abril del 1867 la Societat atorga poders a Josep de Pa-
lau i Català perquè, acompanyat de Joaquim Garcia Vergés, es traslladi a París amb l’ob-
jectiu de negociar amb Julio Coste i aconseguir el pagament del deute, que en aquelles 
dates encara està pendent.189

186. ACM, DNM, notari de Mataró Maties Aparicio Burgés, escriptures 37 i 53, del 8 d’abril i el 16 de maig de 1865.

187. Josep de Palau i Català (Mataró, 1829-1896), advocat i economista casat amb Manuela Simon Font, va ser consul-
tor de la Batllia i del Reial Patrimoni els anys 1863-1868 i president de l’Ateneu de Mataró el 1861.

188. AHAM, «Negoci de la mina de Dos Rius y de Saborit», 1857-1869, document comptable redactat per Lluís Matas i 
Freginals.

189. ACM, DNM, notari de Mataró Maties Aparicio Burgés, escriptures 34 i 35, del 9 d’abril de 1867.
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Finalment, un any i mig després del primer pagament, el juny del 1967, es constitueix 
a Lieja (Bèlgica) la societat Compagnie des Eaux de Barcelone amb un capital social de 
4.500.000 francs. 

Com a socis principals, entre d’altres, hi trobem: la Société de Crédit General Lié-
geois,190 que aporta 351.500 francs; la Compagnie Générale des Conduites d’Eaux,191 
750.000 francs; Dominique Trône,192 770.000 francs; Michel Jules Alfred Coste, 225.000 
francs; Antoine Jules Coste,193 50.000 francs, i Miquel de Utrillo i Riu,194 62.500 francs.

Del text dels seus estatuts, que traduïm, destaquem el següent:

ART. 8. M. Michel Alfred Jules Coste aporta a la present societat anònima, sense fer cap 
reserva ni excepció, els immobles, concessions, etc., tal com es descriuen detalladament 
per M. Louis-M. Moreda y Zarralde, registrador immobiliari a Mataró (Espanya), amb data 
de l’1 d’abril d’aquest any, [...], i en particular:

1. Un aqüeducte, actualment construït sobre una longitud d’uns 10.000 metres, entre 
el punt anomenat Dosrius i el mar, a Mataró. Diversos túnels subterranis de captació i con-
ducció a la vall anomenada Dosrius, destinats a alimentar aquest aqüeducte; la propietat 
de les aigües recollides per les galeries, així com tots els drets, accions i obligacions, rela-
tius a la facultat d’ampliar aquestes galeries.

2. Tots els projectes, estudis, estimacions, etc., elaborats per ell per a l’ampliació de l’a-
qüeducte fins a Barcelona.

[...]
La societat assumeix el desemborsament de Michel Alfred Jules Coste, esmentat, per 

un import de 2.200.000 rals, o uns 560.000 francs, que deu a Palau, García y Cía, companyia 
establerta a Mataró, de la qual els senyors Melcior de Palau i Joaquim Garcia, residents a 
Mataró, són els directius, en part del preu dels articles realment incorporats a l’empresa 

190. La Societé de Crédit General Liégeois, entitat bancària establerta a Lieja i també a Brussel·les, es caracteritzava 
per les seves participacions en el món industrial i dels serveis, la metal·lúrgia, la química, el gas, l’electricitat  
i els tramvies. El 1928 fou absorbida per la Banque de Bruxelles.

191. La Compagnie Génerale des Conduites d’Eaux, societat limitada establerta el 1865, es dedicava a la fabricació 
especial de canonades abocades verticalment i a l’estudi i l’explotació de distribucions d’aigua i de gas. Disposa-
va de grans foneries, forges i tallers a Les Vennes (Lieja, Bèlgica) i tenia una producció anual de 40.000 tones.

192. Dominique Trône (1833-1877), enginyer civil i contractista d’obra pública de Marsella, el 1865 ja estava negociant 
amb Julio Coste a París l’execució de les obres.

193. Antoine Jules Coste (1802-1877), casat amb Marguerite Cornudet, era el pare de Michel Jules Alfred Coste i Cor-
nudet.

194. Miquel de Utrillo i Riu, domiciliat a Barcelona, era el representant a Catalunya de la societat La Peninsular, Compa-
ñía General Española de Seguros Mutuos sobre la Vida Humana, fundada el 1860 per Pascual Madoz amb l’objec-
tiu d’ajudar els nois a evitar el servei militar a través d’una assegurança de «substitució de quintos». Utrillo va 
actuar com a apoderat de Julio Coste en la signatura del contracte de compra de les mines de Dosrius el 1865.
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que va adquirir a Palau, García y Cía, i l’adquisició de la qual es menciona en la declaració 
descriptiva annexada i esmentada anteriorment [...].195

Amb l’assumpció per part de la Compagnie des Eaux de Barcelone del deute pendent, 
es produeix el repartiment dels 110.000 duros que hi havia pendents de cobrar de la ven-
da de les mines de Dosrius: el 29 de març de 1868, el segon pagament; el 18 de juny, el 
tercer, i el 9 de gener de 1869, l’últim. Amb aquesta liquidació, el negoci de Palau, García 
y Cía., que representà una aportació total de 8.000 duros per a cada un dels socis, amb el 
retorn de 13.240 duros per la venda de les mines de Dosrius i per la venda d’aigua a Ma-
taró, genera en el període 1857-1869 un benefici per aquests dos conceptes de 5.240 duros 
per a cada soci.196 

Per a valorar el rendiment real de l’operació cal considerar que, a banda del benefici 
obtingut, un increment del 65 % del capital aportat, els socis conserven la propietat en 
comú indivisa de la mina Saborit, amb els drets i les concessions d’extracció sobre Can 
Cabañes, les instal·lacions de captació, la galeria de conducció des d’Argentona a Mataró 
i el negoci de la distribució d’aigua a la ciutat, amb els hidròmetres i les canonades corres-
ponents, activitat que, tot i els canvis de propietat que s’han produït en aquests cent cin-
quanta anys, avui encara perdura. 

Aquesta valoració econòmicament positiva per als socis del negoci iniciat per Melcior 
de Palau en cap cas pot considerar-se positiva per a la nostra ciutat, tal com reflecteix l’ar-
ticle d’opinió publicat el 1868, que transcrivim parcialment:

Por más que la venta de las aguas de Dosrius a una compañía extranjera y su conduc-
ción á Gracia y Barcelona afecta notablemente a los ya tan mermados intereses de Mataró, 
nunca habíamos querido hablar de tal asunto, temerosos de ofender con la exposición de 
nuestro parecer a determinadas personalidades

Cuando se anunció la venta de las citadas aguas, en nuestra calidad de mataroneses, 
deploramos que los sacrificios que la sociedad Palau, García y Compañía ha tenido que 
hacer para la conducción de tan rico manantial a nuestra Ciudad, no hubiesen sido debi-
damente atendidos por los que podían y debían, y que, como consecuencia de eso, ten-
gamos que resignarnos a perder un elemento que tan óptimos frutos podía dar a Mataró.

Deploramos que no haya sido posible canalizar el llamado Pla den Boet para conducir 
a él las aguas, que habrían convertido aquellos terrenos, la mayor parte secanos, en produc-
tivos huertos, enriqueciendo a nuestros agricultores y dando a Mataró una importancia 
de que hoy carece, con la creación de nuevas industrias cuyo principal motor fuese el agua.

195. Estatuts de constitució de la societat Compagnie des Eaux de Barcelone, del 19 de juny de 1867.

196. AHAM, «Negoci de la mina de Dos Rius y de Saborit», 1857-1869, document comptable redactat per Lluís Matas i 
Freginals.
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No obstante haber pasado a ser propiedad de la compañía belga las citadas aguas, 
nos cuesta mucho creer que llegue a ser una verdad su conducción al llano de Barcelona.

Por esto, repetimos, comprendiendo los mil y un obstáculos que tendrá que vencer la 
compañía extranjera hasta conseguir la conducción de sus aguas a Gracia y Barcelona, cree-
mos le sería más beneficioso el procurar el riego de las tierras de nuestro llano y la creación 
de fábricas y molinos al pie del Molí de Vent». [...]

La exportación de la naranja de nuestra comarca a Francia va en creces cada año, y el 
día en que el ferrocarril del Este de Barcelona enlace con los del vecino Imperio, tomará la 
exportación un carácter aún más importante.

Es preciso no desconocer, que si para entonces lo que hoy día son mezquinas viñas 
fuesen naranjales, alcanzarían grandes beneficios los dueños de los terrenos y la compañía 
belga, caso de invertir sus aguas en el riego de los citados terrenos.197

Com és evident, el desig del cronista que els compradors canviïn d’idea no s’aconse-
gueix, i la companyia belga inicia ràpidament els treballs, tant en la millora de les capta-
cions de Dosrius com en l’execució de les obres per a l’aqüeducte a Barcelona.

Pel que fa a la situació legal de la societat Palau, García y Compañía, el dia 1 de juliol 
de 1867, per acord de la Junta General i amb la presència de tots els socis, Josep de Palau 
Català, Joaquim Garcia Vergés, Jeroni Boada Renter, Lluís Matas Freginals, Joan Batllori 
Soler, Pere Manté Gual, Salvador Bernadet Riera, Jaume Coll Bosch, Jaume Vidal Ribas, 
Ramon Sala Brugués, Joaquim Llobet Sabatés i Josep Saborit Bruguera, es dona per liqui-
dada la Societat amb efectes a partir del dia 1 de gener de 1868.198 

Encara queda un últim detall per comentar. Ignasi Ventalló, que havia presentat una 
demanda per a reclamar els 5.000 i 9.000 duros que se li havien compromès durant les 
negociacions de l’any 1864, demanda que fou desestimada per l’Audiència de Barcelona 
el febrer del 1869, recorre la desestimació davant del Tribunal Suprem i aquest, finalment, 
l’any 1870 li dona la raó en relació amb els 5.000 duros, tot i que manté la desestimació 
pel que fa als 9.000 corresponents a la creació de la Societat.199 Aquesta sentència obliga 
els socis de Palau, García y Compañía a fer una última aportació.

197. Crónica Mataronesa, 12 de juliol de 1868.

198. AHAM, notari de Mataró Joaquim Cabanyes i Rabassa, escriptura 379, del 2 de novembre de 1911.

199. Sentència del Tribunal Suprem núm. 47, Cassació, Sala Primera, del 7 de febrer de 1870. 
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3.3. LA COMPAGNIE DES EAUX DE BARCELONE  
GESTIONA LES MINES DE DOSRIUS 

A finals del 1868 es publica la declaració d’utilitat pública de 
les obres que pretén dur a terme la societat anomenada Compañía 
de las Aguas de Barcelona per a abastir l’eixample de la ciutat; se 
l’autoritza a conduir i a captar les aigües de Dosrius, Canyamars i 

Argentona, per a portar-les a Barcelona, i també se l’autoritza a posar el reglament i esta-
blir les tarifes que cregui convenients.200 

Amb aquesta autorització, s’accelera l’execució de les obres, que són a càrrec princi-
palment de la societat Compagnie Générale des Conduites d’Eaux, que també es fa càrrec 
del manteniment de les instal·lacions durant els quinze anys següents.

Es construeix l’aqüeducte per a portar l’aigua a Barcelona, amb vint-i-dos viaductes, 
quaranta-set túnels i el pas per tres-centes deu propietats particulars, fet que obliga a 
negociar les expropiacions corresponents.201 El 1871 s’inicia el servei a Gràcia i el 1872 
s’inaugura el dipòsit de 17.000 m3 a Sant Martí de Provençals. Dos anys més tard, la lon-
gitud de les canalitzacions de Gràcia, Sant Gervasi i Barcelona ja és de 40 km i es dona 
servei a 412 edificis.202

200. Gaceta de Madrid, 18 de desembre de 1868.

201. Josep Manuel martín i Pascual, Aigua i societat a Barcelona, entre dues exposicions (1888/1929), p. 112.

202. Josep Manuel martín i Pascual, Aigües de Barcelona. 150 anys al servei de la ciutat (1867-2017), p. 40-42.

L’aqüeducte de Dosrius, 
1871. «Plànol conducció 
aigua de Dosrius a 
Barcelona. 1871», 
document procedent  
de l’Arxiu Municipal de 
Dosrius.
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La transcendència de les actuacions realitzades té ressò a l’àm-
bit estatal, com podem comprovar en l’article d’Eusebio Martínez 
de Velasco publicat el 1876 a Madrid per la revista La Ilustración 
Española y Americana, el qual, pel seu extens i detallat contingut, 
transcrivim sencer:203

Barcelona.— conducción de las aGuas de dos-rius 

Notabilísima es la mejora que ha alcanzado la capital del Principado de Cataluña con 
la conducción de las aguas de Dos-Rius: carecían los barceloneses de un sistema de distri-
bución de aguas a gran presión, y la Sociedad anónima belga que lleva el título de Com-
pañía de Aguas de Barcelona, ha sabido llenar en breve tiempo este gran vacío, colocando 
las aguas indicadas hasta en los puntos más elevados de la ciudad y del ensanche, en tér-
minos que hacia el promedio de la Rambla podría obtenerse hoy un abundantísimo surti-
dor de más de 40 metros de altura. 

203. La Ilustración Española y Americana, Madrid, 15 de desembre de 1876.

Obres de la construcció 
de galeries a Dosrius, 
1876. Gravat reproduït  
a la revista La Ilustración 
Española y Americana 
(Madrid, 15 de desembre 
de 1876, p. 87).
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Importantes han sido las obras ejecutadas por la mencionada Compañía para el alum-
bramiento y conducción de las aguas de Dos-Rius a Barcelona, y como pequeña muestra 
de ellas, ofrecemos en la pág. 87 un grabado que representa los trabajos realizados en 
aquel punto para construir una de las galerías de absorción. 

La naturaleza del subsuelo ha impedido emplear el sistema de perforación en túnel, 
habiéndose adoptado en consecuencia el de trinchera, cuya excavación mide una anchura 
de 16 metros en su parte superior, 2 metros en el fondo y 13 metros de profundidad. La ga-
lería es de mampostería de ladrillo, y su sección interior de 1,80 de altura por 0,80 de latitud.

Preséntense generalmente los terrenos en capas formadas por aluvión y compuestas 
de cantos rodados y arenas de aspectos diversos, procedentes del granito que existe en la 
cuenca de Dos-Rius, y se encuentra en el fondo una masa de granito descompuesto, o bien 
de roca durísima que exige el empleo de la dinamita para franquear el paso.

Bastan los siguientes datos para formarse una idea de los grandes trabajos realizados: 
en la cuenca de Dos-Rius lleva ya construidos la Sociedad belga 4.948 metros de galerías de 
absorción; la longitud de las de conducción hasta Barcelona asciende a 47.786 metros, 
comprendidos en esta cifra 21 sifones de Hierro de 0,60 de diámetro, midiendo el de Argen-
tona 1.486 metros, y el del rio Besós 998 metros de longitud, con una presión de 72 y 82 
metros respectivamente; 28 sifones de mampostería; 22 viaductos, entre los cuales el más 
notable es el de San Andrés de Palomar, que tiene 12 arcos de 6 metros de luz y uno de 8 
metros, con una longitud total de 99 metros, y 47 túneles, contándose entre ellos el de Ale-
lla, que mide 349 metros de longitud.

En el término de San Martin de Provensals están emplazados dos grandes depósitos a 
la altura de 94 metros sobre el nivel del mar, destinados a evitar las interrupciones del 
servicio en los casos de reparaciones o reformas en las galerías de absorción o conducción.

Las aguas son distribuidas por una extensa red de tubos de fundición, que recorre 
casi todas las calles de Gracia, San Gervasio, Ensanche y Barcelona, alcanzando en la actua-
lidad una longitud de más de 79.000 metros. Por último, del análisis practicado por profe-
sores tan reputados como D. Vicente Munner y Valls y D. Ramón de Blanjarrés y Bofarull, 
resulta que las aguas de Dos-Rius deben figurar en primera línea entre las de mejores con-
diciones de potabilidad que se consumen en la comarca.

La ciudad condal, una vez terminadas por completo las vastas y costosas obras em-
prendidas, nada tendrá que envidiar a las poblaciones mejor dotadas de aguas potables, y 
la sociedad belga, realizando aquéllas con tanto acierto, habrá conseguido un triunfo no-
tabilísimo y merecerá la gratitud de los cultos habitantes de Barcelona.

Tot i la importància de les obres descrites, com que es tracta d’un text del 1876 encara 
no s’hi detallen la totalitat de les actuacions més espectaculars realitzades al municipi de 
Dosrius, que van durar catorze anys (1868-1882) i que van ser dissenyades per l’enginyer 
Manuel Valera en el document signat el dia 1 d’agost de 1868.

Es tracta d’un conjunt de galeries i barratges que formen preses soterrades. Les gale-
ries d’absorció i conducció d’aigua estan construïdes amb parets revestides de peces cerà-
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miques, amb obertures laterals per a captar l’aigua que es filtra, controlada mitjançant 
pous i caselles. Les galeries estan cobertes amb una volta de canó amb arc de mig punt.

L’actuació més important és la construcció del barratge (presa subterrània) anomenat 
Batllori, de 16 m de profunditat i 190 m de llargada, sota la masia de Can Pinsana, cons-
tituït per una paret construïda fins a trobar la roca, per a tancar les aigües que baixen de 
les valls de Canyamars, la riera de Can Rimbles i la riera de Rupit, amb tots els seus tor-
rents. En aquest mur soterrat, es col·loca en un tub que el travessa una comporta que 
serveix per a regular l’aigua que passi cap avall, i també per a regular el nivell freàtic de 
l’aqüífer captiu.

On s’ajunten la riera de Dosrius, que porta aigües de Dosrius, Canyamars i el Far, i la 
riera de Rials, que porta aigües del Far i de Dosrius, també es construeixen dos barratges 
o preses, anomenats Xullat, de 4 m de profunditat i 60 m de llarg, i Tarau, de 3,5 m de 
profunditat i 90 m de llarg, que recullen les aigües de les rieres esmentades.204 

Totes les aigües que surten d’aquestes tres fonts, juntament amb les que recullen les 
catorze mines d’absorció, anteriors o de nova execució, es concentren en dues galeries que 
més endavant, a l’altura del molí, s’unifiquen i aboquen a la galeria principal, que les por-
ta fins a Sant Jaume de Treià,205 al terme d’Argentona, on s’hi ha edificat una construcció 

204. Diputació de Barcelona, Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius, desembre de 2005, 
fitxa I.OE.03/080, p. 1, 2 i 5.

205. Sant Jaume de Treià, comunament escrit Sant Jaume de Traià, és un veïnat agrícola situat a llevant de la riera d’Ar-
gentona, al sud del terme municipal, que fins al 1840 pertanyia al municipi de Mataró. En aquest indret hi ha les 
ruïnes d’una antiga capella del segle ix dedicada a Sant Jaume.

El saltant de Can Boada, 
1920. Situat al turó del 
Molí de Vent, a prop  
de l’actual Via Europa, 
durant més de cent 
trenta anys actuà com  
a sobreeixidor per als 
excedents d’aigua de  
la mina de Dosrius Postal 
Mauri, procedent del 
Museu Arxiu de Santa 
Maria de Mataró. 
Col·lecció de Francesc 
Enrich i Regàs.
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per a abocar les aigües a la derivació que, en forma de sifó, porta aquest recurs fins al veï-
nat de Madà, a l’altra banda de la riera, i després fins a Gràcia.

El tram de galeria existent des de Treià fins a Mataró, a banda de subministrar aigua a 
alguns partícips que hi tenen dret, serveix bàsicament com a sobreeixidor en episodis de 
molta pluviometria, per a portar fins al mar les aigües que no pot engolir la canonada de fo-
neria de 60 cm de diàmetre que forma el sifó de la riera d’Argentona. Aquests aigües ha-
vien estat sortint periòdicament de manera intermitent pel saltant de Can Boada, fins als 
anys noranta del segle passat, que amb els treballs d’amplia ció de l’autopista C-32, Ronda 
de Mataró, fou necessari interrompre aquesta galeria just davant de la boca de ponent del 
túnel, a sota del barri de la Llàntia.

Aquesta interrupció obligà la companyia d’aigües de Barcelona a demanar a Aigües 
de Mataró el subministrament d’aigua amb un comptador general per a transvasar-la 
des de la xarxa de Mataró al tram final de l’aqüeducte, per tal de poder continuar submi-
nistrant aigua als antics abonats de la mina de Dosrius, que encara existien, el col·legi 
dels Salesians i la urbanització Sant Salvador, entre d’altres, servei provisional que es va 
mantenir més d’un any, fins que aquests abonats foren traspassats directament al Servei 
Municipal.

A finals del segle xix, els cabals extrets de Dosrius no eren suficients per a les necessi-
tats de Barcelona i per això la Compagnie des Eaux de Barcelone va adquirir uns terrenys 
al terme de Sant Andreu de Palomar, tocant a la llera del riu Besòs, a prop del sifó que 
travessava el riu, per tal de construir-hi dos pous equipats amb màquines de vapor; l’ai-
gua que se n’extreia s’incorporava a la sortida del sifó per a conduir-la barrejada amb la 
de Dosrius fins al dipòsit de Sant Martí de Provençals.

Aguas del Besós.  
Matriu d’una acció de 

250 pessetes de la 
companyia Aguas  

del Besós, procedent  
de l’Arxiu de la  

Fundació AGBAR.
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El febrer del 1881 es constituí la societat Compañía General Anónima de Aguas de 
Barcelona, Ladera Derecha del Besós, anomenada comercialment Aguas del Besós.

Posteriorment, l’any 1882, es va crear a París una nova empresa, la Société Générale 
des Eaux de Barcelone (SGAB), que va adquirir tots els actius de la Compagnie des Eaux 
de Barcelone. Aquesta nova entitat acabà essent la propietària de la central del Besòs i de 
l’aqüeducte de Dosrius i, per tant, qui s’encarregà de l’explotació i el manteniment de les 
mines i l’aqüeducte, i controlà els cabals extrets dels barratges durant el segle xx.

La construcció dels tres barratges és, evidentment, l’actuació més important d’aques-
ta instal·lació, ja que, per una banda, permetia regular els cabals d’extracció, fins a 
15.000 m3/dia, però al mateix temps interrompia el flux soterrani de les aigües de l’aqüífer 
a Dosrius. 

Aquesta afectació de la lliure circulació de les aigües soterrànies fa més de cent cin-
quanta anys que perjudica notablement els usuaris de l’aigua situats més avall, als muni-
cipis de Cabrera, Argentona i Mataró, i altera a partir d’aquella data, de manera molt 
important, els recursos de tota la conca de la riera d’Argentona, amb una notable dismi-
nució del nivell freàtic de les aigües que ha deixat totalment seques la majoria de les mines 
d’absorció existents anteriorment en aquesta zona i obliga a construir pous que any rere 
any ha calgut enfondir.





4. LA MINA SABORIT  
I LES AIGÜES D’EN FRADERA

1868-1936
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Mataró, 1878-1911. «Plano de Mataró y su ensanche», document de 140 x 100 cm imprès el 1912, basat en el Projecte 
de Reforma i Eixample que havien redactat, el 1878, l’enginyer Melcior de Palau i l’arquitecte Emili Cabanyes. Sobre el 
fons del traçat del projecte, es detallen, en negre, la situació de 1878 i, en vermell, el creixement de la ciutat fins al 1911.
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4.1. LA GESTIÓ DE LA MINA SABORIT

A partir del primer dia del 1868, segons l’acord de la Junta General de Palau, García y 
Compañía d’1 de juliol de 1867, la mina Saborit, amb tots el drets, les servituds i les per-
tinences, així com les aigües i la seva distribució a Mataró, la posseeixen i l’exploten en 
comú i de manera proindivisa els socis i els seus successors, que formen una empresa que 
en aquell temps ja és coneguda com Aguas de Argentona a Mataró i que tindrà una dura-
da de trenta-dos anys, fins a la seva transformació en una nova societat, Fradera y Com-
pañía, So ciedad en Comandita.

En l’esmentada junta d’1 de juliol s’autoritza els socis a traspassar el condomini al 
preu que creguin convenient, però mantenint la representació de la seva participació du-
rant el que resta de l’any. El primer que fa ús d’aquesta facultat és Josep Sa borit, que a 
finals de desembre del 1867206 traspassa la seva part del negoci a Jaume Nonell Casas207 i 
al seu fill, Joan Nonell Lleonart, que mantindran aquesta participació fins al 1897,208 data 
en què transferiran la propietat al conjunt de la resta de partícips i quedarà refosa en el 
comú proindivís.

El mes de febrer següent, Josep de Palau ven la seva participació209 a Francesc Llanes i 
Seguí,210 participació que, per successives herències, el 1895 acaba sent propietat de Josep 
Fradera i Llanes. 

Poc després, uns altres tres socis, Joaquim Garcia, Ramon Sala i Pere Manté, traspas-
sen les seves participacions a Joaquim Asensio i Andreu.211 Aquests canvis de propietat, 
que afecten cinc dels tretze socis inicials, són els primers de tots els que s’aniran pro duint 
al segle xix.

A finals d’aquell primer any 1868 hi ha una important sequera que comporta la dis-
minució dels cabals de la mina Saborit. Per a resoldre-ho acorden aportar «dividendos 
para la prolongación de la mina llamada de Saborit y hacer un pozo, por motivo de haber 
quedado sin agua por la gran sequía para poder cumplir las obligaciones que hay contraí-

206. ACM, DNM, notari de Mataró Maties Aparicio Burgés, escriptura 131, del 28 de desembre de 1867.

207. Jaume Nonell i Casas (Mataró, 1801-1888) era el pare de Joan Nonell i Lleonart (Mataró, 1835-1897).

208. Escriptura del notari de Mataró Joan Baptista Castellar, del 15 de juny de 1897.

209. Escriptura del notari de Mataró Maties Aparicio Burgés, del 6 de febrer de 1868.

210. Francesc Llanes i Seguí (Mataró, 1823-1879), indià que va fer la seva fortuna a Cuba, es va casar a l’Havana amb 
María Hernández Astons.

211. Joaquim Asensio i Andreu (Mataró, 1823-1867), solter i propietari, era fill de Josep Asensio i Isabel Andreu. El 1866 
adquirí la Torre Esmandia per 30.000 escuts.
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das por potable y para riego».212 Cada soci contribueix en sis me-
sos, d’octubre de 1868 a abril de 1869, amb un total de 200 duros 
per a allargar la mina i per a construir un pou de visita per al 
manteniment. 

Deu anys més tard, el 1878, l’important drenatge de l’aqüí fer 
de la riera d’Argentona que està fent la nova societat belga amb la 
construcció dels barratges a Dosrius, que ja s’ha comentat detalla-
dament al final del capítol anterior, comporta la disminució dels 
cabals que flueixen de la mina Saborit, que ja abans havia estat 

objecte d’ampliació pel mateix motiu. Els socis, Jaume Coll, Lluís Matas, Joaquim Asen-
sio, Joaquim Llobet, Jeroni Boada i Francesc Llanes, reunits en sessió el dia 1 de juny de 
1878, decideixen la construcció d’un pou d’extracció; per a realitzar-lo adquireixen un 
terreny de 833 m2 situat davant del nucli urbà d’Argentona, a tocar de la confluència del 
torrent dels Ases amb la riera d’Argentona, terreny a prop del qual passa la mina i que se 
segrega de la propietat de l’antic soci Saborit. 

En un document privat, Josep Saborit ven el solar pel preu de 500 pessetes. A més, els 
propietaris de la mina queden obligats a subministrar de manera gratuïta i permanent un 
octau de ploma d’aigua per al proveïment de la seva casa del número 23 del carrer d’Ar-

212. AHAM, «Negoci de la mina de Dos Rius y de Saborit», 1857-1869, document comptable redactat per Lluís Matas i 
Freginals.

Plànol de la mina 
Saborit, 1860. «Plan 
topográfico de la mina 
de Argentona y Mataró», 
document de 16 de maig 
de 1860 redactat per 
Jeroni Boada. Imatge 
procedent de l’Arxiu 
Històric d’Aigües de 
Mataró.
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gentona de Mataró, que podrà prendre de qualsevol dels hidròmetres existents a la ciutat. 
Aquest contracte de venda es protocol·litza dotze anys després.213 

En aquest terreny es construeix el primer dels divuit pous que Aguas de Argentona a 
Mataró haurà de perforar a l’aqüífer de la riera d’Argentona en els cent anys se güents per 
a garantir el subministrament d’aigua a la ciutat de Mataró. Per a extreure l’aigua, l’empre-
sa compra la primera bomba, amb màquina de vapor,214 que funciona amb una caldera 
situada a l’interior de l’edifici que construeixen per a protegir aquest nou enginy, edifici 
que anomenen La Màquina, denominació que ha perdurat fins als nostres dies.

L’any 1879 es produeix l’òbit de Francesc Llanes, que és substi tuït primer per la seva 
germana Eulàlia i, finalment, com hem dit abans, pel seu nebot Josep Fradera Llanes, fill 
d’Eulàlia i Pau Fradera. 

Cinc anys després, el 1884, Jeroni Boada traspassa la seva participació juntament amb 
la que havia heretat del seu pare i les reparteix en cinc parts entre Josep Cuadrada, Miquel 

213. AHAM, notari de Mataró Joaquim Cabanyes i Rabassa, escriptura 379, del 6 de juny de 1892.

214. Durant la segona meitat del segle xix, estigueren funcionant a Barcelona dues grans empreses dedicades a la 
construcció de màquines de vapor, «La Maquinista Terrestre y Marítima» (1855) i «Alexander Hermanos» (1849), 
que en aquest període posaren al mercat més de 2.000 vapors; La Maquinista, 530 amb una potència total de 
28.362 CV, i Alexander, més de 1.500 amb una potència total de 38.850 CV. Aquesta última tenia una línia de fa-
bricació que s’anunciava de la manera següent: «Especialidad en la construcción de Máquinas y calderas de va-
por, bombas para elevación de aguas, para riego y abastecimiento de poblaciones»; Jordi nadal, Las máquinas  
de vapor fijas de La Maquinista Terrestre y Marítima, SA.

Pou de la Màquina. 
Primer pou d’extracció 
construït, el 1878, a la 
riera d’Argentona, en un 
solar adquirit a Josep 
Saborit. Va ser el primer 
dels divuit pous perforats 
per la Societat en aquesta 
riera durant els segles xix 
i xx; és el més gran de 
tots i, avui, al cap de cent 
quaranta anys, encara 
està en funcionament.  
Té un diàmetre interior de 
4 m i una profunditat  
de 25 m. Acaba amb una 
caseta de forma cilíndrica 
revestida interiorment 
amb maons. Imatge 
procedent de l’Arxiu 
Històric d’Aigües  
de Mataró.
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Matas, Pau Fradera, Isidre Caparà i Jaume 
Coll. La fracció adquirida per Josep Cua-
drada passarà al seu fill, Salvador Cuadra-
da i Bernadet. La fracció de Pau Fradera 
passarà al seu fill, Josep Fradera i Llanes. I 
la fracció d’Isidre Caparà correspon a l’he-
rència de Joaquim Asensio i Andreu.

El 1885 la participació de Jaume Vidal 
passa per herència a Felip Isbert Riera i, 
després, al fill d’aquest, Felip Isbert Casa-
nova.

Coincidint amb aquests canvis dels 
partícips i veient els resultats que es deri-
ven de la construcció del primer pou el 
1878, alguns dels socis es plantegen incre-
mentar el servei d’aigua a la ciutat de Ma-
taró i absorbir la competència. 

La primera decisió que prenen en 
aquest sentit es produeix a l’octubre del 
1885, quan els socis Jaume Coll Bosch, 
Pau Fradera Vila,215 Josep Cuadrada Ren-
ter216 i Miquel Matas Salomó217 compren 
per 5.500 pessetes a Salvador Llobet Al-
bà218 les canonades de distribució d’aigua 
que aquest té construïdes en una bona 
part de la ciutat.219

Salvador Llobet tenia un servei d’aigua que funcionava a partir d’un pou equipat amb 
una bomba i una màquina de vapor que hi havia en un solar propietat de la seva muller, 

215. Pau Fradera i Vila (Mataró, 1823-1885), corder casat amb Eulàlia Llanes i Seguí, era el pare de Josep Fradera i Llanes.

216. Josep Cuadrada i Renter (Mataró, 1835-1893), assaonador de professió, es va casar amb Dolors Bernadet i Cua-
drada. Era el pare de Salvador Cuadrada i Bernadet.

217. Miquel Matas i Salomó (Mataró, 1842-1913), casat amb Maria Dolors Colomer Rovira, era el fill i hereu de Lluís 
Matas i Freginals, que fou soci inicial de Palau, García y Compañía. A finals del segle xix Miquel Matas adquirí di-
verses participacions de la mina, que s’afegiren a la participació heretada del seu pare, amb la qual cosa passà a 
ser el soci principal de la mina Saborit. Continuà els negocis familiars de rajoles i guarnimenteria, i també va ser 
el propietari de la mina Madrona.

218. Salvador Llobet i Albà (Mataró, 1840-1899), gerrer, es va casar amb Assumpta Salamanca. L’any 1879 Salvador 
Llobet feu edificar als números 21-23 del carrer d’Altafulla un safareig públic i uns banys (Francesc costa i oller, 
Mataró. De la ciutat que creix, 2017, p. 58).

219. ACM, DNM, notari de Mataró Miquel Tuñí, escriptura 493, del 16 d’octubre de 1885.

Màquines de vapor. Detall d’un anunci de màquines  
de vapor per treure aigua, fabricades a Barcelona  
per Alexander Hermanos, publicat a la premsa a finals 
del segle xix.
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al final del carrer d’Altafulla. Des d’allà do-
nava aigua utilitzant una xarxa de canona-
des instal·lades, amb els permisos munici-
pals corresponents, als carrers d’Altafulla, 
Cuba, Sant Benet i Sant Joaquim, a la plaça 
de Cuba, als carrers Deu de Gener, Santa 
Marta i Sant Agustí, a la Rambla, i als car-
rers Jaume Ibran, Balmes, Sant Rafael, Ar-
gentona, Sant Roc, Fra Luis i Padilla. 

Per a finançar aquestes inversions els 
Llobet havien hipotecat el solar i la maqui-
nària a Miquel Albà per un valor de 1.000 
duros. 

Aquell mateix any Llobet havia decidit 
ampliar les seves instal·lacions canalitzant 
el caminet fins al camí de la Geganta i 
allargant la canonada del carrer de Sant 
Roc pels carrers de Bonaire i dels Àngels 
fins al carrer de Caputxines i el Camí Fon-
do. El dia 10 d’agost havia presentat una 
instància a l’Ajuntament en aquest sentit. 

Suposem que les negociacions amb els 
socis de la mina Saborit motivaren la re-
núncia a les obres previstes, ja que dotze 
dies més tard, el 22 d’agost, i dos mesos 
abans de la signatura de l’escriptura de 
compravenda, Llobet anà a l’Ajuntament 
personalment i retirà la petició.220

Set anys després, el mes de juny de 
1892 els socis decidiren canalitzar l’aigua a la sortida de la mina i formalitzaren un tracte 
amb Josep Casanovas Ibran, propietari de la finca situada al final del torrent de les Valls, 
que cedí el dret de pas a canvi de l’establiment a favor seu d’un octau d’aigua de la mina 
amb el pagament d’un cens anual de 7,50 pessetes.221

Després de la mort de Salvador Bernadet, la seva participació es repartí: la meitat fou 
adquirida per Miquel Matas i la resta s’adjudicà per herència a les seves dues filles, Dolors 
i Antònia Bernadet i Cuadrada. Semblantment, la participació de Jaume Coll el 1897 pas-
sà per herència a la seva filla, Carmen Coll i Arenes.

220. ACM, FAM, «Fomento 1985», expedient 1-1-05-019.

221. AHAM, notari de Mataró Joaquim Cabanyes i Rabassa, escriptura del 6 de juny de 1882.

Escriptura d’adquisició de la xarxa de Salvador Llobet. 
El 16 d’octubre de 1885 s’inicia l’absorció de diverses 
distribucions d’aigua de la ciutat de Mataró.  Reproducció 
de la primera plana del document custodiat a l’Arxiu 
Històric d’Aigües de Mataró.
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Després de la mort de Joaquim Asensio, produïda el 1867, i un cop resolts diversos 
litigis que duraren més de trenta anys, el mes d’agost del 1895 les tres participacions i 
quart que tenia es repartiren de la manera següent: una participació i mitja passaren a ser 
propietat de Miquel Albà Andreu222 i la resta, una participació i tres quarts, passaren als 
germans Marià, Antoni, Magdalena, Isabel i Angelina Andreu i Cabanellas.

També durant aquell mateix any 1895 els socis que apostaren per ampliar els recursos 
d’aigua disponibles començaren a mirar a l’altra banda de la riera d’Argentona i pensaren 
en les aigües de les rieres de Clarà i de Riudemeia. Miquel Matas i Josep Fradera Llanes223 
pactaren amb Francesc d’Assís Recoder, propietari de mines d’aigua a la riera de Riude-
meia, la construcció d’una canonada des de la Casa Nova de Poi fins a la riera de Clarà, a 
canvi que Recoder cedís els seus excedents, que abocarien a una conducció existent pro-
pietat de Joan Cabanyes, per a portar-los a la mina Saborit i fins a Mataró. Miquel Matas 
sol·licità permís a Obras Públicas per a col·locar la canonada i efectuà el pagament de 103 
pessetes. L’import de les obres es compensà en un termini màxim de vuit anys amb el 
volum de l’aigua cedida.224 

Ja a punt d’acabar el segle xix, quatre anys després i seguint amb la idea d’ampliar les 
captacions, Marià Andreu Cabanellas,225 Miquel Matas i Josep Fradera pactaren amb Jo-
sep Bahí Capdevila, apoderat dels propietaris de la finca Can Raimí, situada a Argentona 
a la riera de Clarà, els drets de captació i conducció de les aigües d’aquella zona. El preu 
pactat era de 2.500 pessetes més la cancel·lació d’una hipoteca existent sobre la finca per 
un import de 2.816 pessetes.226 Un any i mig després, els mateixos ampliaren l’abast de la 
concessió amb la gestió de diversos pous existents.227 Aquesta autorització va ser l’origen 
de la construcció de la mina de Clarà, obra que iniciaren immediatament els socis de la 
mina Saborit.

222. Miquel Albà i Andreu (Mataró, 1838 – Barcelona, 1911), solter i hisendat, era fill de Salvador Albà i Galí, pilot d’al-
tura, i de Francesca Andreu i Bru. Disposava d’una important fortuna procedent dels negocis del seu pare a Cuba 
i invertí en diverses empreses mataronines, entre d’altres Ferrer e Hijos i Manufacturas Colomer Hermanos, SA. 
Va fundar el Menjador de Sant Joaquim i va deixar la major part de la seva herència per a fundar l’«Hospital 
d’Incurables» de Barcelona, totes dues entitats gestionades per la Fundació Albà (Manuel cusachs i corredor, 
«Miquel Albà i Andreu. Un hisendat mataroní que destina bona part de la seva fortuna a causes benèfiques»).

223. Josep Fradera i Llanes (Mataró, 1861-1935), casat amb Camil·la Garcia i Tristany, fou president de la Caixa d’Estal-
vis de Mataró els anys 1913-1918 i regidor liberal de l’Ajuntament de Mataró els períodes 1902-1909 i 1914-1917. 
Fou director gerent de la societat Fradera y Compañía, SC (1900-1922) i d’Aguas de Argentona a Mataró, SA (1922-
1935).

224. ACM, DNM, notari de Mataró Joaquim Cabanyes i Rabassa, escriptura 414, de l’1 d’octubre de 1895.

225. Marià Andreu i Cabanellas (Mataró, 1845-1917), solter, hisendat, advocat i escriptor, era fill de Marià Andreu i Bru. 
Fou president de la Caixa d’Estalvis de Mataró els anys 1899-1894 i home de confiança de l’alcalde Josep Garcia 
Oliver. Va ser president de la societat Fradera y Compañía del 1900 al 1917.

226. ACM, DNM, notari de Mataró Joaquim Cabanyes i Rabassa, escriptures 47, del 17 de febrer de 1899, i 52, del 22 de 
febrer de 1899.

227. ACM, DNM, notari de Mataró Joaquim Cabanyes i Rabassa, escriptura 216, del 4 de juny de 1900.
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4.2. LA SOCIETAT FRADERA Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD EN COMANDITA

Ja hem arribat al segle xx, la ciutat 
s’ha industrialitzat i ha continuat creixent: 
dels 16.595 habitants del 1857, quan va 
constituir-se Palau, García y Compañía, 
passem als 19.704 de l’any 1900. En els úl-
tims vint-i-cinc anys s’han edificat més de 
mil nous habitatges i això fa que a finals 
del segle xix Mataró disposi de més de tres 
mil habitatges. La ciutat decideix posar 
ordre a aquest creixement i l’any 1887 
s’aprova definitivament el Proyecto de re
forma y ensanche redactat el 1878 per l’en-
ginyer Melcior de Palau228 i l’arquitecte 
Emili Ca banyes.229

Aquells últims anys s’inauguren vint-
i-dos nous establiments industrials, les fà-
briques amb vapor ja són més de cent, 
amb una potència total de 3.000 CV, i més 
de vuitanta fàbriques disposen de motors 
de gas, amb una potència de 150 CV.230 Tot 
aquest creixement requereix incrementar 
els recursos d’aigua.

També a finals del segle xix apareixen, 
com hem avançat en el capítol primer, 
 dues publicacions: l’any 1889 la Topografía 
médica de Mataró y su zona, d’Antoni Fran-
 quesa i Sivilla, i el 1995 la Memoria sobre el 
estado sanitario de la ciudad de Mataró, de 

228. Melcior de Palau i Català (1842-1910), enginyer de camins, advocat i literat, era fill de Melcior de Palau i Bonet, 
fundador de Palau, García y Compañía. Junt amb Emili Cabanyes redactà el Pla del Eixample de Mataró de 1878 
(vegeu-ne la imatge a l'inici del present capítol). Com a advocat, publicà els comentaris sobre la Ley de Aguas de 
1879. En el camp literari va traduir l’obra de Jacint Verdaguer L’Atlàntida al castellà i va ser membre de la Real Aca-
demia Española (1908). El seu retrat forma part de la Galeria de Mataronins Il·lustres de l’Ajuntament de Mataró.

229. Emili Cabanyes i Rabassa (1850-1917), arquitecte municipal, redactà conjuntament amb Melcior de Palau el Pla 
de l’Eixample de Mataró de 1878. Fou regidor de l’Ajuntament de Mataró i alcalde els anys 1895-1897 i 1899-1901. 
Fou també el tercer president del Centre Catòlic (1893-1916).

230. Francesc costa i oller, Mataró. De la ciutat que creix, p. 58 i 128. 

Josep Fradera i Llanes (Mataró, 1861-1935) fou el 
principal impulsor de la creació de la Societat, i el seu 
director fins a la seva mort. Detall de la pintura a l’oli  
de Rafael Estrany, de 68,5 x 88 cm que forma part de  
la col·lecció de retrats de presidents del fons d’art  
de la Fundació Iluro.
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Lluís Viladevall i Josep Puig i Cadafalch. Ambdues publicacions fan esment de la urgent 
necessitat de millorar el servei d’aigua de la ciutat.231

Ja hem vist que entre els propietaris de la mina Saborit s’ha produït un canvi genera-
cional. Tenim nous actors, amb nous objectius que desitgen implementar, i decideixen 
donar per acabada la gestió proindivisa de la mina Saborit i creen una societat. 

El dia 26 de juny del 1900, reunits tots els socis, constitueixen la societat Fradera y 
Compañía, Sociedad en Comandita,232 amb l’objectiu de «surtir y abastecer de aguas po-
tables y para riego a cualquiera entidades públicas o privadas, empresas o particulares y 
con las cuales considere conveniente contratar». 

La Societat es dota d’un capital social de 230.000 pessetes, representat per quaranta-
sis participacions, constituït per les mines, màquines de vapor, calderes, hidròmetres, 
instal·lacions i drets que els socis tenien en condomini i que tots aporten en la participa-
ció que té cadascun. S’estableixen dos tipus de socis: els col·lectius, que tindran la respon-
sabilitat i s’encarregaran de la gestió, i tota la resta, que seran comanditaris, només amb la 
participació econòmica corresponent.

Socis que constitueixen la societat Fradera y Compañía

Miquel Matas i Salomó col·lectiu  12 accions 

Marià Andreu i Cabanellas col·lectiu  7 accions

Josep Fradera i Llanes col·lectiu  5 accions

Miquel Albà i Andreu comanditari  6 accions

Felip Isbert i Casanova comanditari  4 accions

Carme Soler i Ausió comanditària  4 accions

Carme Coll i Arenes comanditària  4 accions

Mercè Coll i Arenes comanditària  1 acció

Dolors Bernadet i Cuadrada comanditària  1 acció

Antònia Bernadet i Cuadrada comanditària  1 acció

Salvador Cuadrada i Bernadet comanditari  1 acció

231. Vegeu el capítol 1, «Antecedents de la gestió pública de l’aigua». Al final del capítol es comenten alguns detalls 
relatius als dos documents esmentats.

232. AHAM, notari de Mataró Joaquim Cabanyes i Rabassa, escriptura 240, del 26 de juny de 1900. 
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Nomenen gerents els tres socis col·lectius: Josep Fradera, director; Miquel Matas, res-
ponsable de caixa i comptabilitat, i Marià Andreu, president.

Aquesta societat té una durada només de vint-i-dos anys, ja que el 28 de març de 1922 
es dissol, però en aquest curt període desenvolupa una gran activitat. 

Tres mesos després de la seva constitució, el 17 de setembre, la nova societat, en com-
pliment dels objectius marcats de créixer i dominar el mercat, continua aquest procés i 
compra a Francesc d’Assís Recoder233 per 80.000 pessetes les mines de Riudemeia, cone-
gudes com la mina Nova de Recoder i la mina Vella de Poi, construïdes a Argentona, a la 
riera de Riudemeia, al veïnat de Pins. L’operació inclou l’adquisició de 2,5 km de mines 
d’absorció i conducció, la canonada de ferro de 3 km per a la conducció de l’aigua fins a 
la vila d’Argentona, la xarxa de distribució d’aigua en aquell municipi amb concessió 
municipal, la propietat de sis parcel·les de terreny amb un total de 16.000 m2 i els drets de 
captació i conducció corresponents a diverses finques properes la riera de Riudemeia en 
una superfície total de quaranta-quatre hectàrees.234 

Prèviament, Recoder, amb el pagament de 1.993 pessetes, liquida amb Matas i Frade-
ra el cost de les obres de la canonada pactada amb ells el 1895.235

El pagament de la compra de les mines de Riudemeia es fa en metàl·lic: 29.536 pesse-
tes es paguen a Francesc Recoder i la resta, 50.463 pessetes, s’entrega a tres creditors per a 
extingir la hipoteca i altres deutes que Recoder tenia amb ells. Fa el pagament Josep Fra-
dera, autoritzat per acord de la junta celebrada el 30 de juliol anterior, que també li per-
met endeutar-se.

En el balanç de febrer del 1901 figuren com a creditors, per un total de 90.000 pesse-
tes, els socis Marià Andreu, Miquel Albà, Felip Isbert, Miquel Matas i Magdalena Andreu. 
Aquesta aportació de recursos que fan alguns socis en forma de préstec anirà incremen-
tant-se fins a arribar a les 200.000 pessetes l’any 1912 i es mantindrà en aquest import fins 
a la liquidació de la Societat l’any 1922.236

La història de les mines de Riudemeia comença amb la construcció de la mina Vella 
de Poi el 1839 per Gaspar Poy i Torras, inicialment per al servei de la Casa Nova de Poi, 
coneguda com Els Quatre Rellotges, que posteriorment el seu net Francesc Recoder i Poy 
amplia construint la mina Nova de Recoder, per a portar l’aigua fins a Argentona, mitjan-
çant la instal·lació de 3 km de canonades. Prèviament, el 16 d’octubre de 1883 demana 
permís a Obres Públiques pel que fa a la carretera de Granollers, el qual li és concedit l’any 

233. Francesc d’Assís Recoder i Poy (Mataró, 1846), advocat i regidor de l’Ajuntament de Mataró (1879-1883) i pro-
pietari de la Casa Nova de Poi, estava casat amb Concepció Ros i Muntadas i era fill de Desideri Recoder i Lladó, 
notari i alcalde de Mataró els anys 1852-1854, i de Dolors Poy i Peray, i net de Gaspar Poy i Torras, que fou el pro-
motor de la mina de Riudemeia.

234. AHAM, notari de Mataró Joaquim Cabanyes i Rabassa, escriptura 336, del 17 de setembre de 1900.

235. ACM, DNM, notari de Mataró Joaquim Cabanyes i Rabassa, escriptures 335, del 17 de setembre de 1900, i 414, de 
l’1 d’octubre de 1895.

236. AHAM, «Libro de balance-inventario de la S. en C. Fradera y Cía.», 1900-1922.
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1897, i aconsegueix la llicència municipal per a fer la xarxa i la distribució d’aigua el 4 i el 
15 d’abril de 1884, respectivament. En els acords municipals d’Argentona hi figura l’obli-
gació de cessió de mitja ploma a l’Ajuntament per a les fonts dels carrers Gran i Lladó de 
Baix i per a l’escorxador municipal.

L’adquisició de la distribució d’Argentona representa per a la Societat una ampliació 
del negoci, ja que subministra un cabal de vint-i-una plomes a un total de cent trenta-cinc 
nous abonats.

Els anys successius, la Societat porta a terme diversos projectes i actuacions amb la 
finalitat d’incrementar els recursos d’aigua disponibles.

A finals del 1900, tres mesos després de la venda de les mines, Francesc Recoder pre-
senta un projecte per a sol·licitar la concessió de les aigües superficials de la riera de Riu-
demeia, el qual inclou la construcció de tres preses aigües amunt de les mines venudes. La 
Societat s’hi oposa presentant un recurs que és estimat inicialment a Barcelona a favor de 
la Societat, però és recorregut a Madrid per Recoder i es resoldrà definitivament el 1903, 
amb la desestimació de la proposta de concessió.

El febrer del 1901 trobem un primer projecte encarregat per Fradera y Compañía, 
redactat per l’enginyer Silví Thos i Codina,237 que analitza el possible aprofitament de la 
riera de Riudemeia 2 km aigües amunt de l’emplaçament existent de la mina Recoder, 
penetrant més d’1 km dintre el terme municipal d’Òrrius, amb un desnivell de 65 m, i que 
proposa la construcció de fins a quatre preses a la riera.238 Aquest projecte no es portarà a 
terme.

El 1904 la Societat presenta un segon projecte per a la legalització i ampliació de les 
mines de Riudemeia, redactat per l’enginyer Frederic Gómez,239 que proposa la construc-
ció de dues preses a la riera: la primera, a l’altura de Can Borringues, 300 m aigües amunt 
de l’inici de la captació, i la segona just abans del torrent de la Gallega. Aquestes preses 
incorporen una galeria soterrada en el seu interior, a 5 m de fondària, per al drenatge de 
les aigües subàlvies.240 Tot i que el projecte fou aprovat i la seva legalització es va publicar 
a la Gaceta de Madrid, no sabem per què aquest projecte tampoc no es portà a terme. Per 
la descripció de la mina que trobem en una memòria posterior, sabem que únicament es 

237. Silví Thos i Codina (Mataró, 1843-1911), enginyer de mines i poeta, estava casat amb Maria de Palau i de Caste-
llar i era fill de Ramon de Penyafort Thos i Bonsoms i de la hisendada mataronina Francesca de Sales Codina i 
Collell, i germà de Terenci Thos i Codina, advocat, polític i escriptor, el retrat del qual forma part de la Galeria dels 
Mataronins Il·lustres de l’Ajuntament de Mataró.

238. AHAM, «Proyecto de aumento de caudal de aguas para el abastecimiento de la ciudad de Mataró», Silví Thos i 
Codina, 18 de febrer de 1901.

239. Frederic Gómez de Membrillera, enginyer domiciliat a Barcelona, fou el redactor d’un dels projectes de desvia-
ment de la riera de Cirera, el del 1907, que millorava l’aprovat el 1903, redactat per l’arquitecte municipal, Eduard 
Ferrés, que preveia dues branques per a recollir les aigües tant a llevant com a ponent i que no s’arribà a executar. 
El 1910 fou nomenat subdirector del port de València.

240. AHAM, «Proyecto de legalización de las obras [...] en las rieras de Riudemeya y Pins, y construcción de una nueva 
galería y dos presas [...]», Frederic Gómez de Membrillera, 14 de maig de 1904.
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va construir un petit barratge en el llit de la riera, a l’altura del pou dels sifons existent en 
el punt inicial de la mina Nova, barratge que es connectà amb el pou mitjançant un tram 
de galeria i que avui encara existeix.241

Dos anys després, per la Reial ordre del 5 de setembre de 1906 s’autoritza la captació 
d’aigües subàlvies de la riera de Riudemeia, amb dret a utilitzar tot el cabal que propor-
cionin, que s’avalua en 350.000 l/dia (41 plomes). 

Per a ampliar les mines de Riudemeia, la Societat incrementa els seus drets i propie-
tats a tota la zona gràcies a pactes amb diversos propietaris. Amb una inversió de 6.575 pes-
setes adquireix tres parcel·les amb una superfície de 23.800 m2, els drets de minar sobre 
tres hectàrees i el dret a perforar dos pous.242

Per a ampliar la mina de Clarà, amb una inversió de 7.550 pessetes pacten els drets de 
minar sobre trenta-dues hectàrees i de posar un aixernador243 i adquireixen dues parcel·les 
amb una superfície de vuit hectàrees situades a la Gironella, entre la riera de Clarà i el 
terme municipal de Cabrils.244

Pel que fa a l’aprofitament de la riera d’Argentona, també es produirà una gran acti-
vitat. El 1901 pacten amb Venanci Matas i Ballot els drets de captació sobre dues finques, 
amb un total de tres hectàrees, situades entre la riera i la carretera de Granollers, a prop 
del torrent de Cullell. Amb Carme Solà, per 3.650 pessetes, pacten la compra d’una par-
cel·la de 2.500 m2 situada a la banda de ponent de la riera, al costat de la carretera de 
Mataró a Argentona i Granollers, propietat que ampliaran set anys després amb l’adqui-
sició a Josefa Saborit d’una parcel·la annexa de 800 m2 pel preu de 450 pessetes. En aques-
ta parcel·la, a finals del 1910 la Societat construirà el segon pou de la riera. També en la 
mateixa escriptura s’acorda amb Ramon Saborit la compra de la mina Vella del Molí i el 
dret d’aixernador amb la canonada existent dintre de la finca del Mas Saborit.245 

El 1903 pacten amb Eduard Mercader la compra d’una petita parcel·la annexa al solar 
adquirit el 1878, on ja havien construït el primer pou i que necessiten ampliar per a pos-
sibilitar la instal·lació de nova maquinària de generació elèctrica que substituirà la bom-
ba de vapor anterior.246 

241. AFAGBAR, «Nota descriptiva de los aprovechamientos de aguas subterráneas que explota Fradera y Cía S. en C. 
para abastecer de aguas Mataró y Argentona», Francisco Bertrán, Mataró, 24 de maig de 1912.

242. ACM, DNM, notari de Mataró Joaquim Cabanyes i Rabassa, escriptures 445, del 3 de desembre de 1900; 191, del 
15 de maig de 1902; 447, del 27 d’octubre de 1902, i 447, del 16 de setembre de 1908.

243. L’aixernador (o axarnador) «tenia la finalitat de facilitar poder buidar l’aigua de la canonada quan així fos necessa-
ri per netejar-la o reparar alguna avaria» (Antoni martí coll, «L’aigua de mina a les cases particulars», p. 20).

244. ACM, DNM, notari de Mataró Joaquim Cabanyes i Rabassa, escriptures 490, del 10 de novembre de 1902; 174, del 
20 de gener de 1904, i 446, del 5 de novembre de 1908.

245. ACM, DNM, notari de Mataró Joaquim Cabanyes i Rabassa, escriptures 226, del 8 de juny de 1901; 394, del 19 
d’octubre de 1901; 373, del 31 d’octubre de 1908, i 390, del 15 de desembre de 1910.

246. ACM, DNM, notari de Mataró Joaquim Cabanyes i Rabassa, escriptura 62, del 5 de febrer de 1903.
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El 1905 pacten amb Francesc Cabanyes i Prat la facultat de construir un pou dintre de 
la franja de 250 m cap a llevant a partir de la riera, en tota la longitud de la finca de Can 
Cabanyes, al veïnat de la Pujada, zona en què la Societat ja tenia el dret de minar i conduir. 
El pou serà de 3,5 m de diàmetre, revestit amb faldons de pou de 15 cm. S’autoritza po-
sar-hi una bomba elèctrica i els pals per al cablejat, i també, si és necessari, una caseta de 
300 m2 com a màxim.247 El preu de la concessió és de 1.500 pessetes més el cost de construir 
un segon pou de 2,5 m per al propietari, que es valora en 1.400 pessetes i que la Societat 
pagarà quatre anys després. Aquest serà el tercer pou perforat a la zona.

El 1911 modifiquen de mutu acord els termes de la concessió: renuncien a la caseta i 
acorden la construcció d’un altre pou, que serà el quart pou perforat a la zona de la riera 
d’Argentona.248 

El 1909 pacten amb Concepció Ros, esposa de Francesc Recoder, la compra de la finca 
de Can Matabens, situada en la partida l’Estrada d’en Bramona, enfront de la Casa Nova 
de Poi, tocant a la confluència de la riera de Riudemeia i la riera de Dosrius, pel preu de 
7.500 pessetes. La finca té una superfície de dues hectà rees, amb una masia, i és on es cons-
truirà el cinquè pou de la zona.249

Com hem dit, un dels objectius de la Societat era ampliar el seu mercat dintre de la 
ciutat de Mataró eliminant la competència que representava la comercialització d’aigua 
que feien les mines privades, i en aquest sentit tenen lloc tres actuacions molt importants.

La primera, el 1905, és que pacten amb Emili de Sisternes250 la compra de la mina 
Sisternes, ubicada a la riera de Cirera i que ja hem descrit en el capítol segon, per l’import 
de 32.000 pessetes, la qual en aquelles dates donava un cabal de vuit plomes, aproximada-
ment.251

La segona, un any més tard, és que pacten amb els marmessors i hereus de confiança 
de Lluís M. Llauder252 l’adquisició, pel preu de 65.000 pessetes, de les mines d’en Llauder, 
que comprenien la mina d’Argentona, la mina de Vera i els cabals sobrants del molí de 

247. ACM, DNM, notari de Mataró Miquel Tuñí Falguera, escriptura 311, del 21 d’octubre de 1905.

248. ACM, DNM, notari de Mataró Camil Font, escriptures del 28 de maig de 1909 i del 14 de febrer de 1911.

249. ACM, DNM, notari de Mataró Joaquim Cabanyes i Rabassa, escriptura 334, del 30 de novembre de 1909.

250. Emili de Sisternes i Bruguera (Mataró, 1850-1908), advocat i jutge municipal, estava casat amb Isabel José Quiño-
nes, de Torredembarra. Polític liberal, fou regidor de l’Ajuntament de Mataró en diversos períodes (1859-1861, 
1865-1866 i 1890-1893). L’any 1890 era membre de la lògia maçònica anomenada Gutemberg, instal·lada a la 
ciutat de Mataró. Emili Sisternes era fill de Manuel Sisternes i de Foixà, alcalde de Mataró els anys 1854-1856 i el 
1869.

251. AHAM, notari de Mataró Miquel Tuñí Falguera, escriptura del 20 de març de 1905.

252. Lluís M. de Llauder i de Dalmases (Madrid, 1837 – Barcelona, 1902), marquès de Valldeix, solter, advocat, perio-
dista i polític carlí, fou senador i cap dels carlins de Catalunya. Va dirigir La Verdad Católica i el diari carlí La Convic-
ción (1870-1873). El 1878 va comprar El Correo Catalán, que va dirigir fins a la seva mort. Va fundar les revistes La 
Hormiga de Oro el 1884 a Barcelona i El Correo Español a Madrid el 1888.
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Can Calopa, que també hem descrit en el capítol segon; una parcel·la de 6.834 m2 a Ar-
gentona, al Cau de la Guineu, amb un pou equipat amb bomba i motor de gas de 3 CV; 
la xarxa de distribució dintre de la ciutat, que comprenia 2.530 m de canonades i set re-
partidors, i diverses parcel·les amb un total de 200 m2.253 Aquesta adquisició representa la 
incorporació al servei d’uns 300 habitatges.

I la tercera és que el 1909 acorden amb Casimir Labori Arquer254 l’adquisició de la 
mina Trinxeria, ubicada a la riera de Cirera i amb un cabal aproximat de setze plomes i 
mitja, per l’import de 10.750 pessetes. La mina, que també hem descrit en el capítol segon, 

253. AHAM, notari de Mataró Joaquim Cabanyes i Rabassa, escriptura del 22 d’octubre de 1906.

254. Casimir Labori i Arquer (Mataró, 1886-1954), degà del Col·legi de Procuradors de Tribunals, va ser secretari de  
la Junta Rectora de la Caixa d’Estalvis de Mataró i tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Mataró. Estava casat amb 
Dolors Falp i Calm i era fill d’Eduard Labori i Martínez, que fou regidor de l’Ajuntament de Mataró pel Partit Con-
servador els anys 1894-1895.

Can Cabanyes. Masia fortificada amb quatre garites de vigilància, situada a llevant de la riera d’Argentona.  
L’edificació data de 1565 i és obra de Joan Salvador. Dins d’aquesta propietat conflueixen els tres torrents on 
s’iniciava la captació d’aigua de la mina Saborit. També en els seus terrenys foren construïts, a principi del segle xx,  
els pous números 3 i 4, avui encara en funcionament. Imatge procedent de l’Arxiu Fotogràfic «Estudi de la Masia 
Catalana» del Centre Excursionista de Catalunya.
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en aquelles dates tenia participacions venudes a vint-i-nou partícips per un total de cator-
ze plomes.255

Tot i aquestes tres importants adquisicions, no s’aconseguí eliminar totalment la 
competència, ja que continuaren subministrant aigua a la ciutat l’Ajuntament, en primer 
lloc, i diverses mines privades, algunes de les quals continuaven parcialment en servei a 
finals del segle xx.

El 17 de juliol de 1912, amb la finalitat d’incrementar les concessions i legalitzar les 
instal·lacions existents, van presentar el Proyecto de legalización de alumbramientos y con
ducciones de agua y electricidad en la Riera de Argentona y sus cercanías y de nuevos alum
bramientos y canalizaciones de agua y electricidad en la citada riera y sus contornos. Fran
cisco Bertrán. Barcelona 24 de mayo de 1912.256

En la memòria d’aquest document, redactat per l’enginyer de mines Francesc Bertran 
i Musitu257 i que curiosament vam localitzar a l’Arxiu Històric de la Fundació Agbar, es 
comença detallant les instal·lacions que gestionava la Societat en aquella època: nou mi-
nes de captació a les rieres de Riudemeia, de Clarà, d’Argentona i de Cirera; sis pous 
d’extracció, tres construïts i equipats amb bombes elèctriques alimentades per una cen-
tral i xarxa elèctrica pròpia, dos en construcció i un de procedent de la mina Llauder, 
equipat amb motor de gas; les galeries i canonades de conducció, i les xarxes de distribu-
ció als municipis d’Argentona i Mataró, amb els seus hidròmetres i repartidors. La me-
mòria també esmenta que aquesta xarxa s’ha millorat i ampliat fins al punt

[...] que se extiende a todas las calles, tanto del casco antiguo como del ensanche de 
dicha Ciudad, estando en condiciones de poder subministrar como suministran con la re-
gularidad correspondiente el agua en todos los puntos de la localidad referida, exceptuan-
do algunos pocos de la parte superior de la misma que no se pueden servirse por estar 
situados a un nivel que no alcanza la presión del agua.

Aquesta descripció es repeteix de manera molt semblant pel que fa a la implantació i 
longitud de la xarxa d’Argentona.

Detalla per municipis els cabals d’aigua subministrats en tres-centes vuitanta plomes 
(3.200 m3/dia): vint-i-cinc subministrades al municipi d’Argentona i la resta, tres-centes 
cinquanta-cinc, a Mataró. 

255. AHAM, notari de Mataró Joaquim Cabanyes i Rabassa, escriptura 363, del 20 d’octubre de 1909.

256. AFAGBAR, «Nota descriptiva de los aprovechamientos de aguas subterráneas».

257. Francesc Bertran i Musitu, enginyer de mines, traspassà durant l’epidèmia de grip del 1918. Fill de Felip Bertran  
i Amat, jurisconsult i historiador, i germà de Josep Bertran i Musitu (advocat, polític, militant de la Lliga Regiona-
lista, diputat els anys 1903-1923 i col·laborador íntim de Francesc Cambó, va ser conseller de les empreses Electric 
Supplies, Banc de Barcelona i Asland. El 1936 s’exilià a França i organitzà el Servei d’Informació Político-Militar del 
general Franco).
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L’última recaptació, obtinguda per la Societat en l’exercici anterior —del març del 
1911 al març del 1912—, és de 91.500 pessetes, que en el supòsit de correspondre només 
al subministrament d’aigua, ens donaria una recaptació mitjana equivalent a vuit cèntims 
per metre cúbic (ct./m3).

A continuació la memòria explica breument la història de la Societat i detalla els seus 
objectius en el paràgraf que transcrivim a continuació, on es resumeix tot el que hem 
detallat fins ara en el present capítol:

El indicado negocio es derivación del que se explotaba en Mataró a mediados del pa-
sado siglo, mediante una importante agrupación de minas de captación de aguas sub-
terráneas que fueron vendidas más tarde a la sociedad de aguas de Dos-Rius, exceptuán-
dose de la venta solamente la llamada Mina Nueva de Saborit [...]. 

[...] que siguió explotándose por sus con-dueños, quienes transcurrido un número de 
años y ante las necesidades crecientes del consumo, construyeron el pozo [...]. 

[...] elevando sus aguas con máquina de vapor y el feliz éxito que tuvo esta ampliación 
del negocio señalando al mismo un vasto horizonte, movió andando el tiempo a los inte-
resados a transformarlo, constituyendo un empresa con elementos suficientes, no ya para 
ensanchar sino para absorber el suministro de aguas en la populosa e industrial ciudad de 
Mataró, con los lucrativos resultados que de ello debían necesariamente obtenerse a este 
fin dirigieron su actividad, a un doble objetivo; eliminar y prevenir toda concurrencia en 
dicho negocio y acumular los elementos suficientes para atender en todo caso debida-
mente al expresado suministro en las condiciones más favorables para la empresa. Estos 
objetivos cuya realización fue el propulsor de la constitución de «Fradera y Compañía S. en 
C.» en el año 1900, puede decirse que están ya conseguidos y puesta por lo tanto la socie-
dad en situación de explotar el negocio con resultados remuneradores de los costosos 
sacrificios que se ha impuesto para llegar al estado actual. 

En el projecte esmentat se sol·licita legalitzar les obres construïdes fins a la data, per-
mís per a l’execució del sisè pou i la construcció de diverses canonades de conducció, i es 
demana també la concessió dels cabals que preveu extreure.

El 26 de febrer de 1916, quatre anys després, s’obté l’aprovació corresponent, que fixa 
en 92 l/s (941 plomes) el cabal màxim de les extraccions, amb l’obligació d’instal·lar un 
«módulo que deje pasar solo este volumen» i de retornar a la riera les aigües sobreres.258

També s’estableix un període màxim de dos anys per a l’execució del projecte, període 
que no pogueren complir i calgué demanar pròrrogues.

El 1921, en resposta a un escrit de Josep Fradera que sol·licitava allargar el termini 
d’execució de les obres, al·legant les dificultats en l’obtenció dels materials, sorgides arran 

258. Gaceta de Madrid, núm. 66, 8 de març de 1916.
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de la guerra europea, i els problemes ocasionats per les pluges torrencials produïdes l’any 
anterior, Obres Públiques atorga a la companyia una pròrroga de dos anys, fins al febrer 
del 1923.259

Anteriorment, el 1919, la Societat presenta un altre projecte, redactat per l’enginyer 
de mines Julián Peña el 24 de novembre, en què se sol·licita la legalització de les obres 
efectuades a la riera de Clarà i la concessió de les aigües subterrànies per a l’abastament de 
Mataró i Argentona. La tramitació d’aquesta última petició s’allargà més de set anys i, per 
tant, no es va resoldre abans de la dissolució de la Societat.

Durant aquests vint-i-dos anys d’activitat tan intensa, també, com és natural, es pro-
duïren canvis dintre l’accionariat de Fradera y Compañía per diversos motius.

En primer lloc, cal esmentar la defunció de dos dels tres socis col·lectius, Marià An-
dreu, el 1917, i Miquel Matas, l’any 1913, que foren substituïts el primer pel seu germà, 
Antoni Andreu Cabanellas,260 i el segon pel seu fill, Lluís Matas Colomer,261 i la seva vídua, 
Mercè Colomer. 

També es produí la defunció d’un dels principals accionistes, Miquel Albà i Andreu, 
el 1911, les accions del qual estigueren representades d’aleshores endavant pels seus he-
reus.

Semblantment, es produïren diverses transaccions entre els socis i amb altres fami-
liars. En el moment de la dissolució de la Societat, els tres principals accionistes eren He-
reus de Miquel Albà, amb vuit accions, Felip Isbert Casanovas,262 amb set, i Josep Fradera 
Llanes, amb sis. Entre tots tres posseïen el 45 % del capital, i la resta es repartia entre els 
dotze socis restants.

Amb aquesta situació, els socis van acordar dissoldre la Societat i convertir la totali-
tat del patrimoni —mines, pous, xarxes, immobles i altres drets o concessions— en un 
comú proindivís, amb un valor total dels actius de 604.940 pessetes, valor en què parti-
ciparen amb la mateixa proporció de les accions que tenien. En aquella data determinen 
que el cabal mínim que les seves instal·lacions aporten és de 500 plomes, equivalent a 
4.220 m3/dia.263

259. Jefatura de Obras Públicas – Negociado de Aguas, núm. 964, 24 de febrer de 1921.

260. Antoni Andreu i Cabanellas († 1930), metge domiciliat a Barcelona, es va casar amb Serafina Zarauz y de Aven-
daño i fou president d’Aguas de Argentona a Mataró, SA (1922-1930).

261. Lluís Matas i Colomer (Mataró, † 1929) es va casar amb M. Àngels Flamerich i Rovira.

262. Felip Isbert i Casanova, comerciant domiciliat a Barcelona, fill de Felip Isbert i Riera, que havia heretat la partici-
pació de Jaume Vidal i Ribas, soci inicial de Palau, García y Cía.

263. AHAM, notari de Mataró Josep M. Monfort i Gutiérrez, escriptura 250, del 28 de març de 1922.
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4.3. LA SOCIETAT AGUAS DE ARGENTONA A MATARÓ, SA

En la mateixa data de la dissolució de la societat Fradera y Compañía, el 28 de març 
de 1922, i davant del mateix notari, els propietaris d’aquell patrimoni que posseïen en 
comú, amb aquesta aportació, es constituïren en una nova societat, Aguas de Argentona 
a Mataró, Sociedad Anónima, que ha estat l’entitat responsable de l’abastament d’aigua a 
la ciutat de Mataró fins als nostres dies, primerament com el servei d’aigua més impor-
tant i coexistint amb el Servei Municipal durant vint-i-quatre anys, després vint-i-un anys 
com a empresa mixta, amb la participació del municipi i altres socis, i finalment, des del 
1967, essent l’ajuntament l’únic accionista, amb diverses transformacions i canvis de 
nom, però mantenint la seva naturalesa inicial.

La nova societat té per objecte social «el suministro o abastecimiento de aguas pota-
bles y para riego en dicha Ciudad de Mataró y en el pueblo de Argentona y en los térmi-
nos municipales de dichas poblaciones».

La Societat es constitueix amb el domicili social a Mataró, al número 19 del carrer de 
Carles Padrós, amb un capital social de 552.000 pessetes representat per cent vuitanta-
quatre accions al portador de 3.000 pessetes.

Socis que constitueixen la societat Aguas de Argentona a Mataró, SA

Hereus de Miquel Albà 32 accions

Felip Isbert Casanova 28 accions

Josep Fradera Llanes 24 accions

Carme Soler Ausió 16 accions

Angelina Andreu Cabanellas 16 accions

Mercè Matas Roca 16 accions

Antoni Andreu Cabanellas 12 accions

Dolors Colomer Codina 8 accions

Lluís Matas Colomer 8 accions

Salvador Cuadrada Bernadet 4 accions

Carme Cuadrada Bernadet 4 accions

Josepa Caparà Arenas 4 accions

Ramon Muns Andreu 4 accions

Francesc Muns Andreu 4 accions

Hereus d’Antònia Bernadet 4 accions

En l’escriptura de constitució s’aproven els estatuts i es nomenen els càrrecs que ges-
tionaran el negoci: Josep Fradera Llanes, director gerent; Antoni Andreu Cabanellas, pre-
sident del Consell d’Administració; Salvador Cuadrada Bernadet i Felip Isbert Casanova, 
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que podrà substituir-se pel seu fill Àngel Isbert Miró, vocals del Consell; i Lluís Matas 
Colomer, secretari. Com pot comprovar-se, al capdavant d’aquesta nova societat encara 
hi figuren alguns protagonistes del canvi generacional produït a principis de segle; en els 
següents quinze anys es durà a terme un nou canvi generacional.

El mes d’abril de 1929 s’esdevé l’òbit de Lluís Matas Colomer, i la Junta General no-
mena secretari del Consell Camil Fradera Garcia.264 

Un any després, el novembre de 1930, mor Antoni Andreu Cabanelles, i la Junta Ge-
neral nomena Salvador Cuadrada nou president i Antoni Andreu Martínez com a nou 
vocal.265

Finalment, el desembre del 1935 té lloc l’òbit del gerent, Josep Fradera Llanes, traspàs 
que comporta el nomenament de Camil Fradera com a gerent i del seu germà Santiago 
Fradera com a vocal secretari,266 tots dos fills del primer.

Les condicions meteorològiques no són gens favorables durant els primers anys de la 
nova societat. En la primera reu nió del Consell d’Administració, celebrada un mes des-
prés de la constitució, ja es fa constar que el nivell de les aigües està baixant. La situació de 
sequera es mantindrà i s’incrementarà en els exercicis següents, afectarà tota la zona i 
obligarà la Societat a fer inversions continuades. 

Poc després, el mes de juny de 1922, l’Ajuntament de Mataró demana ajuda a la Socie-
tat i li sol·licita un subministrament d’emergència per a poder passar l’estiu. Entre el ju liol 
i l’agost del 1922 se subministren al municipi 872 m3 al preu de 15 ct./m3.267 

A principis del 1925 feia cinc anys que no baixa superficialment aigua per la riera 
d’Argentona i la sequera obliga a preparar uns pressupostos d’urgència per a enfondir els 
pous 2 i 4, adquirir bombes més potents i construir la canonada des del pou 5 fins a la 
riera de Clarà, amb una inversió de 41.700 pessetes. Ens consta que a principis del 1926 el 
subministrament domiciliari s’ha reduït a només vuit hores diàries i que a partir de l’1 de 
setembre de 1927 no s’accepten noves altes per manca d’aigua.268

Aquest episodi de sequera dura fins a principis del 1928, en què unes pluges impor-
tants reverteixen la situació, es recuperen els nivells de l’aqüífer, es pot reprendre la con-
tractació d’altes i es poden parar els pous, però cal reparar els danys que les avingudes han 
causat a les proteccions laterals i als barratges de la riera de Riudemeia. El desembre del 
1928 la mina Llauder, normalment seca, subministra vint plomes.269

264. Camil Fradera i Garcia (1900-1990), casat amb Montserrat Soler Moreu i fill de Josep Fradera Llanes, fou nomenat 
gerent d’Aguas de Argentona a Mataró, SA el 1935, càrrec que mantingué quaranta-cinc anys, fins a la seva jubi-
lació el 1980.

265. Antoni Andreu i Martínez (1893-1982), casat amb Teresa Marfà i Esquerra i fill d’Antoni Andreu Cabanelles, fou 
president d’Aguas de Argentona a Mataró, SA en els períodes 1938-1951 i 1954-1967.

266. Santiago Fradera i Garcia (1899-1986), casat amb Irene Borràs i Trulls, era fill de Josep Fradera Llanes. 

267. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 1», consell del 19 de setembre de 1922.

268. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 1», consells del 26 de febrer de 1925, el 20 de març de 1926 i el 30 d’agost de 1927.

269. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 2», consell del 13 de desembre de 1928.



109

Aquesta situació d’abundància no du-
ra gaire. L’abril del 1929 tornen a baixar els 
nivells i cal engegar els pous. Passarà molt 
temps sense que plogui ni baixi la riera, 
fins que el gener del 1930 torna a ploure i 
el mes d’abril, amb els nivells parcialment 
recuperats, tornen a parar els pous, encara 
que les mines Llauder i Saborit estan ben 
seques. Novament hi ha un període sec, 
amb els nivells sota mínims i tots els pous 
funcionant.

El febrer del 1932 acorden unes im-
portants obres d’urgència per a mantenir 
el subministrament: cal enfondir els pous 
3 i 4, perforar una mina al pou 2 i ampliar 
la bomba al pou 1, amb un cost previst de 
6.000 pessetes. 

Aquesta situació, amb algun període 
breu de pluja, dura fins a finals del 1932, 
quan les fortes pluges incrementen els ni-
vells, es poden parar els pous i els cabals de 
les mines són importants durant uns me-
sos. A finals del 1933 la mina de Riude-
meia dona cent seixanta plomes, la de Cla-
rà en dona quaranta i fins i tot dona aigua 
la mina Saborit: dotze plomes. 

Novament sobrevenen una sequera i 
nou episodi de pluges el mes de març de 
1935, que aporta nivells d’aigua suficients fins i tot perquè ragin les mines Saborit i Llau-
der, encara que, com sempre, això no dura gaire, ja que a l’agost baixen els nivells i cal 
novament engegar pous i netejar les mines per a garantir els cabals necessaris.270

A banda dels repetitius episodis de sequera que hem descrit, durant aquests primers 
catorze anys la Societat ha d’acordar actuacions importants amb motiu de diverses situa-
cions que van sorgint.

El 1923 s’inicien les obres de construcció del pou 6 en un terreny propietat d’Anna 
Rovira i situat just a l’inici del terme municipal de Dosrius, pou que estava autoritzat per 
la Reial ordre de 26 de febrer de 1916 i per a la construcció del qual la societat anterior 

270. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 2», consells del 10 de febrer de 1932, el 19 de desembre de 1933 i el 10 d’octubre de 
1935.

Contracte de subministrament. Un dels primers 
contractes, signat per la nova societat el 25 de gener  
de 1924, per al subministrament d’1/8 de ploma 
(1.055 litres diaris) a un habitatge del carrer de Santa 
Marta. El contracte era per un any, prorrogable, amb  
un cost de 40 pessetes anuals, i les despeses de la 
instal·lació eren a càrrec del sol·licitant. Imatge 
procedent de l’Arxiu Històric d’Aigües de Mataró.
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havia sol·licitat una pròrroga. Les obres, amb un cost de 6.300 pessetes, finalitzen el febrer 
del 1924. El 1925 també finalitza la construcció de la canonada fins a la mina de Clarà i 
s’està pendent de la inspecció de les obres, que es produirà el 1929. La transferència de les 
autoritzacions des de Fradera y Compañía a la nova societat per a la captació de 92 l/s a la 
riera d’Argentona s’aconsegueix finalment el 1933.271

El setembre del 1923 es té coneixement de l’aprovació a favor de Fradera y Compañía 
de les obres de la riera de Clarà i es demana la transferència a la nova societat. Obres Pú-
bliques exigeix la presentació d’un reglament i de les tarifes corresponents, i el juliol del 
1927 el Consell aprova el primer reglament del servei juntament amb les tarifes, que de-
terminen el cost del subministrament d’una ploma en 400 pessetes anuals, més una pes-
seta i deu cèntims per a fontaneria. L’aprovació de les obres i la transferència de l’autorit-
zació per a la captació de 1.200 m3/dia de la riera de Clarà s’obtenen el 12 de juny de 
1926.272

També es realitzen inversions importants: s’adquireixen bombes, motors i un induït 
més potent, fabricat a París, i es reforma la central per a ampliar la producció d’energia, 
amb un cost total de 27.000 pessetes.273 També es fan diverses actuacions per al manteni-
ment de les instal·lacions. 

El setembre del 1929 es produeix l’enfonsament de la conducció general, fet que es 
torna a ocórrer el 1931 a Can Badó del Sorrall, i cal reparar-lo de nits, amb molta dificul-
tat per a mantenir el servei. Aquesta reparació s’ha de repetir, també de nits, durant divuit 
dies el 1934 en el tram final, sota el col·legi dels Salesians i Can Bartra.274

Un tema que requereix recursos econòmics importants és conseqüència de la decisió 
de l’Ajuntament, el febrer del 1928, de traslladar a les voreres les canonades existents al 
centre dels carrers de Sant Rafael i Santa Teresa, amb motiu de les moltes pavimentacions 
projectades per l’Ajuntament nomenat durant la dictadura. Aquest requeriment es repe-
teix en dates posteriors en altres carrers: el desembre del 1928, el juliol, setembre i desem-
bre del 1929, el juliol del 1930 i el setembre del 1931.275 L’import total de la inversió en 
canalitzacions és d’11.300 pessetes.276

Des del mes d’abril del 1924 s’estudia la possibilitat de contractar amb la Compañía 
General de Electricidad el subministrament elèctric. Després de quatre anys de negocia-
cions, el mes de maig de 1928, comprat i instal·lat prèviament el corresponent transfor-

271. AHAM, Dirección General de Obras Públicas, núm. 482, 23 de juny de 1933.

272. Gaceta de Madrid, 14 de juliol de 1926.

273. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 1», consell del 4 de maig de 1927.

274. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 2», consells del 10 de setembre de 1929, el 17 de setembre de 1931 i el 28 d’octubre 
de 1934.

275. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 2», consells del 7 de febrer i el 12 de desembre de 1928, el 3 de juliol, el 10 de se-
tembre i el 12 de desembre de 1929, el 4 de juliol de 1930 i el 17 de setembre de 1931.

276. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 2», consell del 23 de març de 1932.
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mador de 3.000/500 V, es formalitza aquest servei,277 que alimentarà la xarxa elèctrica 
privada a 500 V, amb contractes successius amb diverses companyies fins a finals dels anys 
vuitanta del segle passat, en què es va anul·lar el transformador i es va substituir per un 
subministrament directe a 220/380 V.

L’agost del 1926 s’acorda l’adquisició, per 6.000 pessetes, del primer automòbil de la 
Societat. Però aquest cotxe durarà poc temps perquè el mes d’abril del 1929 la Societat 
adquireix per 5.550 pessetes l’automòbil Ford,278 que molts recorden, que duia la matrí-
cula B-35889 i que figura en els inventaris fins a principis del 1980, quan s’acordà rega-
lar-lo a Camil Fradera amb motiu de la seva jubilació.279

Tot i que a Mataró el subministrament amb comptador no es donà de manera gene-
ralitzada fins a principis del 1981, és en aquests anys de principis del segle xx que ja tro-
bem les dues primeres referències al canvi. El juliol del 1930 el Consell acorda que amb 
caràcter de prova es contracti un primer subministrament amb comptador, per al qual 
fixa el preu de 30 ct./m3. S’ha vien adquirit dos comptadors per a provar-ho. La segona 
referència la trobem al cap d’un any i mig, a finals del 1931, quan, després de verificar un 
frau en el cinema Gayarre consistent en el consum fraudulent d’aigua de les boques d’in-

277. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 2», consell del 30 de maig de 1928.

278. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 2», consell del 22 d’abril de 1929.

279. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 7», consell del 21 de febrer de 1980, p. 63.

El «cotxe del senyor 
Camilo». Aquest vehicle, 
amb matrícula B-35.889, 
de la marca Ford, fou 
adquirit el 1929 i 
constituí la imatge visible 
de la Societat durant els 
prop de cinquanta anys 
que circulà per Mataró. 
En el període de la 
Guerra Civil fou confiscat 
i traslladat al front; va 
anar a parar al País Basc, 
d’on fou recuperat  
l’any 1937.
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cendis, s’imposa la sanció corresponent i més tard s’autoritza aquest consum contro-
lant-lo amb un comptador.280 

Posteriorment a aquestes dates, no hem trobat en els cinquanta anys següents cap al-
tra referència a la instal·lació de comptadors per la Societat. 

4.4. LA PRIMERA MUNICIPALITZACIÓ

Els canvis polítics a l’Estat espanyol durant aquests primers anys de la Societat —el 
1923 la dictadura de Primo de Rivera, el 1931 la proclamació de la Segona República i 
el 1936 la Guerra Civil, amb les normatives legals corresponents— incideixen notable-
ment en el desenvolupament de la Societat.

En primer lloc, són importants els canvis legals que a escala municipal es donen en el 
període de la dictadura i que afecten la prestació del servei d’aigua. 

El 16 d’abril de 1924 s’aprova el Decret llei que declara serveis públics els subministra-
ments d’aigua, gas i electricitat; el 14 de juliol de 1924, el Reglament d’Obres i Serveis Mu-
nicipals; el 9 de febrer de 1925, el Reglament de Sanitat Municipal, i anteriorment, el 8 de 
març de 1924 s’havia aprovat l’Estatut municipal, que determinava com a competència mu-
nicipal la municipalització dels serveis, la prestació del servei d’aigua i la seva vigilància sa-
nitària, és a dir, es podria municipalitzar el servei d’aigües amb caràcter de monopoli.281

280. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 2», consells del 4 de juliol de 1930 i el 7 de desembre de 1931.

281. Gaceta de Madrid, núm. 69, 9 de març de 1924.

Noves lleis. Fragment  
de la publicació, el 1924,  

de les noves lleis  
que possibilitarien la 
municipalització del 

servei d’aigua i 
l’expropiació de  

les  instal·lacions de  
la Societat.
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Amb aquests canvis legislatius, el nou 
ajuntament del nomenat recentment al-
calde, Antoni de Palau,282 estudia la muni-
cipalització del servei d’aigües i el novem-
bre del 1926 demana a la Societat les dades 
del cabal d’aigua aforada de què disposa, la 
quantitat destinada al consum, els noms 
dels abonats i l’aigua que tenen arrendada, 
i el preu que paguen anualment.

Per a portar a terme la municipalitza-
ció, el Ple de l’Ajuntament nomena una 
comissió formada per l’alcalde, els tinents 
d’alcalde Joan González283 i Jaume For-
nells, el pèrit industrial Bernardí Ros, l’ad-
vocat Joan Pons284 i el farmacèutic Ramon 
M. Spà.285 

Per acord del Ple s’aprova la memòria 
redactada per la comissió esmentada, la 
qual es publica al Boletín Oficial de la Pro
vincia (BOP) el 14 de novembre de 1927, 
amb l’anunci del projecte de municipalit-
zació.286 

En aquelles dates l’Ajuntament edita i 
distribueix àmpliament el document Me
moria relativa a la municipalización con mo
nopolio del abastecimiento de aguas a la ciu
dad de Mataró. Septiembre de 1927, el qual 

282. Antoni de Palau de Soler i Simon (Mataró, 1878-1960), casat amb Lluïsa de Palau de Soler i Bielsa, era net del fun-
dador de la societat Palau, García y Compañía i també alcalde Melcior de Palau i Bonet. Antoni de Palau fou alcal-
de de Mataró en temps de la dictadura (1925-1930). Durant el seu mandat s’executaren actuacions urbanístiques 
importants: es pavimenten els tres quilòmetres del Camí Ral, s’urbanitzaren definitivament la Rambla i la Riera i 
la sortida cap a Argentona pel carrer d’Isern i s’inaugurà el tramvia.

283. Joan González Mora, nascut a Jauja, a la província de Còrdova, va ser comandant i l’ànima de la Unión Patriótica, 
el partit polític oficialista de l’època de Primo de Rivera. Dirigí La Unión, el periòdic local del règim, i, a més, fou el 
censor oficial de la dictadura.

284. Joan Pons i Montanari (Mataró, 1892 – Llinàs, 1936), solter, advocat i secretari judicial, va ser trobat mort al Coll el 
10 de desembre de 1936.

285. Ramon M. Spà i Tuní (Mataró, 1902-1987), farmacèutic, va ser el delegat del Col·legi Oficial de Farmacèutics a Ma-
taró. Estava casat amb Carme Vera i Martínez.

286. ACM, FAM, «Acords municipals», 1 de juny i 21 de juliol de 1927.

El projecte de  municipalització. Coberta de la 
publicació (1927), en temps de l’alcalde Antoni de Palau 
i Simon, del document on s’exposaven els motius que 
justificaven la municipalització, així com les condicions 
en què es proposava efectuar-la.
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consta de quatre capítols: «Informe técnico», «Estudio social», «Estudio jurídico» i «Estudio 
financiero». Per la seva importància, els descriurem a continuació.

En el capítol primer, «Informe técnico», com a antecedent s’exposa: «La causa deter-
minante de estudiar la posible municipalización del Servicio que nos ocupa, es la carestía 
de agua que sufre esta población». 

Continua fent un inventari dels diferents serveis d’aigua que abasteixen la ciutat i dels 
recursos de què es disposa: les mines privades Trisach, Brua i Ca la Madrona, que avalua 
en seixanta plomes; les mines de l’Ajuntament, en trenta-sis plomes; el pou de l’escorxa-
dor, que pot donar 71 plomes; i els recursos de la societat Aguas de Argentona a Mataró, 
SA (AAMSA), que en l’escrit aportat declara disposar de 300 plomes, encara que la comis-
sió, ateses les restriccions de només sis hores diàries de subministrament que està fent 
l’empresa en èpoques d’estiatge, valora com a garantides la meitat. Conclou que per a la 
ciutat es pot disposar d’uns recursos totals de 2.650 m3/dia.

A continuació calcula els cabals necessaris, que determina en 100 l/dia per habitant, 
perquè prescindeix del subministrament industrial, que suposa que s’abastirà autònoma-
ment amb pous d’aigua de menys qualitat, encara que la legislació aprovada recentment 
disposa la quantitat de 200 l/dia. També determina que amb un escenari de 27.000 habi-
tants, el nucli urbà requereix per al subministrament domèstic un mínim de 2.700 m3/dia, 
que, sumats als 1.530 que calculen per Servei Públic (hospital, escorxador, escoles, caserna, 
fonts públiques, etc.), més les pèrdues del sistema, fan un total aproximat de 5.000 m3/dia, 
amb un dèficit de 2.350 m3/dia, que proposa que el municipi adquireixi a tercers.

Després fa una anàlisi molt crítica dels sistemes de distribució, xarxa, repartidors, 
dipòsits i sobreeixides:

No solo el suministro de agua es deficiente en Mataró por la carencia de ella, sino tam-
bién por su anticuada forma y red de distribución.

En cuanto a la forma hay que manifestar [que] el procedimiento del aforo por plumeros 
no es recomendable y está por estas causas ordenado [...] que los Ayuntamientos deberán 
imponer el suministro de agua por medio de contador, suprimiendo los depósitos [...]. 

Y, por lo tanto, es necesario la confección de un proyecto de red de distribución de 
suministro por contador, en el que las tuberías estén calculadas para el máximo consumo, 
con la resistencia suficiente para poder suministrar por presión el agua hasta los pisos más 
altos de las casas de la ciudad. Esta instalación deberá partir de uno o varios depósitos si-
tuados convenientemente en la parte más alta de la población, a fin de poder comunicar 
al líquido la presión necesaria.

No cal dir que l’anàlisi dels canvis tecnològics que la comissió fa l’any 1927 és total-
ment encertada i necessària, però per a la seva implantació total encara calgué esperar uns 
altres cinquanta anys. 

En el capítol segon del document, «Estudio social», analitza el preu que paguen els 
abonats i detalla que, segons les dades aportades per la Societat, aproximadament uns 
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2.900 abonats tenen contractat un octau de ploma, 1.050 l/dia, i pel servei paguen 41 o 51 
pessetes anuals, cosa que representa un preu només d’11 o 12 ct./m3, encara que, com que 
el més habitual és que el subministrament estigui reduït a sis hores diàries, el preu de 
l’aigua rebuda és realment de 44 o 54 ct./m3, un preu molt semblant al que resulta en 
l’estudi financer, igual o inferior al que en la pràctica s’està pagant i molt més barat que 
en altres poblacions com Barcelona, que té uns preus que oscil·len entre els 40 ct./m3 i les 
4 ptes./m3.

Pel que fa al capítol «Estudio jurídico», després d’analitzar la legislació vigent con-
clou:

Es, por tanto, un hecho indiscutible que el Ayuntamiento de Mataró puede legalmen-
te llevar a término la municipalización, con monopolio, del Servicio que nos ocupa.

Está claro que, habiendo una Compañía que suministra la mayor parte del agua que se 
consume en Mataró, habrá que ir a la expropiación de su instalación, en todo o en parte.

Per a portar a terme l’expropiació amb la indemnització corresponent, caldran els 
passos següents: aprovació d’un projecte detallat, arbitratge o acord amistós amb la So-
cie tat, expropiació de la xarxa i execució del projecte. Finalment, caldrà definir la forma 
d’explotació del servei, que inicialment està previst que hagi de ser indirecta, arrendant-lo 
a una empresa, per concurs o subhasta, i només si no es presenta ningú podrà fer-ho 
l’Ajuntament directament.

El capítol «Estudio financiero» comença analitzant els pressupostos municipals dels 
cinc darrers anys, que, amb unes mitjanes d’1.083.000 pessetes pressupostades, han do-
nat una recaptació mitjana d’1.193.000 pessetes i s’han tancat amb superàvit, cosa que 
permet relativitzar la importància de l’operació, atès que calcula el cost de la implanta-
ció en 1.100.000 pessetes, inferior als ingressos anuals municipals. Aquesta xifra inclou 
535.000 pessetes per a l’execució i redacció del projecte i 500.000 per a l’adquisició de 
noves fonts d’aigua, fins a 2.100 m3/dia, inversions que preveu finançar amb un crèdit al 
6 % amortitzable en quaranta anys.

El compte d’explotació preveu despeses per un total de 334.150 pessetes anuals, que 
inclouen els interessos i l’amortització del crèdit, l’adquisició de 2.000 m3/dia a 20 ct./m3, 
i les despeses de direcció, administració, explotació i reparacions. Per als ingressos fa dos 
supòsits: la venda de 2.500 m3/dia a 40 ct./m3, amb un ingrés de 365.000 pessetes i un 
benefici de 30.850; i, per al supòsit de preveure unes despeses superiors, la possibilitat 
d’incrementar el preu fins a 45 ct./m3, que donaria uns ingressos de 410.625 pessetes.287

287. AHAM, Memoria relativa a la municipalización con monopolio del abastecimiento de aguas a la ciudad de Mataró, 
Ajuntament de Mataró, setembre de 1927.
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Tal com hem dit, el 14 de novembre es publica al BOP l’anunci del projecte de muni-
cipalització, i quinze dies més tard, el mes de desembre, es reuneix el Consell de la Socie-
tat i acorda oposar-s’hi amb tots els mitjans possibles.288

El mes de febrer següent l’Ajuntament demana una relació de totes les canonades 
existents, amb els plànols corresponents, i es constata que no hi ha plànols de la xarxa. La 
Societat acorda contractar l’enginyer Ignasi Mayol289 perquè faci un projecte d’ampliació 
de la xarxa. Es fa un inventari que determina la longitud de la xarxa existent en 24.350 
metres.

L’Ajuntament ha constatat que no es disposa dels cabals suficients per a l’abastament 
a la població, segons els volums que determina la reglamentació vigent, 200 l/dia per ha-
bitant, i convoca un concurs per a l’adquisició de 4.000 m3/dia d’aigua. El 10 d’octubre 
s’aproven les bases del concurs,290 que, després de ser publicat, queda desert per manca de 
concursants.

La Societat, mentrestant, encarrega a l’enginyer Francesc Fonrodona291 un informe 
sobre els cabals de què disposen. El dia 16 d’octubre de 1929 Fonrodona efectua una visi-
ta detallada a tots els pous i mines de la Societat i el dia 24 presenta un informe que de-
termina el cabal subministrat en aquelles dates pels pous, que és de 660 plomes, i per les 
mines, que és de 47 plomes: 20 la Riudemeia, 15 la Sisternes i 12 la Trinxeria. Això equival 
a un cabal total de 5.971 m3/dia; aquests són els recursos de què la Societat disposa en 
aquella data per al subministrament a la ciutat. Fonrodona també explica que ha visitat 
La Màquina, on ha trobat una instal·lació per a la producció d’energia constituïda per dos 
motors de gas pobre de 40 i 20 HP, construïts per La Maquinista Terrestre y Marítima, 
dos gasògens i dos alternadors de 40 i 60 HP, instal·lació que qualifica com una bona pre-
visió per als casos de fallida del subministrament elèctric, contractat en aquella data amb 
la companyia Riegos y Fuerzas del Ebro, SA.292

Amb aquest estudi es posa de manifest que la Societat disposa de recursos molt su-
periors i amb majors garanties que els que figuren en el projecte de municipalització, i 
s’inicien converses per a parlar d’una possible fusió entre l’Ajuntament i la Societat. A fi-
nals del 1930 es nomena una comissió formada per dos regidors de l’Ajuntament i el 
president i el gerent de la Societat.293

288. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 2», consell de l’1 de desembre de 1927.

289. Ignasi Mayol i Pasant (1875-1948), enginyer casat amb Magdalena Roca i Mola, va ser enginyer municipal, comis-
sari local d’excavacions, director de l’Escola d’Arts i Oficis, director general de la Caixa d’Estalvis de Mataró (1910-
1948) i un dels fundadors de l’Agrupació Científic-Excursionista.

290. ACM, FAM, «Acords municipals», 10 d’octubre de 1929.

291. Francesc Fonrodona i Domènech (Matanzas, Cuba, 1862 – Mataró, 1937), enginyer de mines casat amb Concep-
ció Masuet i Fornaguera, va ser tècnic a la Direcció General d’Obres Hidràuliques de Barcelona.

292. AHAM, «Informe acerca de los alumbramientos que posse la sociedad Aguas de Argentona a Mataró», Francesc 
Fonrodona, Barcelona, 24 d’octubre de 1929.

293. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 2», consell del 10 de desembre de 1930.
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Suposem que aquesta iniciativa no prospera a causa dels canvis polítics que es donen 
en els mesos posteriors i la proclamació de la Segona República. En sis anys, Mataró can-
via vuit cops d’alcalde. A les eleccions d’abril del 1931, Josep Abril Argemí294 és elegit al-
calde pel Front d’Esquerres Catalanes fins al març del 1933, en què dimiteix en protesta 
per la presa de possessió dels regidors elegits el 31 per la Candidatura Administrativa, i és 
elegit alcalde Josep Rabat Simon, d’Acció Catalana Republicana, fins al novembre, en què 

294. Josep Abril i Argemí (Santa Maria de Palautordera, 1869 – Barcelona, 1939), sabater d’ofici afiliat al Partit Federa-
lista Republicà de Pi i Margall, va ser regidor de Mataró vuit vegades entre els anys 1899 i 1925. Va ésser el funda-
dor d’ERC a Mataró, el primer alcalde de Mataró de la Segona República (1931-1933) i regidor en temps de l’alcal-
de Cruxent. Fou afusellat al Camp de la Bota el 7 de març de 1939.

Plànol de les minies municipals, 
1930. Fragment del «Plànol Finca 
núm. 10, Minas propiedad del 
Ayuntamiento de Mataró. 1930»,  
a escala 1:10.000, amb el detall  
de galeries, pous i repartidors, 
corresponent a les mines de  
Valldeix i Canaletes. Document 
AC-3054-C88, procedent de l’Arxiu 
Comarcal del Maresme. Fons  
de l’Ajuntament de Mataró.
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el substitueix Jaume Llavina Cot, exmilitant també d’Acció Catalana Republicana. A les 
eleccions del gener del 1934 és elegit Salvador Cruxent Rovira,295 de la candidatura Front 
Únic d’Esquerres, que governa fins als Fets d’Octubre, en què és detingut. A partir d’ales-
hores l’Ajuntament es regeix per una sèrie de comissions gestores: la primera és presidi-
da per Joan Novellas Mora, del Partit Radical, que també dimiteix el febrer del 1935 i és 
substituït per Josep M. Fradera Pujol, de la Lliga Catalana, fins a l’octubre, en què el subs-
titueix com a alcalde accidental Joan Masriera, també de la Lliga. El febrer del 1936, amb 
els canvis de govern a Madrid, es reincorporen els membres dels ajuntaments elegits el 
1934 i torna a ser alcalde Salvador Cruxent.296

Amb tots aquests canvis de govern municipal, les negociacions sobre el servei d’aigües 
queden aparcades.

El setembre del 1933 el Consell valora una sol·licitud per a subministrar l’aigua rebu-
da de diversos propietaris del nou barri de Cerdanyola i acorda denegar-la.

El maig del 1936 la Societat compra per 750 pessetes, a Antoni Pous i Miquel Brullet, 
una petita peça de terra de 185 m2 al paratge dels Caputxins, a tocar de la riera de Cirera 
i sota el Desviament (popularment anomenat el desvío), que se segrega d’una finca de 
major cabuda, afectada per la servitud de pas de les mines Trinxeria i Sisternes.297 En 
aquesta parcel·la es construirà el pou de Cirera, per a incrementar la poca aigua que dona 
la mina Sisternes. El dia 15 de juliol el Ple Municipal acorda concedir permís a la Societat 
per a la construcció d’un pou a la riera de Cirera, destinat al consum domiciliari. 

En els catorze anys transcorreguts des de la creació de la Societat, els balanços anuals 
han acreditat un benefici total en el període de 650.882 pessetes i han distribuït uns divi-
dends de 2.720,50 pessetes per acció,298 xifra que representa una mitjana de 194,32 pesse-
tes per acció i any, amb un rendiment del 6,5 % anual. 

Com ja hem esmentat abans, després de la mort del gerent i principal impulsor de la 
Societat, Josep Fradera Llanes, la Junta General, en sessió ordinària el dia 4 de juny de 
1936, nomena nou gerent i secretari els seus fills Camil Fradera i Santiago Fradera, respec-
tivament. A continuació la Junta, en sessió extraordinària, acorda la modificació dels es-
tatuts: canvia el domicili social al carrer de Francesc Macià (avui carrer d’Argentona), 
autoritza al Consell a ampliar el capital social en 300.000 pessetes per a absorbir els crèdits 

295. Salvador Cruxent i Rovira (1899-1985), casat amb Margarida Bachs i Galceran, era militant d’ERC i fou elegit al-
calde el gener del 1934. Detingut pels Fets d’Octubre, recuperà l’alcaldia el febrer del 1934 i fou alcalde a princi-
pis de la Guerra Civil. També fou un dels promotors del Forn del Vidre.

296. Margarida colomer i rovira, La Guerra Civil a Mataró, 1936-1939, p. 25-36.

297. AHAM, notari de Mataró Josep M. Monfort, escriptura 337, del 22 de maig de 1936.

298. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 1», p. 15, 32, 51, 72 i 92, i «Actas Con. Ad., núm. 2», p. 16, 35, 58, 79, 104, 122, 145, 167 
i 187.
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existents i crea la figura del conseller gerent, annex al càrrec del president.299 Aquesta mo-
dificació dels estatuts és elevada a pública pel director gerent el dia 4 d’agost de 1936. 

4.5. LA CONFISCACIÓ

Tres mesos després de la Junta que nomena nou gerent Camil Fradera i un mes des-
prés que aquest elevi a públic davant notari els nous estatuts aprovats,300 com a conse-
qüència de la insurrecció del general Franco i dels canvis polítics produïts a la ciutat de 
Mataró, el dia 2 de setembre de 1936, a proposta del conseller regidor Artur Puigvert,301 la 
Comissió de Govern, presidida per l’alcalde accidental, Josep Abril, assistit pels consellers 
regidors Puigvert, Puig i Freixes, acorda la confiscació del servei d’aigua per part de 
l’Ajuntament, proposta que es fa efectiva el dia següent.

En el Llibre d’acords municipals podem llegir:

Que s’incauti l’Ajuntament dels serveis de la Companyia d’Aigües de Mataró-Argento-
na, facultant-se al Conseller Regidor de Foment, senyor Puigvert, per a que porti a cap dita 
incautació a quin efecte podrà fer us del personal tècnic i administratiu municipal i aliè a 
l’administració municipal, que estimi provident.302

Després del 31 de juliol de 1936, amb la destitució dels regidors de la Lliga, de la CE-
DA i dels carlins, l’Ajuntament de Mataró no està constituït per membres electes, sinó 
només per regidors designats pels partits del Front d’Esquerres: ERC (7), CNT (9), PSUC 
(6), POUM (3), ACR (3) i UdR (3). En aquelles dates, el dia a dia de l’Ajuntament està 
governat per la Comissió de Govern, que es reuneix diàriament i està presidida per l’alcal-
de, Salvador Cruxent (ERC), i els consellers regidors Josep Abril (ERC), Artur Puigvert 
(PSUC), Albert Puig (POUM) i Ramon Freixes (ERC).303

En el diari Llibertat, òrgan del Comitè Local Antifeixista, trobem en el número corres-
ponent al dia 3 de setembre, l’article que reproduïm:

299. AHAM, «Actas juntas generales de la sociedad Aguas de Argentona a Mataró, núm. 1», junta del 4 de juny de 
1936.

300. ACM, FAM, notari de Mataró Josep M. Monfort i Gutiérrez, escriptura del 4 d’agost de 1936.

301. Artur Puigvert i Fabré (1892-1949), socialista casat amb Laura Bofill i Casas, va ser elegit regidor el 1931-1934 en 
representació de la coalició formada per republicans i socialistes. Més tard, des del juliol del 1936, en nom del 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) va ser president de la Comissió de Foment de l’Ajuntament de Ma-
taró durant la Guerra Civil.

302. ACM, FAM, «Acords municipals de Mataró», acord de la Comissió de Govern del 2 de setembre de 1936, f. 1.

303. Margarida colomer i rovira, La Guerra Civil a Mataró, 1936-1939, p. 114-115.
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una incautació imPortant

l’ajuntament s’ha Fet càrrec de la comPanyia d’aiGües d’arGentona

En la sessió que va celebrar ahir a la tarda el Consell de Govern de l’Ajuntament de 
Mataró, va acordar portar a cap la incautació dels serveis d’aigües propietat de la «Compa-
nyia d’Aigües d’Argentona a Mataró S.A.», coneguda pel nom d’Aigües d’En Fradera, i va 
facultar al mateix temps al Conseller Regidor de Foment Artur Puigvert perquè portés a 
cap l’acord esmentat.

Aquest matí, acompanyat d’alguns tècnics de l’Ajuntament el Conseller Puigvert s’ha 
traslladat a les oficines de la Companyia instal·lades al carrer de Francesc Macià. En presèn-
cia dels representants de l’empresa, senyors Camil Fradera i Salvador Cuadrada, s’ha portat 
a terme la incautació, fent-se càrrec de l’administració general l’interventor d’aquest Ajun-
tament Josep Marcó, i com a enginyer tècnic Josep Massuet. Una vegada extesa l’acta cor-
responent, s’ha traslladat als pous de la Companyia per tal de fer-se càrrec de la maquinà-
ria i instal·lacions.

Acabada la feina, el Conseller senyor Puigvert ha anat a comunicar oficialment la in-
cautació a l’Ajuntament d’Argentona, on ha estat rebut per dos regidors.

La Companyia serveix unes 35 plomes d’aigua a Argentona, més el servei de dues 
fonts públiques. 

Segueix tot el personal subaltern de la Companyia a les ordres dels funcionaris muni-
cipals, fins que l’Ajuntament decideixi.

No cal subratllar la importància d’aquest acte, que posa sota control del Municipi un 
servei públic de tanta utilitat com és el de l’aigua.

El Consell de Govern del Municipi, donant-se compte del que representa en aquests 
moments la seva tasca, ha donat una mostra del que representa la seva capacitat. El poble 
de Mataró els ho agrairà.304

El diari La Vanguardia del dia 5 de setembre també publica la notícia sota el títol «In-
cautación del servicio de aguas».305

Tot seguit, tant l’interventor, Joan Marcó, com l’enginyer, Joan Massuet,306 presenten 
els seus informes sobre la situació de la Societat, els dies 8 i 23 de setembre, respectiva-
ment.

L’interventor municipal, d’acord amb el que preveu la Llei municipal catalana, propo-
sa gestionar la Societat amb la forma d’Administració Autònoma fins que s’hagin realitzat 

304. Llibertat, dijous 3 de setembre de 1936.

305. La Vanguardia, dissabte 5 de setembre de 1936, p. 5, «Comarcas».

306. Joan Massuet i Subirà (1907-1938), enginyer industrial, va ser nomenat enginyer municipal l’1 de desembre de 
1937. Era fill de Secundí Massuet i Fonaguera (advocat i oficial major de l’Ajuntament de Mataró) i nebot de Fran-
cesc Fonrodona i Domènech (enginyer de mines i tècnic a la Direcció General d’Obres Hidràuliques de Barcelona).
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les reformes tècniques que es creguin necessàries i proposa reduir la tarifa, atesos els be-
neficis que fins avui acredita la Societat. 

L’enginyer municipal, després de visitar les captacions, de veure els plànols i d’analit-
zar el règim de funcionament actual, discrepa de l’interventor i aconsella mantenir la ta-
rifa i actualitzar-la segons el cost de la vida per a destinar els excedents a finançar les mi-
llores urgents i necessàries, però, a més, detalla exhaustivament el conjunt de problemes 
existents:

— Servei intermitent, durant dotze hores diàries, de 250 litres per habitatge, cabal 
inferior al recomanable per a la higiene necessària que permetria la disminució de 
les malalties tifoides.

— Pressió insuficient per a abastir el segon pis dels habitatges.
—  Pèrdues d’aigua a la xarxa i risc sanitari pel buidat intermitent cada dotze hores.
— Manca de dipòsit regulador, fet que ocasiona pèrdues perquè no coincideixen el 

cabal dels pous i el consum, i comporta una manca de garantia en la continuïtat 
del servei.

— Insuficiència de cota de les instal·lacions, que no permet el subministrament a les 
zones noves de la ciutat.

— Estructura de la xarxa que no permet la implantació desitjable dels comptadors. 
— Diversitat de captacions i xarxes de distribució, que impossibilita el control ade-

quat de la qualitat de l’aigua.
Per tots aquests motius, aconsella la formulació d’un projecte que unifiqui els dos 

serveis i resolgui aquesta problemàtica. I, mentre això es tramiti, proposa augmentar la 
pressió reforçant la xarxa en alguns trams, suprimir els hidròmetres i controlar el cabal 
d’entrada instal·lant un comptador general.307 

Aquestes propostes de millora són tingudes en compte i pocs dies després de rebre 
l’informe, el 30 de setembre, s’encarrega a l’enginyer Joan Massuet la redacció d’un pro-
jecte, que signa un any més tard, el 21 de setembre de 1937, i és aprovat poc després, el dia 
1 d’octubre, pel Comitè Permanent municipal, presidit per l’alcalde, Ramon Molist. 
L’execució del projecte, però, quedarà pendent de les negociacions amb la Societat.308

El projecte no arribarà a executar-se i, amb un pressupost de 2.269.369 pessetes, pre-
veu la construcció de dos dipòsits de 1.000 m3 a prop del parc, a la capçalera de les xarxes 
inferior i superior, amb un bombament per a reforçar el dipòsit superior amb l’aigua de 
l’inferior. Preveu també integrar els cabals provinents dels recursos de l’Ajuntament i la 
Societat, i incorpora els corresponents a cinc serveis privats que se suposa que prèviament 
s’han d’haver confiscat: les mines de Can Jordi (d’en Brua), Sac d’Ossos, de Ca la Madro-
na, d’en Trisach i del Pou d’En Pastes.

307. ACM, FAM, expedient FOM-0045-16, «Incautar companyia aigües, 1936».

308. ACM, FAM, «Acords municipals de Mataró», acord del Comitè Permanent de l’1 d’octubre de 1937, f. 285.
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També preveu la instal·lació, a la sortida dels dos dipòsits, de les corresponents plan-
tes de verdunització309 per a l’esterilització de l’aigua amb clor, acció que fins a aquelles 
dates no s’havia efectuat mai a la nostra ciutat.

L’Ajuntament d’Argentona, per la seva banda, a finals del 1936 també decideix confis-
car la Societat en aquella part existent dintre del seu terme municipal, la qual cosa com-
porta negociacions entre tots dos ajuntaments. Amb aquest fi es nomena una comissió 
mixta formada pels regidors Artur Puigvert i Emili Oller, en representació de l’Ajunta-
ment de Mataró, i els consellers Antoni Boba i Felip Conejos, en representació de l’Ajun-
tament d’Argentona. Les negociacions inicialment fracassen per la pretensió d’Argentona 
de requisar els pous i les mines, i cobrar a Mataró l’aigua subministrada.310 

Finalment, a proposta d’Argentona el tema es resol de la manera següent: l’Ajunta-
ment de Mataró cedirà a l’Ajuntament d’Argentona només la xarxa existent en el seu 
municipi, amb el compromís del subministrament gratuït de 50 plomes, a més de la ven-
da, quan faci falta, d’un màxim de 10 plomes addicionals a preu de cost.311 

A finals del 1937 la Comissió de Serveis Públics, després de negociar-ho amb Camil 
Fradera, redacta una proposta per a l’adquisició de les accions als socis de la Societat, que 
es valoren en el seu import nominal de 300 pessetes i que els socis haurien de cedir al 
municipi en forma de préstec, a canvi que aquest els reconegués una renda vitalícia del 
4 %.312 Aquesta proposta, però, no prosperà.

Pel que fa al personal de la Societat, segons la nota informativa publicada a la revista 
Llibertat, «segueix tot el personal subaltern de la companyia a les ordres dels funcionaris 
municipals, fins que l’Ajuntament decideixi».313 Aquesta decisió inclou també el director, 
Camil Fradera, al qual el mes de gener del 1937 el comitè reconeix un sou anual de 
6.000 pessetes.314

El projecte redactat per l’enginyer Joan Massuet i aprovat pel municipi el 1937, tal 
com hem dit, no s’executà, i l’autor, que morí l’agost del 1938, tampoc no va cobrar els 
honoraris de redacció corresponents. Això comportà que, després de la guerra, el seu 
pare i hereu, Secundí Massuet Fornaguera, reclamés a l’Ajuntament, el 4 de desembre de 
1946, el pagament dels honoraris establerts per la llei. 

309. Verdunització: addició de petites quantitats de clor i permanganat potàssic a l’aigua, per tal d’esterilitzar-la. El 
nom prové del sistema de potabilització emprat a la ciutat francesa de Verdun, assetjada el 1916 en el curs de la 
Primera Guerra Mundial. Definició del Termcat.

310. ACM, FAM, «Acords municipals de Mataró», acords del Comitè Permanent del 20 de novembre i el 29 de desem-
bre de 1936, f. 78 i 160.

311. ACM, FAM, expedient FOM-0045-16, «Incautar companyia aigües, 1936», documents de l’acord del Consell Muni-
cipal d’Argentona del 9 de juliol de 1937 i contestació de l’alcalde Ramon Molist, del 9 d’agost de 1937.

312. ACM, FAM, expedient FOM-0045-16, «Incautar companyia aigües, 1936», proposició de la Comissió de Serveis 
Públics del 20 d’octubre de 1937.

313. Llibertat. Òrgan del «Comitè Local Antifeixista», núm. 37, 3 de setembre de 1936.

314. ACM, FAM, «Acords municipals de Mataró», acord del Comitè Permanent del 12 de gener de 1937, f. 188.
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En aquelles dates, l’alcalde Joaquim Boter de Palau ordenà una investigació que va 
concloure un any després l’existència del projecte esmentat, però Massuet hagué d’espe-
rar un any més perquè la Comissió Municipal Permanent resolgués, el 26 de juny de 1948, 
no pagar els honoraris i retornar-li un exemplar del projecte redactat pel seu fill, que no 
s’havia executat.315

315. ACM, FAM, doc. núm. reg. 1131/332, «Fomento 1946», sobre abonament dels honoraris del Projecte d’abasta-
ment d’aigües del 1937.

Esquema de les dues 
xarxes, 1937. «Projecte 
d’abastament d’aigües, 
1937», redactat per 
l’enginyer Joan Massuet. 
Esquema de la xarxa de 
distribució, repartida en 
dues zones; la zona 
inferior comprèn des 
dels carrers de Sant 
Benet, Sant Josep, Palau, 
Sant Simó i Prat de la 
Riba fins al mar. 
Document procedent  
de l’Arxiu Comarcal del 
Maresme. Fons de 
l’Ajuntament de Mataró, 
expedient FOM-0043.
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Mataró, 1948. Vista zenital de Mataró a partir de fotografies aèries (1948). Col·lecció de nou fulls CETFA procedent  
de la Cartoteca de l’ICGC. Composició elaborada per Francesc Costa.
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5.1. LA FUSIÓ AMB EL SERVEI MUNICIPAL

Així, doncs, des del 3 de setembre de 1936, en què es produí la confiscació per part de 
l’Ajuntament, fins al 27 de gener de 1939, la societat Aguas de Argentona a Mataró SA no 
tingué cap activitat econòmica ni jurídica, tal com fa constar el seu director gerent en 
l’acta notarial corresponent.316 Durant aquest període de l’aixecament militar es produí la 
mort de dos membres del Consell: en primer lloc, l’assassinat a Barcelona del conseller 
Àngel Isbert Miró i, posteriorment, el mes d’abril de 1937, la mort natural del president, 
Salvador Cuadrada Bernadet. 

La primera junta general, en compliment dels nous estatuts acordats el 4 de juny de 
1936, nomena els nous consellers.317 Els òrgans directius de la Societat en aquesta nova 
etapa queden com segueix: Antoni Andreu Martínez, president i conseller gerent; Pilar 
Cert Martui, vídua d’Isbert, vocal; Miquel Matas Flamerich, vocal; Santiago Fradera Gar-
cia, secretari, i Camil Fradera Garcia, director gerent.

En aquelles dates, la ciutat de Mataró estava regida per una primera Gestora Provi-
sional, presidida per l’alcalde Joan Brufau,318 i, a petició de l’Ajuntament, es va constituir 
una comissió per a estudiar una proposta de fusió dels dos serveis en forma d’empresa 
mixta, idea que ja s’havia plantejat el 1930. La comissió estava integrada per dos represen-
tants del municipi, Ignasi Mayol, enginyer municipal, i Lluís Gallifa,319 arquitecte munici-
pal, i dos representants de la Societat, Camil Fradera, director gerent, i Ildefons Renter,320 
advocat assessor de la Societat.321

A finals del 1943 els tècnics municipals presenten el Proyecto de una red de distribución 
de Aguas potables, que preveu la construcció de dos dipòsits (l’inferior, de 2.000 m3, situat 
a la part sud del parc Municipal, i el superior, de 1.000 m3, situat 25 m més alt, al costat 

316. AHAM, notari de Mataró Josep M. Monfort i Gutiérrez, escriptura 167, del 2 de maig de 1939.

317. AHAM, «Actas juntas generales de la sociedad Aguas de Argentona a Mataró, núm. 1», junta del 15 de juny de 1939.

318. Joan Brufau i Cusidó (Granollers, 1884 – Salamanca, 1968), industrial tèxtil casat amb Dolors Prats i Caymó, fou el 
primer alcalde després de l’entrada de les tropes franquistes el 1939, fins al 1940. Anteriorment, havia estat re-
gidor pel Partit Monàrquic i militant de la CEDA.

319. Lluís Gallifa i Grenzner (1889-1963), casat amb Rosalia Planas i Ferrer i fill de Josep Gallifa i Ballot, va ser arquitec-
te municipal, professor de l’Escola d’Arts i Oficis, cap del Cos de Bombers Voluntaris i l’arquitecte del mercat de la 
Concepció de Mataró, ara remodelat, que es troba a la plaça de Cuba.

320. Ildefons Renter i Gallifa (1888-1969), advocat casat amb Agustina Segalés i Rodon i fill de Francesc de Paula Ren-
ter i Tura, fou degà del Col·legi d’Advocats de Mataró entre els anys 1946 i 1951. També va ser assessor de la Caixa 
d’Estalvis de Mataró i administrador de l’Hospital. Va ser secretari del Consell d’Administració de la Societat els 
anys 1951-1968.

321. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 3», consell del 27 de maig de 1940, p. 21.
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del cementiri), amb una estació elevadora de 20 HP, 2.400 m de canonades i 74 boques 
d’incendis, amb un pressupost total de 1.332.000 pessetes.

Els treballs d’aquesta comissió mixta es perllonguen prop de quatre anys, fins al de-
sembre del 1944, en què formula la memòria per a la fusió dels serveis. Durant la redacció, 
la comissió ha de conviure amb dos alcaldes diferents, primer amb Joan Brufau i des del 
juny del 1940 amb Josep Martí Pascual,322 a qui correspon presidir el ple de la corporació 
que aprova la memòria en la sessió del 16 d’abril de 1945. La Junta General de la Societat 
ho fa el 31 de maig següent.323

La memòria conté una proposta de conveni per a portar a terme la fusió, amb vint-i-
sis condicions de les quals destaquem i resumim les més importants. 

— L’Ajuntament cedirà, per a l’explotació del servei d’abastament i subministrament 
d’aigua, les mines de Valldeix amb les servituds annexes i el pou de les Benetes, 
amb les canonades de conducció corresponents. També cedirà la xarxa de distri-
bució, d’aproximadament 10.400 metres. I per als casos d’insuficiència de recur-
sos, cedirà l’ús ocasional de l’aigua del pou de l’Escorxador. Aquestes cessions es 
valoren en 300.000 pessetes.

— La Societat incrementarà el capital social fins a 1.800.000 pessetes, representades 
per 600 accions, de les quals 200 seran de l’Ajuntament. 

— El Consell d’Administració estarà integrat per sis membres: quatre nomenats per 
la Junta General i dos en representació municipal, un regidor i l’altre a proposta 
de la Cambra de la Propietat.

— La Societat executarà el Projecte de xarxa única, redactat per Ignasi Mayol i  Lluís 
Gallifa, en dues etapes. La primera etapa consistirà en: la construcció, en el ter-
mini màxim d’un any, del dipòsit superior, que estarà alimentat pel pou de les 
Benetes i per la conducció de les mines de Valldeix; la construcció de la xarxa de 
distribució superior, i la connexió dels abonats corresponents.

— La segona etapa, que s’haurà d’executar en els dos anys posteriors, consistirà en: 
la construcció, en el punt d’arribada de la mina Saborit, del dipòsit inferior i l’es-
tació elevadora per a portar l’aigua d’aquest dipòsit fins al dipòsit superior; l’exe-
cució de la xarxa de distribució inferior, i la connexió dels abonats.

— La distribució de les aigües es farà d’acord amb el reglament aprovat per l’Ajun-
tament, es mantindran les tarifes vigents i no s’aplicaran les noves tarifes aprova-
des, de 45 ct./m3, fins que entrin en servei les noves instal·lacions. 

— La Societat s’obliga a procurar una dotació mínima de 200 l/dia per persona, a esta-
blir el sistema de comptador i a implantar una tarifa escalonada segons el consum. 

322. Josep Martí i Pascual (Sant Feliu de Guíxols, 1888 – Mataró, 1872), industrial propietari de l’empresa Martí i Pas-
cual, més endavant anomenada Manufacturas Goliath, SA, estava casat amb Dolors Guanyabens i Bonamusa i va 
ser alcalde de Mataró els anys 1940-1946. Havia estat regidor en temps de la dictadura, els anys 1925, 1930 i 1931, 
pel Partit Monàrquic. 

323. AHAM, «Actas. Juntas generales de la sociedad Aguas de Argentona a Mataró, núm. 1», junta del 31 de maig de 1945.
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Com comprovarem més endavant, els ciutadans de Mataró hauran d’esperar prop de 
quaranta anys per a veure implementades aquestes dues últimes condicions: l’establiment 
dels comptadors i de les tarifes escalonades.

Finalment, la memòria acaba amb tres paràgrafs, a tall d’epíleg i de justificació, on 
s’exposen principis que per la seva vigència actual ens ha semblat adient de reproduir li-
teralment:

En este estado de la reunión, la Comisión Mixta de aguas estima concluida su misión, 
que doctrinalmente responde a los principios de informar las cuestiones que hay que re-
solver en toda clase de servicios públicos, ya que en ésta clase de servicios, de una parte, 
es indispensable que se salvaguarde el interés público del cual el Ayuntamiento debe ser 
en todo momento su más eficiente vocero; de otra, que la empresa que se hace cargo del 
servicio por completo, funcione con arreglo a las normas propias del derecho común; es 
decir como una de tantas sociedades civiles o mercantiles.

Este último extremo constituye, contra lo que a primera vista parece, una de las garan-
tías más firmes del interés vecinal por cuanto cierra el paso a los Ayuntamientos que, de-

Projecte de dipòsit 
regulador, 1944. 
«Proyecto de una red  
de distribución de aguas 
potables» redactat per 
l’enginyer Ignasi Mayol  
i l’arquitecte Lluís Gallifa. 
Preveia dos dipòsits: el 
receptor, a la zona de 
l’actual Parc Central,  
i el regulador, al costat 
de la paret del cementiri. 
Imatge procedent de 
l’Arxiu Històric d’Aigües 
de Mataró.
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masiado influenciados por el afán de atender a conveniencias partidistas, supeditan la 
marcha y el éxito del negocio al logro de apetencias casi siempre inmoderadas, de las 
banderías que ejercen el mando. 

Con este Convenio, el Ayuntamiento de Mataró, tiene la intervención necesaria para 
evitar que se atropellen los intereses generales de los vecinos, en holocausto del negocio 
industrial, al propio tiempo al ayuntamiento le está vedado perturbar el desenvolvi miento 
del negocio con exigencias de tipo político o gremial.324

La voluntat de fusionar els serveis d’aigua, expressada per l’Ajuntament en un ple 
presidit per l’alcalde, Josep Martí Pascual, i per la Junta General de la Societat a principis 
del 1945, encara triga un altre any a fer-se realitat. 

Primerament és necessari sol·licitar l’autorització al Ministeri de Governació, que co-
munica l’aprovació de la fusió el 15 de desembre de 1945. Aleshores la Junta General del 
13 de febrer de 1946 acorda l’ampliació del capital i la modificació dels estatuts, i nomena 
els quatre consellers que li pertoquen: Antoni Andreu, Pilar Cert, Miquel Matas i Felip 
Isbert.325

El 14 de març el governador civil nomena la tercera Gestora Municipal, que és pre-
sidida per un nou alcalde, Joaquim Boter de Palau.326 El nou ajuntament nomena com a 
consellers de l’empresa mixta Miquel Brullet,327 proposat per l’Ajuntament, i Josep Rou-
re,328 per la Cambra de la Propietat. 

Tots dos, junt amb els quatre designats per la Junta, el 30 d’abril de 1946 es consti-
tueixen en el primer Consell d’Administració de l’empresa mixta i elegeixen president el 
que ja ho era anteriorment, Antoni Andreu Martínez.329

Cal esmentar altres esdeveniments i actuacions que tingueren lloc durant aquests set 
anys transcorreguts per a assolir la fusió dels dos serveis. 

Pel que fa a les inversions i el manteniment, va caldre substi tuir la bomba que durant 
l’etapa de la confiscació l’Ajuntament havia instal·lat al pou de la riera de Cirera. També 
s’hagué d’enfondir més el pou per a ampliar el cabal i, posteriorment, tramitar-ne la ins-

324. AHAM, notari de Mataró Josep M. Piñol Aguadé, escriptura 197, del 25 de febrer de 1946, d’aportació i modifica-
ció d’estatuts. 

325. Felip Isbert i Cert fou conseller de la Societat els anys 1946-1952. Era net de Felip Isbert i Casanova i fill d’Àngel 
Isbert i Miró, assassinat a Barcelona durant la Guerra Civil.

326. Joaquim Boter de Palau (1900-1983), hisendat, estava casat amb Ernestina Ràfols i Teixidor i va ser alcalde de 
Mataró en el període 1946-1948. Era fill de Joaquim Boter i Martí, alcalde de Mataró l’any 1925, i d’Amàlia de Palau 
i Fonrodona. Era també el propietari de la masia de Can Català.

327. Miquel Brullet i Montmany (1904-1988), arquitecte, estava casat amb Josefa Tenas i Cucurell. Fou arquitecte mu-
nicipal durant molts anys, regidor del 1946 al 1948 i conseller de la Societat els anys 1946-1949.

328. Josep Roure i Julià (1886-1966), enginyer, estava casat amb Encarnació Jané i Dachs i regentava l’empresa Foneria 
Roure, del carrer de Federico Carlo Gravina. Fou conseller de la Societat en el període 1946-1956.

329. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 3», consell del 30 d’abril de 1946, p. 109.
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cripció i demanar l’autorització corresponent, que s’aconseguí 
l’any 1941, amb la concessió de 48 m3/dia.330

També a finals del 1945 s’obtingué la legalització dels cabals de 
les mines Sisternes, Trinxeria, Vera i Llauder, que s’havia demanat el 
mes d’abril del 1944. La concessió autorit zà un total de 410 m3/dia 
per al conjunt d’aquestes quatre mines i també la tarifa de 45  ct./m3 
només per als cabals extrets d’aquests aprofitaments i destinats a les 
pobla cions de Mataró i Argentona.331 

330. AHAM, «Dirección General de Obras Hidráulicas», 24 d’octubre de 1941.

331. AHAM, «Dirección General de Obras Hidráulicas», 12 de novembre de 1945.

Plànol de la xarxa 
d’aigua municipal, 1940. 
Plànol de la xarxa 
municipal existent, 
annex al document de 
fusió dels dos serveis. 
Imatge procedent de 
l’Arxiu Històric d’Aigües 
de Mataró.
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Aquesta autorització tarifària parcial obligà la Societat a sol·licitar de fer-la extensiva 
a les aigües de la resta d’aprofitaments autoritzats, cosa que s’aconseguí set mesos des-
prés.332

També es canviaren els motors de gas pobre de La Màquina per motors dièsel, s’am-
plià la mina de Clarà, es reparà la conducció general i s’adquirí un sistema de cloració per 
a potabilitzar l’aigua.

Una altra fita important que s’aconsegueix en aquells anys és el subministrament d’ai-
gua a la barriada de Cerdanyola. Si bé el 1933 el Consell havia acordat de denegar la sol·li-
citud de subministrament d’aigua al barri, ara és l’Ajuntament qui el demana. Això obliga 
a negociar un crèdit per a finançar les obres, primer de 100.000 ptes. al Banco Español de 
Crédito, però finalment serà la Caixa d’Estalvis de Mataró la que deixarà 85.000 pessetes. Es 
compra per 2.000 pessetes a Máximo Gutiérrez una parcel·la de 1.106 m2 al turó de Cer da-
nyo la;333 es compra per 4.000 pessetes a la cooperativa Ladrilleros de Mataró el dipòsit 
existent en la parcel·la esmentada; es gestionen servituds de pas i es construeix un bomba-
ment des de la conducció general fins al dipòsit. 

L’1 de desembre de 1943 es formalitza el contracte general amb una comunitat de pro-
pietaris, representada, entre d’altres, per Josep Pla Masmiquel i Joan Xaudaró Fonollosa, 
que es faran càrrec de la distribució. El subministrament pactat334 és com a màxim de 240 m3 
al dia, amb un mínim de 100 m3 al preu de 40 ct./m3.

Aquest serà el naixement de la primera de les deu companyies revenedores d’aigua a 
les barriades, que per decisió de la Societat naixeran en els següents vint-i cinc anys.

Abans hem explicat que el 30 d’abril de 1946 quedà constituït el nou Consell d’Admi-
nistració, que havia de gestionar l’empresa mixta, concessionària del Servei Municipal 
d’Aigües, amb les condicions establertes en el conveni; la més important serà l’execució 
de les obres que preveia el projecte aprovat. El que resultarà més problemàtic serà gestio-
nar-ne el finançament.

Aconseguir els recursos econòmics fou un repte gens fàcil de gestionar i no s’aconse-
guí fins a finals del 1951.

Immediatament, aquell mateix any 1946 s’inicien negociacions per a adquirir els ter-
renys dels nous dipòsits i s’encarrega a l’enginyer Ignasi Mirabet l’elaboració del pressu-
post per a demanar un crèdit, que inicialment es preveia signar amb el Banco de Crédito 
Industrial (BCI).

A principis del 1947 es presenten a l’Ajuntament, per a la seva validació, el pressupost 
redactat per Mirabet, es deixa en suspens la petició al BCI i tot seguit s’inicien consultes 
amb el Banco Urquijo i el Banco Hispano Americano (BHA). També es fan gestions amb 
la Caixa d’Estalvis de Mataró. El mes de juny es valora la proposta de la Caixa de Mataró, 

332. AHAM, «Dirección General de Obras Hidráulicas», Ordre ministerial del 7 de juny de 1946.

333. AHAM, notari Emili Peris Mas de Xaxars.

334. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 3», consell del 23 de novembre de 1943, p. 75.
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que ofereix un préstec de fins a dos milions de pessetes, que desestimen, i la del BHA, el qual 
exigeix una ampliació del capital fins a cinc milions de pessetes, ampliació de capital que 
el banc subscriuria si, un cop posades les accions a subscripció, no s’aconseguís totalment. 
El Consell acorda l’acceptació de la proposta del BHA, la comunica a l’Ajuntament i con-
voca la Junta General per al 28 d’agost,335 en què s’aprova ampliar el capital en 3.200.000 
pessetes, emetre 6.400 accions de 500 pessetes, modificar els estatuts i sol·licitar permís al 
Ministeri d’Hisenda.336 

El mateix dia el Consell decideix comprar a Antoni Pous Jou, per 60.000 pessetes, una 
parcel·la de 1.451 m2 situada al sector dels Molins, a la plana dels Capellans, sota l’actual 
font del Primer de Maig, per a la construcció del dipòsit superior.337 També acorda encar-
regar a l’enginyer Antoni Grau Palés338 la direcció de les obres i la redacció del projecte 
definitiu, que haurà d’aprovar el Ministeri.

El 28 de febrer de 1948 el Ministeri emet una ordre per la qual es modifiquen els esta-
tuts i les condicions proposades per a l’emissió de les accions, modificacions que són ra-
tificades per la Junta General,339 i el Consell acorda l’emissió de les 6.400 accions.

El mes de setembre d’aquell any el governador civil nomena la quarta Gestora Muni-
cipal, que és presidida per l’alcalde Antoni Cabot Bover.340 Miquel Brullet cessa com a 
regidor conseller representant municipal i el substitueix en el Consell, en primer lloc i 
provisionalment, Benet Fité, i després, de manera definitiva, el mateix alcalde.341

El mes d’abril del 1949, després de comprovar que la subscripció de les accions que 
gestiona el BHA no marxa al ritme desitjat, es convoca una reunió a l’Ajuntament amb la 
Cambra de la Propietat per a impulsar la compra d’accions. Aquesta proposta no dona el 
fruit esperat i a finals del 1950 l’alcalde Cabot pren la iniciativa i comença a negociar amb 
la Caixa d’Estalvis de Mataró la possible col·laboració en el finançament de les obres, cosa 
que s’aconsegueix un any més tard.

En aquelles dates, el 1949, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Mataró, presidida 
per Josep Monserrat i dirigida per Albert Mayol, nomenat recentment, tenia uns actius de 
133 milions de pessetes, amb 24.000 impositors i amb dipòsits per 66 milions de pessetes, 

335. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 3», consell del 24 de juliol de 1947, p. 129.

336. AHAM, «Actas. Juntas generales de la sociedad Aguas de Argentona a Mataró, núm. 1», junta del 28 d’agost  
de 1947.

337. AHAMSA, notari de Mataró Josep M. Piñol Aguadé, escriptura núm. 1166, del 23 de setembre de 1947.

338. Antoni Grau i Palés, enginyer domiciliat a Barcelona. El trobem com a autor de diverses naus industrials catalo-
gades al barri del Poblenou: Tules y Encajes i Pagés y Pagés.

339. AHAM, «Actas. Juntas generales de la sociedad Aguas de Argentona a Mataró, núm. 1», junta del 5 d’agost  
de 1948.

340. Antoni Cabot i Bover (1902-1980), industrial casat amb Teresa Roca i Corrons, va ser alcalde de Mataró en el pe-
ríode 1948-1952 i diputat provincial. Abans de la guerra havia militat a la CEDA i era membre de la junta  
de l’Esport Mataroní. Fou conseller d’Aguas de Argentona a Mataró, SA els anys 1949-1952. 

341. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 3», consell del 21 de gener de 1949, p. 158.



134

havia iniciat un període de gran creixement. Dos anys després, el 1951, l’import dels ac-
tius era de 180 milions de pessetes, amb 26.600 impositors que hi tenien dipositats 96 
milions de pessetes.342

Durant els cinc anys transcorreguts des de la fusió dels dos serveis fins a l’entrada a 
l’accionariat de la Caixa d’Estalvis, que van estar dedicats principalment a resoldre el fi-
nançament de la Societat, també es produïren altres esdeveniments que hem de comentar.

Com hem dit abans, el juny del 1946, per resolució de la Direcció General d’Obres 
Hidràuliques s’aproven oficialment les tarifes del servei sol·licitades. La nova tarifa serà de 

342. BPFI, Fons Mataró, «Caja de Ahorros y Monte de Piedad. Memoria 1949 y 1951».

dipòsit 1 
dipòsit 2 

zona dipòsit 2 

zona dipòsit 1 

Projecte amb dues pressions, 1951. «Proyecto de una red de distribución de aguas potables» redactat per l’enginyer 
Ignasi Mayol i l’arquitecte Lluís Gallifa. La idea de dividir la ciutat en dues xarxes és similar a la prevista el 1937 per 
Joan Massuet. Document procedent de l’Arxiu Històric d’Aigües de Mataró.
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45 ct./m3 i s’aplicarà només als abonats 
d’Argentona, perquè el conveni de fusió 
establia que les noves tarifes serien d’apli-
cació progressiva als abonats de Mataró, a 
mesura que anessin gaudint de les noves 
instal·lacions.343

A finals del 1950 el Consell acorda de-
manar a l’Ajuntament permís per a aplicar 
la tarifa autoritzada el 1946,344 que fins 
aleshores no executava, com reflecteix el 
compte de resultats, que comportarà pèr-
dues. 

A principis del 1950 el Consell, preo-
cupat per la manca d’aigua, sol·licita per-
mís per a fer prospeccions a la riera d’Ar-
gentona i, més endavant, per a construir-hi 
quatre nous pous,345 i se subscriuen dos 
convenis per a la utilització conjunta de 
dos pous més situats en aquesta zona. El 
primer conveni se signa amb Pere Reco-
lons Tintó, per a la construcció d’un pou 
en terrenys propers a Can Matabens, al pa-
ratge de l’Estrada d’en Bramona, amb la servitud de subministrar al propietari de la finca 
480 m3 setmanals destinats exclusi vament al reg de la finca esmentada,346 pou que cons-
truirà durant el 1953 el minaire d’Argentona Lluís Perajoan i que serà aprovat oficialment 
per la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental (CHPO) a finals del 1955.347 El se-
gon conveni se signa amb Josep Boada i les seves filles Mercè i Montserrat Boada Caba-
nyes, per a la construcció d’un pou en el terreny existent entre La Màquina i el pou 3, 
condi cionat a la utilització conjunta; en aquest cas, la negociació dura tres anys i el pou 
queda construït també a finals del 1953.348

La ciutat comença a recuperar-se, s’inicia un creixement de la població i s’urbanitzen 
zones noves. En el període comprès entre el 1940 i el 1950 el nombre d’habitants s’incre-

343. AHAM, «Dirección General de Obras Hidráulicas», Ordre ministerial del 7 de juny de 1946.

344. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 3», consells del 22 de desembre de 1950 i el 23 de febrer de 1951, p. 177 i 181. 

345. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 3», consell de l’11 d’agost de 1950, p. 171.

346. AHAM, notari de Mataró Josep M. Piñol Aguadé, núm. 1339, del 13 de setembre de 1951.

347. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 3», consell del 5 de setembre de 1955, p. 187.

348. AHAM, notari de Mataró Josep M. Piñol Aguadé, núm. 2030, del 28 de novembre de 1953.

Veïnat de Cerdanyola, 1944. Inici de l’activitat de 
l’«Asociación de Vecinos Consumidores de Agua  
del Vecindario de Cerdanyola».
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menta en 3.165 persones i arriba a la xifra de 31.000. Caldrà estendre la xarxa a les zones 
de nova urbanització, en alguns casos a la part alta de la ciutat. Així, en aquest període 
s’arriba a un acord per a subministrar aigua als grups d’habitatges en construcció dels 
Molins i Caputxins, que cediran un dipòsit de 25 m3 que es connectarà amb les mines de 
Valldeix,349 i s’aprova la sol·licitud d’aigua que fa la Caixa d’Estalvis per a abastir la Ciutat 
Jardí, connexió que s’acabarà executant durant el mes de novembre del 1953.

5.2. LA PARTICIPACIÓ DE LA CAIXA D’ESTALVIS

Durant l’exercici del 1950 l’Ajuntament s’implica en el projecte de la xarxa i proposa 
modificacions que disminueixen el cost inicial de les obres. L’Ajuntament i la Caixa d’Es-
talvis creen una comissió per a estudiar la seva col·laboració i a finals d’abril del 1951 
concreten una proposta formal d’incorporació de l’entitat d’estalvis com a accionista, 
amb la subscripció de les accions no contractades en la Borsa, incorporació que pressu-
posa la modificació dels estatuts i el nomenament d’un nou Consell de nou membres. 

El Consell aprova la proposta de la Caixa d’Estalvis, convoca la Junta General, que 
ratifica l’acord, i nomena Antoni Andreu i Camil Fradera perquè s’incorporin a la comis-
sió i redactin la modificació dels estatuts.350

Finalment el Consell, en la seva sessió del 28 de novembre de 1951, convoca la Junta 
General i acorda admetre la subscripció de les 6.400 accions per un valor de 3.200.000 
pessetes, amb la totalitat del seu import ingressat a la caixa de la Societat. 

La subscripció de la Caixa d’Estalvis és de 6.213 accions per un valor de 3.106.500 
pessetes. La resta de l’emissió és subscrita per nou particulars, amb una aportació conjun-
ta total de 93.500 pessetes.

Els nous estatuts redactats per la comissió són aprovats per la Junta General Extraor-
dinària el 30 de novembre de 1951 i seran ratificats pel Ple el 14 de desembre següent.351 
El Consell serà de nou membres, dels quals cinc podran ser nomenats a proposta de la 
Caixa d’Estalvis, dos pels accionistes privats i un per l’Ajuntament. 

La mateixa Junta nomena els nous consellers: Josep Monserrat Cuadrada, Joan Arañó 
Rodon, Casimir Labori Arquer, Salvador Font i Font i Joan Rodon Puig, tots cinc mem-
bres de la Junta de Govern de la Caixa d’Estalvis,352 Antoni Cabot Bover, alcalde de Mata-
ró, Josep Roure Julià, per la Cambra de la Propietat, i els antics consellers Antoni Andreu 

349. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 3», consell del 3 de juny de 1948, p. 145.

350. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 3» i «Actas. Juntas generales de la sociedad Aguas de Argentona a Mataró, núm. 2», 
ambdues del 23 d’abril de 1951.

351. ACM, FAM, expedient AC-3212-17.

352. BPFI, Fons Mataró, «Caja de Ahorros y Monte de Piedad. Memoria 1951».
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Martínez i Felip Isbert Cert, en representa-
ció dels accionistes privats.353 

A partir d’aquest moment i durant els 
següents quinze anys, i molt especialment 
els deu primers, la Caixa d’Estalvis de Ma-
taró, amb el 62 % del capital, tindrà el con-
trol total i absolut de la Societat.

És en aquest període quan s’introduei-
xen els primers canvis tecnològics en cent 
anys —des de l’inici el 1859—: la cons-
trucció dels dos dipòsits generals, l’establi-
ment d’una xarxa que funcionarà a pressió 
i la supressió dels hidròmetres, amb la 
substitució dels repartidors per les claus 
d’aforament. 

El mateix dia 30 de novembre de 1951 
en què se celebra la Junta General, el Con-
sell nomena president Josep Monserrat 
Cuadrada,354 vicepresident Joan Arañó Ro-
don355 i secretari Ildefons Renter Gallifa, 
advocat assessor de la Caixa d’Estalvis que 
anteriorment també havia assessorat la 
Societat. La Junta també ratifica Camil 
Fradera en el càrrec de gerent. 

Des de l’inici, el nou Consell pren tot 
un seguit de decisions per tal de consoli-
dar el control de la Caixa d’Estalvis sobre 

353. AHAM, «Actas. Juntas generales de la sociedad Aguas de Argentona a Mataró, núm. 2», junta del 30 de novembre 
de 1951.

354. Josep Monserrat i Cuadrada (1877-1958), casat amb Teresa Recoder i Fábregas, era un industrial propietari d’una 
adoberia. Va ser president de la Caixa d’Estalvis de Mataró en el període 1932-1958, l’any de la seva mort, excep-
tuant-ne els tres anys de la Guerra Civil. Fou president d’Aguas de Argentona a Mataró, SA (1951-1954) i conseller 
fins al 1958. Durant el seu mandat s’inicià la primera renovació tecnològica de la Societat, s’adjudicaren i s’execu-
taren les obres de construcció dels dipòsits de Primer de Maig i de Can Boada, amb la central elevadora i la xar-
xa de distribució en la seva fase inicial, s’inicià la tramitació de les noves tarifes i s’aprovà la reorganització fun-
cional de la Societat. D’ideologia regionalista, va ser elegit regidor de l’Ajuntament de Mataró els anys anteriors a 
la dictadura i posteriorment en les eleccions municipals celebrades el 12 d’abril de 1931, en nom de la Coalició 
Administrativa. Al principi de la Guerra Civil fou empresonat durant sis mesos i jutjat. Posteriorment s’exilià al 
Brasil fins al 1939.

355. Joan Arañó i Rodon (1928-1964), industrial tèxtil casat amb Mercè Clavell i Masuet, va ser vicepresident d’Aguas 
de Argentona a Mataró, SA els anys 1951-1962 i president de la Caixa d’Estalvis de Mataró els anys 1958-1959. 

Josep Monserrat i Cuadrada. Fou nomenat president 
de la Societat el 30 de novembre de 1951. Durant el  
seu mandat s'iniciaren els canvis tecnològics del servei, 
amb la construcció dels dos primers dipòsits, la xarxa 
de distribució a pressió i la supressió dels repartidors.
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la Societat i a la vegada dona un fort impuls a l’execució de les obres i les necessàries 
millores del servei. En el primer Consell s’acorda atorgar poders notarials a Albert Mayol 
Roca356 i se li encarrega que confeccioni el balanç del període 1950-1951, tot i que aques-
ta funció és, segons els estatuts, càrrec del director gerent.357

En el Consell de la setmana següent es nomena comptable Marià Ferrer Cassà,358 en 
substitució de l’anterior, que ha traspassat, i quinze dies després s’obliga el director a di-
positar en un compte de la Caixa d’Estalvis tots els diners que hi ha a la caixa en efectiu: 
94.771 pessetes.359

A principis del 1952 i a iniciativa de l’apoderat, Albert Mayol, s’aprova un nou model 
de pòlissa de subministrament i també la proposta del Pla de Reorganització Administra-
tiva i Comptable, que quedarà en espera fins al juny del 1954, moment en què s’activarà 
posant en marxa la reorganització funcional, que consisteix a dividir la gestió de la Socie-
tat en tres sec cions: la Tècnica, a càrrec del director, Camil Fradera; l’Econòmico-
comptable, a càrrec del comptable, Marià Ferrer; i la Jurídico-assessora, a càrrec del secre-
tari, Ildefons Renter. Tots ells eren coordinats per l’apoderat, Albert Mayol. 

Es tramita i s’aconsegueix la inscripció en el Registre Industrial, grup B-XIX-1 28.404, 
es lloga un local al carrer de Santa Marta per a ubicar-hi les oficines, es confecciona un 
cens de tots els abonats, de cara a controlar les facturacions, i s’acorda muntar un servei 
d’urgències per a atendre fora d’hores.360

El mes de maig de 1952 s’aprova la plantilla del personal, que està formada per set 
persones: quatre operaris, Josep Clupés, Vicenç Català, Francesc Gual i Jaume Fradera; un 
administratiu, Josep Fradera; un cobrador, Josep Llauder, i un aforador, Enric Canadell. 

Es convoca un concurs entre els industrials de lampisteria de la ciutat per a l’execució 
dels treballs de fontaneria, escomeses i revisió d’aforaments, que s’adjudica a Josep Bigay 
el 25 de febrer de 1953, el qual inicia immediatament la revisió dels aforaments i aconse-
gueix un estalvi de 164 m3/dia en la revisió dels disset primers carrers.361

Una altra qüestió important és la tramitació de les noves tarifes, atès el volum d’obra 
previst que s’ha d’executar. El Consell encarrega a l’enginyer Rafael Miravitllas Serra-

356. Albert Mayol i Roca (1916-2014), director general de la Caixa d’Estalvis els anys 1949-1976, era fill d’Ignasi Mayol 
i Pasant. Fou apoderat de la Societat els anys 1951-1955 i conseller en el període 1966-1978.

357. AHAM, notari de Mataró Josep M. Piñol Aiguadé, escriptura 377, del 5 de març de 1953.

358. Marià Ferrer i Cassà (1914-1970) va ser sotsdirector de la Caixa d’Estalvis els anys 1958-1970, president de la junta 
de La Nueva Herencia Mataronense i un dels fundadors de l’agència de publicitat Fermalli.

359. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 4», consells del 30 de novembre, el 6 de desembre i el 20 de desembre de 1951, p. 1, 
5 i 7, respectivament.

360. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 4», consells del 14 de juny de 1954 i el 6 de setembre de 1954, p. 146 i 152, respec-
tivament.

361. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 4», consells del 22 de gener, el 15 de maig, el 27 de novembre i el 15 de desembre 
de 1952, i el 16 d’abril de 1953, p. 10, 24, 72, 74 i 100, respectivament.
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dell362 la redacció d’un estudi que acrediti la necessitat d’aplicar uns nous preus que per-
metin la recaptació suficient per a finançar els canvis estructurals previstos. Miravitllas 
precisa que les obres previstes, que detalla i valora, són obligatòries pels convenis signats 
amb l’Ajuntament de Mataró. Argumenta la important càrrega financera que representen 
i acredita unes despeses anuals de 3.160.000 pessetes, de les quals el 55 % correspon a 
despeses financeres i amortitzacions, el 20 % a consum elèctric i la resta al funcionament. 
Preveu el subministrament de 2.644.500 m3 l’any i proposa unes tarifes de 82 ct./m3 per 
als consums industrials i d’1,64 ptes./m3 per als consums domèstics, amb aplicació es-
glao nada d’acord amb l’execució real del programa. El document redactat és aprovat pel 
Consell.363

El document es presenta a l’Ajuntament, que en fa l’exposició pública, rep el vistiplau 
de la Cambra de la Propietat i es tramita a la Delegació d’Indústria, que en fa un informe 
desfavorable, cosa que obliga a efectuar diversos viatges a Madrid, al Ministeri d’Indústria, 
el qual finalment autoritza les tarifes de 85 cèntims per als consums domèstics i 75 per als 
industrials, tarifes que s’anuncien al Diari de Mataró del 26 de juny de 1955. L’acord del 
Consell permet aplicar-les a partir de l’1 de juliol.364

L’execució de les obres, en aquests primers anys de gestió del nou equip de la Caixa 
d’Estalvis de Mataró, rep l’impuls de finitiu. Quatre mesos després de la seva constitució, el 
mes de maig del 1952, el Consell acorda comprar a Ricard López Casanova un solar de 
777 m2 situat a la partida del Molí de Vent, a prop de la carretera d’Argentona, al costat 
d’una petita parcel·la de la Societat, per a construir el futur dipòsit receptor de les aigües 
que provenen de les mines i els pous de la riera d’Argentona. El preu de l’operació serà de 
82.223 pessetes.365

El mes de juny hi ha un intent de substituir l’enginyer Antoni Grau per Josep Majó i 
Coll, enginyer municipal, però s’acaba confirmant l’encàrrec anterior a Antoni Grau  
i Palés i s’acorda convocar una subhasta per a adjudicar les obres de construcció del di-
pòsit regulador, per un import de 1.059.756 pessetes.366 Aquest concurs es publica al 
Diari de Mataró del dia 1 d’agost de 1952. S’accepten vuit ofertes de les nou presentades 
i s’acaba adjudicant l’obra a INGAR, SA, amb la baixa del 27 %, per 773.622 pessetes.367

362. Rafael Miravitllas i Serradell (Barcelona, 1912-1994), enginyer industrial, fou nomenat apoderat i va dirigir i admi-
nistrar la Societat els anys 1956-1978. També ocupà càrrecs directius a la Compañía de Tranvías de Barce lona i 
va ser director comercial de les societats Aguas del Río Besós i Sociedad General de Aguas de Barcelona.

363. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 4», consell del 16 de juny de 1953, p. 122.

364. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 4», consells del 23 de novembre de 1953, el 24 de març de 1954 i el 20 de juny de 
1955, p. 131, 142 i 180, respectivament.

365. AHAM, notari de Mataró Josep M. Piñol Aguadé, escriptura núm. 882, del 24 de maig de 1952.

366. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 4», consells del 23 de juny, el 30 de juliol i el 13 d’agost de 1952, p. 33, 41 i 44, res-
pectivament.

367. AHAM, notari de Mataró Josep M. Piñol Aguadé, escriptura núm. 1586, del 17 de setembre de 1952.
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El dia 8 d’octubre es fa el replanteig i s’inicien les obres, que 
duraran set mesos. La recepció provisional es fa el dia 7 de maig, 
tot i que després es troben fissures i desperfectes a la solera i això 
fa que la recepció definitiva no sigui fins al setembre del 1954.368

A finals de gener del 1953 s’aprova el Projecte del dipòsit recep-
tor i la central elevadora, dels equips de bombament i de les cano-
nades de connexió, amb uns pressupostos d’1.631.894, 317.857 i 
1.571.068 pessetes, respectivament. Les bases de la subhasta es pu-
bliquen al Diari de Mataró del 23 de gener.369 S’hi presenten catorze 
ofertes i s’acaba adjudicant la construcció del dipòsit receptor i la 
central elevadora a Ingeniería y Construc ciones Sala Amat, SA per 
1.401.687 pessetes; el subministrament i la instal·lació de les cano-
nades de connexió, a Uralita, SA per 1.352.255 pessetes; i les bom-

368. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 4», consells del 7 de maig, el 23 de novembre i el 17 de desembre de 1953, i del 6  
de setembre de 1954, p. 118, 131, 135 i 152, respectivament.

369. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 4», consells del 21 de gener i el 29 de gener de 1953, p. 77 i 82, respectivament.

Replanteig de les obres 
del dipòsit regulador, 
1952. Visita d’obres  
del Consell, enginyers  
i tècnics de l’empresa 
INGAR, SA al solar on es 
construirà el dipòsit del 
Primer de Maig. A la part 
superior podem veure, 
de cara, Camil Fradera, 
director, parlant amb 
Rafael Miravitllas, 
enginyer. Foto: Masachs, 
procedent de l’Arxiu 
Històric d’Aigües de 
Mataró.
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bes elevadores a Joan Armengol per 309.041 pessetes.370 Aquesta 
actuació dura més de dos anys fins a les recepcions definitives cor-
responents; l’última té lloc el maig del 1955.371

A finals del 1954, amb motiu de la sequera, es posa en servei 
l’estació elevadora, que bombeja l’aigua de la conducció general 
fins al dipòsit regulador, que fins a aquella data només rebia aigua 
de les mines de Valldeix, gairebé seques, i es connecta aquest dipò-
sit amb la xarxa municipal, per la qual cosa s’inicia provisional-
ment el servei amb les noves instal·lacions. Prèviament s’havia 
connectat el pou dels magatzems municipals (antic monestir de 
les Benetes) amb la xarxa de l’Ajuntament. 

370. AHAM, notari de Mataró Josep M. Piñol Aguadé, escriptures 401 i 443, del 9 de març i el 16 de març de 1953, res-
pectivament.

371. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 4», consells del 18 d’octubre de 1954, el 18 d’abril i el 16 de maig de 1955, p. 162, 
176 i 178, respectivament.

Obres de construcció 
del dipòsit receptor, 
1953. Detall dels 
encofrats per la 
 construcció del dipòsit 
receptor a Can Boada, 
prop de l’actual plaça  
de Granollers, amb  
el canal d’arribada de  
la mina Saborit. Obres 
 executades per  
l’empresa Ingeniería  
y  Construcciones Sala 
Amat, SA. Imatge 
procedent de l’Arxiu 
Històric d’Aigües de 
Mataró.
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Posteriorment, el mes de setembre del 1955 i a proposta dels enginyers Antoni Grau i 
Rafael Miravitllas, amb l’execució d’algunes obres de connexió s’inicia la posada en servei 
provisional de les dues futures xarxes de diferent pressió, des dels carrers de Biada, Sant 
Benet i Sant Ramon fins al mar, alimentades des del dipòsit receptor (Can Boada), a 45 m 
d’alçada, i la resta de carrers superiors, des del dipòsit regulador (Primer de Maig), situat 
a la cota 65, i s’interconnecten també la xarxa municipal i la de la Societat.372

L’execució de les obres esmentades genera unes necessitats financeres superiors a 
l’ampliació de capital. Per aquest motiu calgué tramitar diverses operacions de crèdit: 
primer, el març del 1953 s’acorda sol·licitar de la Caixa d’Estalvis un crèdit de 3,5 milions 
de pessetes, que serà concedit amb les garanties de les facturacions i el contracte conces-
sional, però posteriorment s’ampliarà fins als 5 milions.373

A finals del 1955 el Consell encarrega als enginyers Grau i Miravitllas que facin una 
revisió total dels projectes de renovació de la xarxa i contracten l’aparellador Rafael Buscà 
Colell374 perquè col·labori en aquestes tasques.

372. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 4», consells del 6 de setembre i el 15 de novembre de 1954, i el 19 de setembre de 
1955, p. 152, 165 i 190, respectivament.

373. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 4», consells del 16 de març i el 23 d’abril de 1953, i el 5 d’agost de 1954, p. 94, 112 i 
150, respectivament.

374. Rafael Buscà i Colell, aparellador i industrial de la construcció, va ser director adjunt de la Societat els anys 1956-
1962. Fou també president de la Caixa d’Estalvis de Mataró (1976-1982) i vicepresident d’Aguas de Argentona a 
Mataró, SA (1976-1991).

Grup de bombes de la 
central elevadora, 1954. 

Quatre electrobombes, 
de la marca Worthington, 
per elevar l’aigua des del 

dipòsit receptor (Can 
Boada) fins al dipòsit 
regulador (Primer de 

Maig), subministrats per 
Joan Armengol. Foto: 

Masachs, procedent de 
l’Arxiu Històric d’Aigües 

de Mataró.
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Els recursos d’aigua són insufi cients i se sol·licita l’execució 
d’un altre pou al límit del terme d’Argentona, tocant a Dosrius, on 
s’ha fet un sondeig. El mes d’octubre el subministrament a la ciu-
tat és només de vuit hores diàries i es pren l’acord de no contractar 
més altes per a ús no domèstic. L’enginyer Miravitllas realitza un 
aforament dels cabals que aporta la conducció general i acredita 
un cabal diari de 5.200 m3, amb unes pèrdues del 5 %.375 

En aquesta època es produeix un creixement important de la 
barriada de Cerdanyola. Domènec Viada sol·licita repetidament el 
subministrament d’aigua per a les parcel·les que s’estan edifi cant 
sota els Xalets Carreres, a la part baixa del barri, petició que no és 
acceptada amb la indicació de la necessitat d’integrar-se a l’Asso-
ciació d’Usuaris, que ja té la distribució de la part superior. Tot 
plegat comporta la renovació del contracte de subministrament a 
l’engròs amb l’Associació.376

375. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 4», consells del 17 d’octubre i el 15 de novembre de 1955, p. 193 i 195, respectiva-
ment.

376. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 4», consells del 16 d’abril i el 20 de maig de 1953, i el 18 d’octubre de 1954, p. 100, 
107 i 162, respectivament.

Plànol de les xarxes 
d’aigua existents, 1953. 
Damunt del plànol del 
projecte redactat pels 
enginyers Antoni Grau 
i Rafael Miravitllas, hem 
subratllat amb color blau 
la xarxa de la Societat 
i amb vermell, la de 
l’Ajuntament. Imatge 
procedent de l’Arxiu 
Històric d’Aigües 
de Mataró.
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A principis del 1956 s’aprova el projecte de xarxa redactat pels enginyers Grau i Mi-
ravitllas, s’aprova el Pla d’obres i es convoca un concurs que adjudica a Uralita, SA el 
subministrament i la col·locació de canonades per 628.036 pessetes i a Damià Ambròs 
els treballs de rases i reposició. El Consell autoritza que s’iniciïn els treballs tot seguit en 
funció de la disponibilitat econòmica.377 

Les necessitats financeres no es resolen amb aquests crèdits concedits i el mes de març 
del 1956 el Consell aprova augmentar el capital fins als 10 milions de pessetes, proposta 
que és referendada per la Junta General. Aquesta ampliació serà subscrita per la Caixa i 
l’Ajuntament en les quantitats corresponents.

Durant els vuit primers anys de la presa de control per la Caixa d’Estalvis, en què el 
president de l’entitat bancària, Josep Monserrat, és membre del Consell, es produeixen 
diversos canvis en la composició d’aquest darrer.

El dia 16 de febrer de 1952 el governador civil nomena alcalde de la ciutat Emili Albo 
Franquesa378 i Antoni Cabot dimiteix com a conseller. La Junta General del 20 de març 
nomena nou conseller el tinent d’alcalde, Benet Fité i Sala.

El mes de gener del 1954 el conseller Felip Isbert, representant dels socis particulars, 
dimiteix i el Consell nomena en lloc seu Gerard Coll i Brossa.379 

A finals d’abril d’aquell any, el president, Josep Monserrat, informa que, atès que ja 
s’han portat a cap des de la seva incorporació la primera part de les obres, la reforma fun-
cional de la Societat i la tramitació de les noves tarifes, i ateses les múltiples activitats que 
requereix el seu càrrec de president de la Caixa d’Estalvis, presenta la dimissió com a pre-
sident, però continua en el Consell, ja que manté el càrrec de conseller quatre anys més, 
fins al 1958, en què mor. A proposta seva, el Consell nomena nou president Antoni Andreu 
Martínez, que ja ho havia estat anteriorment. Continua en la vicepresidència Joan Arañó, 
que és a la vegada vicepresident de la Caixa, que manté la majoria amb cinc consellers.

El mes de febrer de 1955 es produeix el relleu del representant municipal, Benet Fité, 
que és substituït per l’alcalde, Emili Albo Franquesa, nomenament que és referendat per 
la Junta General del 22 de maig de 1955. L’estada al Consell de l’alcalde Albo és molt cur-

377. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 5», consells del 16 de gener i el 14 de maig de 1956, i el 14 de febrer de 1957, p. 1, 
11 i 27, respectivament.

378. Emili Albo i Franquesa, industrial metal·lúrgic, va ser alcalde de Mataró els anys 1952-1955, però ja havia estat ti-
nent d’alcalde el 1939, en la primera Gestora. Fou president del patronat de l’Escola de Formació Professional de 
Mataró i membre del patronat de l’Escola d’Enginyers Tèxtils de Terrassa. Va ser conseller d’Aguas de Argentona a 
Mataró, SA el 1955, durant tres mesos. 

379. Gerard Coll i Brossa (Mataró, 1875-1979), empresari inversor (tèxtil, farmàcies i cinemes), estava casat amb Mercè 
Enrich i Bertra, farmacèutica. Fou conseller de la Societat, representant dels socis particulars i principal accionista 
d’aquest grup des del 1952 fins a la seva mort.
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ta, ja que el 5 de juliol de 1955 és nomenat alcalde de la ciutat Pedro Crespo Gil,380 que 
passa a ocupar el càrrec de conseller el dia 20 del mes esmentat.

A finals del 1956 la Junta General aprova la reforma dels estatuts que inclou incre-
mentar el Consell fins a onze membres.381 La Junta següent nomena consellers Lluís Vi-
ladevall i Vila, en representació de la Caixa, que manté la majoria amb sis consellers, i els 
regidors Ramon Julià Llavina i Josep M. Regàs i Regàs, amb els quals són tres els conse-
llers de l’Ajuntament, i cessa en el càrrec Josep Roure, representant de la Cambra de la 
Propietat.382 

Durant aquest període, entre els anys 1954 i 1959, es prenen un seguit de decisions 
organitzatives importants. A mitjan 1956 s’implementa definitivament la reorganització 
funcional aprovada quatre anys abans i es nomena l’enginyer Rafael Miravitllas Serradell 
apoderat i administrador general de la Societat,383 amb àmplies atribucions tècniques i 
administratives. Se li encomana, entre altres coses, «inspeccionar la gestión del director». 

380. Pedro Crespo Gil (Sevilla, 1916 – Mataró, 2001), excombatent i industrial tèxtil, estava casat amb Pilar Julià i Camp-
depadrós. Fou alcalde de Mataró en el període 1955-1972 i durant el seu mandat la ciutat duplicà el nombre 
d’habitants i s’aconseguí l’arribada de l’aigua del Ter el 1968. Prèviament havia estat tinent d’alcalde en el període 
1949-1952, elegit pel terç sindical. Fou president d’Aguas de Argentona a Mataró, SA (1968-1972) i conseller 
(1955-1968).

381. AHAM, «Actas. Juntas generales de la sociedad Aguas de Argentona a Mataró, núm. 2», junta del 9 de novembre 
de 1956, p. 81.

382. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 5», consell del 29 de maig de 1957, p. 57.

383. AHAM, notari de Mataró Josep M. Piñol Aguadé, escriptura 1218, del 20 de juny de 1956.

Excavació de rases  
al Camí de la Geganta, 
1954. Rases per a  
la instal·lació de la 
canonada de connexió 
de l’estació de 
 bombament de Can 
Boada amb el dipòsit 
regulador. Obra 
executada per l’empresa 
Uralita SA. Foto: 
Masachs, procedent  
de l’Arxiu Històric 
d’Aigües de Mataró.
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Miravitllas es manté en aquest càrrec 
fins al 1978.

Mig any després, a principis del 
1957, es nomena l’aparellador Rafael 
Buscà i Colell director adjunt, càrrec 
que ocupa fins al 1962,384 encara que 
continuarà col·laborant com a assessor 
extern, i a finals del 1957 es contracta 
Artur Siquier i Clos385 com a cap dels 
Serveis Comptables,386 càrrec que man-
tindrà fins a la seva jubilació el 1990.

En aquelles dates es porta a terme 
la supressió de les torres d’aigua, els hi-
dròmetres dissenyats per Jeroni Boada 
a mitjan segle xix, que encara estaven 
en funcionament distribuint l’aigua 

pel sistema de repartidor. Són substituïts per claus d’aforament, que amb la pressió de la 
xarxa permeten que l’aigua subministrada arribi als pisos superiors.

Els recursos d’aigua de què es disposa, sotmesos —com sempre— als canvis climato-
lògics, són insuficients i cal ampliar-los. Es fan tractes per a connectar a la xarxa diversos 
pous particulars. Amb el president de la Societat, Antoni Andreu, es fa la connexió del 
pou de les Esmandies; amb la Caixa, la del pou de la Ciutat Jardí; amb la vídua Molist, la 
del seu pou a la riera d’Argentona. També s’executa el pou 9, es comença el pou 10 i s’ini-
cien els tràmits per a sol·licitar un permís per a construir tres pous més a la part baixa de 
la riera, permís que s’aconsegueix el 1960. També se sol·licita un permís per a fer un pou 
a la riera de Sant Simó, davant de Can Portell.

Tot i l’escassetat dels recursos, el creixement de la ciutat obliga a estendre la xarxa a les 
noves àrees urbanes. El 1959 s’aprova portar aigua als barris de Peramàs i l’Esperança, que 
estan urbanitzant la Caixa d’Estalvis i l’Ajuntament, respectivament.387

A principis del 1957 es publica oficialment la nova tarifa d’aigua, que més tard auto-
ritzarà l’Ajuntament, consistent en un increment de quinze cèntims.388 Els preus queden 
fixats en 1 pta./m3 en els subministraments domèstics i 90 ct./m3 en els industrials. 

384. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 5», consell del 9 de gener de 1957, p. 24.

385. Artur Siquier i Clos (1925-2016) va ser cap dels Serveis Comptables i Administratius de la Societat els anys 1957-
1990. També fou regidor de l’Ajuntament de Mataró pel Tercio Sindical els anys 1955-1961.

386. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 5», consell del 23 d’octubre de 1957, p. 43.

387. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 5», consell del 2 de desembre de 1959, p. 80. 

388. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 5», consells del 29 d’abril i el 27 de maig de 1957, p. 30 i 36, respectivament.

Portella per a les claus d’aforament
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Les antigues mines Llauder i Saborit fa molts anys que estan 
completament seques i el Consell acorda aplicar les noves tarifes 
també als partícips, que rebien l’aigua gra tuïtament,389 cosa que 
comporta un seguit de litigis i reclamacions, liderats per la Cam-
bra de la Propietat, la qual organitza diverses assemblees i presen-
ta escrits a la Societat i a l’Ajuntament. Alguns particulars plante-
gen litigis, que duren més de quatre anys, i arriba a intervenir-hi el 
governador civil.390

L’escassetat dels recursos obliga a denegar qualsevol sol·licitud 
d’aigua per a usos industrials i a limitar a només un quart de plo-
ma la disponible per als serveis sanitaris i, en el cas de les grans 
indústries, a un màxim de 10 l/dia per persona.

389. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 5», consell del 21 d’abril de 1958, p. 48.

390. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 5», consells del 18 de setembre de 1961 i el 12 de maig de 1962, p. 120 i 134, respec-
tivament.

Anul·lació de 
 l’hidròmetre de Can 
Viñas, 1957. Els operaris 
Joaquim Llobet i Josep 
Noè preparant la 
connexió, a les claus 
d’aforament, dels tubs 
de plom de sortida de 
l’hidròmetre del carrer 
d’Argentona. Imatges 
procedents de l’Arxiu 
Històric d’Aigües  
de Mataró.
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Aquesta manca d’aigua esdevé un problema més greu quan, com en aquest cas, s’es-
devé en un període de creixement com el que s’està vivint a la ciutat. El 1960 s’arriba als 
40.400 habitants, amb un creixement de 9.400 en els últims deu anys, i tot fa preveure que 
la població continuarà creixent i que, a la vegada, s’incrementarà la demanda d’aigua, la 
disponibilitat de la qual depèn aleshores de la pluja, ja que les importants inversions rea-
litzades en els últims anys no han estat suficients per a resoldre aquest dèficit.

En aquelles dates a Catalunya s’estava estudiant la possibilitat de portar l’aigua del 
Ter a Barcelona i l’Ajuntament va demanar participar-hi. Totes les esperances de resoldre 
el dèficit de recursos estaven posades en aquest projecte, que encara va tardar a fer-se 
realitat.

5.3. LA SEGONA MUNICIPALITZACIÓ

Tal com hem explicat àmpliament en el capítol quart, en temps de la dictadura del 
general Primo de Rivera, l’any 1927, l’alcalde Antoni de Palau i Simon inicià un expedient 
de municipalització del servei d’aigües que fou abandonat tres anys després, entre altres 
motius per la manca de cabals d’aigua suficients.

Durant l’exercici del 1959, per tal de resoldre el dèficit endèmic de cabals que la ciutat 
patia i que no s’aconseguia resoldre tot i el nombre de pous construïts darrerament, 
l’Ajuntament acordà adherir-se al «Proyecto de Nuevo Abastecimiento de Aguas a Barce-
lona y su Zona de Influencia por derivación de las del Rio Ter».391 Això feia preveure una 
possible problemàtica perquè el probable beneficiari dels cabals seria l’Ajuntament, i no 
pas l’empresa mixta, per la qual cosa es posà de nou sobre la taula la possible municipa-
lització.

A principis del 1960 accedeix a la presidència de la Caixa d’Estalvis de Mataró (CEM) 
Jaume Recoder Esquerra392 i es produeix la substitució de quatre membres més en la Jun-
ta Directiva de l’entitat.393 La nova Junta de la CEM, en la sessió del 18 de febrer de 1960, 
com a accionistes principals que són, per a buscar una solució al problema acorden pre-
sentar un escrit a l’Ajuntament i oferir-li la venda de la totalitat de les accions de la So cie-
tat que posseeix la CEM pel seu valor nominal desemborsat, 4.731.500 pessetes, que 
s’haurien de pagar en quinze anys, amb un interès del 5,5 %, i s’ofereixen per a gestionar 
la transferència també de les accions pertanyents a la resta de socis particulars en idènti-
ques condicions. 

391. ACM, FAM, «Llibres acords 1959», sessió del 2 de març de 1959.

392. Jaume Recoder i Esquerra (1904-1964), casat amb Pilar Martínez-Ballesteros Apellániz, fou president de la Caixa 
d’Estalvis durant els anys 1960-1963 i regidor de l’Ajuntament per Acció Catalana el 1931.

393. BPFI, Fons Mataró, «Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Mataró. Memoria y datos estadísticos 1960».
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El dia 24 la Comissió Permanent, presidida per l’alcalde, Pedro Crespo, té coneixe-
ment de la proposta i nomena una comissió especial per estudiar-la i decidir quina ha de 
ser la futura modalitat de gestió del servei. La Comissió està composta pels tinents d’al-
calde de Foment i d’Hisenda, Pere Solà i Josep M. Regàs, i pels regidors Joan Llaudó, Josep 
Moreno i Josep Bellavista, i està presidida per l’alcalde. La proposta es trasllada al Ple en 
la sessió del 7 de març de 1960, que l’acull favorablement per a la seva tramitació.

En el Ple del mes d’abril s’acorda acceptar l’oferta de la CEM si rep l’autorització mi-
nisterial corresponent i iniciar l’expedient per a la municipalització del servei d’aigües; 
també es nomenen els membres de la Comissió que haurà de redactar la memòria, la qual 
estarà composta pels mateixos regidors, amb la incorporació dels representants del Col·le-
gi d’Advocats, de l’Associació d’Enginyers Industrials, de la Cambra de la Propietat i de la 
Delegació Sindical. 

Aquest acord de municipalització del servei comportarà una llarga tramitació, amb 
diverses interrupcions, que durarà prop de trenta anys, ja que no s’implementarà defini-
tivament fins al gener del 1990.

El mes de juny s’aprova el Conveni de Promesa de Cessió, que signen el dia 1 de juliol 
de 1960 l’alcalde, Pedro Crespo, i el president de la CEM, Jaume Recoder. El Conveni, 
obtinguts prèviament els permisos legals corresponents, estableix, entre altres, l’obligació 
de la CEM d’adquirir les accions en poder dels particulars i cedir-les a l’Ajuntament en les 
mateixes condicions.394

Dos anys més tard, la Caixa no ha aconseguit adquirir cap de les accions en mans de 
particulars i l’Ajuntament no disposa encara de les autoritzacions legals per a fer l’opera-
ció. En aquelles dates, la situació de sequera extrema, amb una manca de cabals que obli-
ga a fer unes restriccions severes, fa necessàries noves inversions, que la CEM, tot i ser 
l’accionista principal, no pot assumir en la seva situació de precarietat per l’obligació 
contreta de cedir les accions. Tot plegat comporta que el mes de setembre del 1962 l’Ajun-
tament acordi anul·lar i deixar sense efecte el conveni de cessió signat, alliberar la CEM de 
les obligacions contretes i dissoldre la comissió especial encarregada de redactar la me-
mòria per a la municipalització.395

La decisió de renunciar a la municipalització del servei d’aigües no és definitiva, sinó 
que en realitat es tracta d’una pausa que durarà tres anys, fins que, per causes alienes als 
actors anteriors i totalment imprevisibles, la climatologia condiciona la represa del pro-
jecte.

Els dies 8 i 9 d’octubre de 1965 una tempesta important destrueix les instal·lacions de 
la Societat a la riera d’Argentona. 

394. ACM, FAM, «Llibres acords 1960», sessions del 24 de febrer, el 7 de març, el 4 d’abril i el 13 de juny de 1960, p. 223, 
243, 253 i 273, respectivament.

395. ACM, FAM, expedient CEN-0098-28.
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Al Diari de Mataró del 14 d’octubre, després de descriure que l’aigua ha ensorrat el 
mur de contenció del torrent de Can Boada i ha inundat les rondes de Prim, d’Alfons XII 
i de Barceló, i els carrers propers fins a la carretera nacional, hi podem llegir: 

La compañía de tranvías sufrió desperfectos de vital importancia, anegándose total-
mente sus cocheras, despachos y dependencias, ya que el agua entraba violentamente por 
la parte del edificio que da a la Ronda de Prim, saliendo por la calle de Tetuán. Destrozó la 
central eléctrica y deterioró las unidades allí situadas. Se calcula que la pérdida sufrida al-
canza los quince millones de pesetas, toda vez que también fue destruido el puente del 
tranvía si tuado en la riera de Argentona, lo que hace suponer que será difícil la reanudación 
del servicio del tranvía con Argentona [...].

También fue de carácter gravísimo el hecho de que el temporal destruyese totalmen-
te las conducciones y pozos y albañales de la riera de Argentona, quedando por tanto 
paralizado totalmente el servicio de agua a nuestra ciudad.396 

Aquest episodi representà la sentència de mort per a la companyia del tramvia i, per 
al servei d’aigua, unes destrosses molt importants, valorades en 11,5 milions de pessetes, 
per la destrucció de més de 5 km de canonades a la riera d’Argentona, l’ensorrament dels 
murs de protecció dels pous números 13, 14 i 15, la caiguda de les línies elèctriques i tam-
bé desperfectes a la xarxa de la ciutat.397 Tot plegat comportà els canvis definitius en la 
composició de l’accionariat del Servei.

Un mes després de la tempesta, el 20 de novembre, la Junta de Govern de la Caixa 
d’Estalvis, presidida per Domènec Montserrat,398 proposa novament a l’Ajuntament la 
cessió de la totalitat de les seves accions, per valor del 120 % del seu valor nominal, per un 
import total de 6.847.800 pessetes, per pagar en deu anualitats i sense interès. El Ple cele-
brat el dia 24 accepta la proposta, acorda l’adquisició de les accions i autoritza el paga-
ment del primer termini, per un import de 684.780 pessetes. En l’Inventari-Registre de 
Béns Patrimonials de l’Ajuntament, a finals del 1965 figuraven accions de la Societat per 
un valor de 8.306.500 pessetes, el 83 % del capital de la Societat; per tant, la resta queda-
ven en mans de diversos particulars.399

396. Mariano Barrientos i vallvé i Jordi Pomés i vives, L’aigua a Mataró, p. 171.

397. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 6», consell del 25 d’octubre de 1965, p. 41.

398. Domènec Montserrat i Recoder (1908-1995), industrial adober casat amb Montserrat Bartra i Soler, va ser pre-
sident de la Caixa d’Estalvis de Mataró els anys 1964-1971, conseller de la Societat en els períodes 1962-1964 i 
1966-1971, i regidor de l’Ajuntament de Mataró els anys 1952-1958. També fou un dels promotors del patronat 
precursor de la Fundació Maresme. Era fill de Josep Monserrat Cuadrada, que fou president de la Societat els anys 
1951-1954, i pare de Rafael Montserrat Bartra, gerent de la Societat durant els anys 1980-2010.

399. ACM, FAM, expedient CEN-0098-29.



151

Immediatament després de l’acord amb la CEM, l’Ajuntament 
inicia les negociacions amb els socis particulars per tal d’adquirir 
el 100 % del capital, cosa que s’aconsegueix al cap de divuit mesos. 

El dia 6 de maig de 1967, un cop aprovada l’adquisició de l’úl-
tim grup d’accions, propietat de la Fundació Albà, el Ple acorda 
reprendre el projecte de la municipalització del servei d’aigües i 
aprova posar a disposició de la informació pública la memòria 
redactada per la Comissió Especial, que havia estat renovada el 
mes de novembre anterior i estava integrada pels tinents d’alcalde 
Joan Fàbregas de Palau i Josep del Toro Pérez i pels regidors Nor-
bert Puig Anglada, Francesc Salas Moret i Daniel Mataró Rafel. El 
mes d’agost s’aprova provisionalment la memòria i s’eleva al Mi-
nisteri de la Governació.400

Dos anys més tard trobem un nou exemplar de la memòria del «Proyecto de Munici-
palización en régimen de Monopolio, del Servicio de abastecimiento de Aguas a la Ciu-

400. ACM, FAM, «Llibres acords 1966-67», sessions del 19 de gener, el 26 de gener, el 7 de febrer, el 7 de març i el 7 de 
novembre de 1966, i el 6 de maig i el 7 d’agost de 1967.

La riera s’emporta  
el pont del tramvia, 
1965. Importants 
 conseqüències de la 
tempesta dels dies 8 i 9 
d’octubre de 1965 en les 
instal·lacions de la riera 
d’Argentona. Fotografia 
d’Alfons Güell i Serra. 
Col·lecció Joan Antoni 
González.
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dad de Mataró», signat per la Comissió el 20 de novembre de 1969 i aprovat pel Ple el dia 
3 d’agost,401 el qual s’eleva al Ministeri el 22 d’octubre.402 

Encara passaran dos anys més fins que, finalment, el 31 de juliol de 1972 el Ministeri 
de Governació resolgui: 

Aprobar el expediente incoado por el Ayuntamiento de Mataró para la municipaliza-
ción con monopolio del servicio de abastecimiento de aguas de la ciudad que se prestará 
mediante el procedimiento de gestión directa en forma de empresa privada municipal 
denominada «emPresa municiPal de aGuas de arGentona a mataró, s.a.» con un capital de 10 
millones propiedad exclusiva del Ayuntamiento.

Prèviament a la resolució, el Ministeri va requerir la presentació del reglament i dels 
estatuts, aprovats el dia 5 de juliol de 1971. 

Un cop obtinguda l’autorització, només cal implementar-la, però l’alcalde Crespo no 
fa res més. Hem d’esperar sis anys perquè l’alcalde Francesc Robert Graupera,403 en la sessió 
del 3 de gener de 1977, proposi que, d’acord amb la resolució ministerial aprovada el 1972, 
l’Ajuntament constitueixi una societat anònima municipal, regida pels estatuts i el regla-
ment aprovats el 1971. L’Ajuntament aprova de subscriure les accions per l’import dels 10 
milions de pessetes, que constitueix el capital social; en el mateix acte es nomena el Consell 
d’Administració, i s’acorda l’absorció de la companyia mercantil Aguas de Argentona a 
Mataró, SA. 

Segons els estatuts, el Consell ha d’estar integrat per nou membres, tres dels quals han 
de ser del consistori, l’alcalde i dos tinents d’alcalde, i la resta han de ser ciutadans experts, 
els representants de la Cambra de la Propietat, la Cambra de Comerç, la Caixa d’Estalvis, 
el Gremi de Constructors, un tècnic en aigua i un ciutadà coneixedor del tema.404

La proposta fou aprovada per unanimitat, però no s’executà cap dels punts aprovats.
A finals d’aquell any, Francesc Salas Moret,405 alcalde accidental, atesa la problemàtica 

sorgida en la tramitació notarial i registral dels acords aprovats, proposa al Ple rescin-
dir-los i substituir-los, i s’aprova que la companyia mercantil Aguas de Argentona a Ma-

401. ACM, FAM, «Llibres acords 1970», sessió del 3 d’agost de 1970.

402. ACM, FAM, expedient CEN-0098-25.

403. Francesc Robert i Graupera (1932-2016), enginyer forestal, va ser alcalde de Mataró i president de la Societat  
en el període 1973-1977, governador civil de Tarragona els anys 1977-1981 i director general de Medi Natural,  
al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya els anys 1986-1991.

404. ACM, FAM, «Llibres acords 1977», sessió del 3 de gener de 1977.

405. Francesc Salas i Moret va ser regidor de l’Ajuntament de Mataró els anys 1963-1977 i després alcalde els anys 
1977-1979. També va ser conseller d’AAMSA els anys 1963-1979 i membre de la Junta de Govern de la Caixa d’Es-
talvis de Mataró.
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taró SA d’ara endavant s’anomeni Empresa Municipal de Aguas de Argentona a Mataró, 
SA i conservi el mateix capital.406 

Aquesta proposta tampoc no s’executa i a continuació, durant els tretze anys següents, 
la Societat continua actuant com ho havia fet fins a aquella data, com qualsevol compa-
nyia mercantil. 

Finalment, la municipalització s’aconseguí per acord de l’Ajuntament constituït en 
Junta General el 18 de gener de 1990, quan es modificaren els estatuts de la Societat, que 
prèviament havia canviat la seva denominació per Aigües de Mataró, SA, amb la qual 
cosa es convertia en societat privada municipal i òrgan de gestió directa per a la prestació 
del servei d’aigües de l’Ajuntament de Mataró.407

5.4. LA GESTIÓ DEL SERVEI DES DE L’AJUNTAMENT

Mentre l’Ajuntament, en els anys transcorreguts entre el 1960 i les primeres elec-
cions de 1979, seguia tots els tràmits per a arribar a la municipalització que hem explicat 
en el punt anterior, la Societat prenia les decisions per a aconseguir el seu objectiu prin-
cipal: el subministrament d’aigua a la ciutat, que anava creixent tot i la manca de recur-
sos de què disposava. Els seus òrgans de direcció anaven canviant al mateix temps que es 
produïen canvis en l’accionariat i en el govern de la ciutat.

Pel que fa a la composició del Consell, un cop l’Ajuntament havia adquirit totes les 
accions, en la Junta General del 1968 cessa Antoni Andreu i es nomena president l’alcalde, 
Pedro Crespo, i vicepresident el president de la Caixa d’Estalvis, Domènec Montserrat. La 
resta de consellers eren gairebé tots regidors.

Aquest tàndem president l’alcalde i vicepresident el president de la Caixa es mantin-
drà fins al 1982; fins aleshores, anaren canviant les persones físiques a mesura que acce-
dien al càrrec corresponent.

Així, doncs, Pedro Crespo és president del 1968 al final del 1972,408 en què el substi-
tueix Antoni Martí Coll,409 que en serà president només un any, fins a finals del 1973,410 
en què el relleva Francesc Robert Graupera, que serà president fins al 1977 i cessarà en el 
càrrec en ser nomenat governador civil de Tarragona.

406. ACM, FAM, «Llibres acords 1977», sessió del 7 de novembre de 1977.

407. AHAM, notari de Mataró Rafael Bonete Bertolín, escriptura del 16 de maig de 1990.

408. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 7», consell del 24 d’agost de 1972, p. 1.

409. Antoni Martí i Coll (Mataró, 1925-2015), advocat, general del Cos Jurídic Militar i historiador guardonat sis vega-
des amb el Premi Iluro de Monografia Històrica, estava casat amb Mercè Fàbregas i de Palau i fou alcalde de Ma-
taró els anys 1972-1973, regidor en el període 1958-1964 i president de la Societat.

410. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 7», consell del 17 de desembre de 1973, p. 16.
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Pel que fa a la vicepresidència, en substitució de Domènec Montserrat el 1972 es no-
mena Joan Mas Conchello,411 que ocupa el càrrec fins al 1976, quan és substituït per Rafael 
Buscà Colell, que a partir del 1977 actua com a president accidental, quan l’alcalde Robert 
cessa en el càrrec.412 Aquesta situació de presidència interina es manté fins al 1979, quan 
és elegit el primer ajuntament democràtic.

Per tal d’aconseguir nous cabals, mentre l’Ajuntament està gestionant la portada 
d’Aigua del Ter, operació que detallem àmpliament en el proper capítol, es prenen altres 
decisions en la mateixa línia com s’ha fet anteriorment. El 1964 es demana permís per a 
construir cinc pous a la part baixa de la riera d’Argentona, al terme municipal de Mataró. 
Són els pous número 13, 14, 15, 16 i 17, treballs de perforació que s’inicien a principis del 
1965.413 Dos anys després es demana construir un altre pou, aquest cop al marge dret de 
la riera, al terme de Cabrera, just davant del pou 15. Aquest serà el pou 18.

Finalment, l’estiu del 1968 arriba, tot i que provisionalment, l’aigua del Ter, que per-
met disposar d’un nou recurs important que ha de resoldre definitivament els problemes 
de subministrament que pateix la ciutat, però caldrà esperar onze anys per a encarar les 
solucions definitives.

Pel que fa a les instal·lacions, la dinàmica de creixement de la ciutat obliga la Societat a 
prendre constantment acords d’ampliació del servei. El 1961 s’acorda adaptar la bassa del 
molí de Dalt, situada a la cota 95, per a utilitzar-la com a dipòsit que possibiliti el servei a les 
noves zones que s’estan urbanitzant a la part de llevant i per sota dels molins, zones que per 
la seva situació no poden ser abastides des del dipòsit del Primer de Maig. Les obres del di-
pòsit dels Molins comencen a l’estiu del 1963 i les executa el contractista Joan Solà.414

S’amplia la xarxa al Palau, a la carretera de Mata i a Rocafonda. Es construeix un di-
pòsit elevat de 15 m3 a la ronda de Bellavista amb un nou bombament des de la conducció 
general per a abastir la part de ponent del barri de Cerdanyola, que urbanitza la Caixa 
d’Estalvis. S’amplia la xarxa a la ronda de Leopoldo O’Donnell, Peramàs i a l’avinguda de 
Recoder, també per a abastir diverses zones que està urbanitzant la Caixa d’Estalvis. 

Es construeix un nou dipòsit de 500 m3 a tocar de la carretera de Cirera, sobre la cruï-
lla amb el camí dels Contrabandistes, a la cota 164. Les obres s’adjudiquen a l’empresa 
Servicio Encofrados Metálicos, SA i l’estació de bombament corresponent, a Electra Ma-
taronesa.415 El dipòsit s’executa en el jardí de l’Institut Alexandre Satorras. A continuació 
s’executarà el projecte de xarxa del barri de Cirera des del nou dipòsit de Cirera.

411. Joan Mas i Conchello (Mataró, 1909-1990), industrial tèxtil casat amb Gertrudis Torrellas i Boba, fou president 
de la Caixa d’Estalvis de Mataró els anys 1972-1975 i vicepresident de la Societat del 1964 al 1966 i del 1972 al 
1976.

412. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 7», consell del 3 de març de 1977, p. 47.

413. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 6», consell del 7 de gener de 1965, p. 8.

414. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 5», consell del 20 de maig de 1963, p. 163.

415. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 6», consell del 21 de novembre de 1969, p. 145.
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S’acorda el subministrament d’aigua al barri de Vista Alegre i es construeix un bom-
bament per a abastir-lo al costat del dipòsit dels Molins. Es negocia amb Santiago Rúbies 
l’adquisició del dipòsit i la xarxa existent a Vista Alegre, que, juntament amb els abonats, 
s’incorporen a la xarxa general.416

S’executa una canonada de 250 mm de diàmetre al carrer de Galícia, per a abastir el 
barri de la Llàntia des del dipòsit de Cirera, canonada que després s’allargarà fins al barri 
de Cerdanyola. S’a corda subministrar la Llàntia amb un comptador general i que en faci 
la distribució l’Asociación de Cabezas de Familia San Juan Bosco, inclosos els abonats de la 
urbanització de Josep Banet.417 

Aquesta serà la segona companyia revenedora instituïda per la Societat.
Coincidint amb les obres de construcció per a la portada d’aigua del Ter a Llavaneres, 

per part dels promotors del futur polígon industrial Mata-Rocafonda, s’instal·la una ca-
nonada al camí dels Contrabandistes, des del dipòsit de Cirera fins a travessar la riera de 
Valldeix. Es resol subministrar aigua des d’aquesta canonada als complexos esportius 
Unió Recreativa Laru i Club Atlètic Laietània. El subministrament es farà amb comptador 
al preu de 8 ptes./m3.

S’acorda amb Antoni Pous Jou l’absorció de la xarxa dels Molins. Tant les instal·la-
cions com els abonats s’incorporen a la xarxa general. En el mateix Consell es pacta amb 
Artur Galí Diví, que amb un servei anomenat Aguas de la Gatassa estava subministrant 
aigua a nombrosos abonats de la part baixa de Cerdanyola, donar-li un servei comple-
mentari per a afegir a l’aigua que ell extreu de diversos pous de la riera d’Argentona. En 

416. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 7», consell del 29 de maig de 1972, p. 10.

417. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 7», consell del 25 de setembre de 1975, p. 36.

Pou 13. Un dels sis pous 
iniciats en els anys 
1965-1967 a la part baixa 
de la riera d’Argentona, 
entre el Camí del Mig  
i la carretera N II. 
Actualment a la coberta 
del pou hi ha instal·lada 
una estació de control de 
la qualitat de l’aire, del 
Laboratori Municipal, 
gestionat per la Societat. 
Imatge procedent de 
l’Arxiu Històric d’Aigües 
de Mataró.
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aquest cas, el subministrament es farà amb comptador general al 
preu de 5,12 ptes./m3.418

Aquesta serà la tercera companyia revenedora.
El mes de gener de 1975 Jaume de Torres Profitós demana que 

la Societat assumeixi el subministrament d’aigua del sector de 
 Rocafonda, on l’urbanitzador està prestant el servei. Aquesta sol·li-
citud és denegada, però posteriorment, per a resoldre la pro ble-
màti ca existent en aquest barri, que comportarà fins i tot manifes-
tacions de veïns davant de l’Ajuntament amb el lema «Robert 
escucha, Rocafonda no se ducha», finalment es contracta un sub-
ministrament amb comptador general per a reforçar el servei.

Aquesta serà la quarta companyia revenedora.
També a principis del 1974 les urbanitzacions de Can Vilardell 

i Les Sureres sol·liciten la connexió al servei, que inicialment els és 
denegada. Però dos anys després s’arriba a un primer acord amb 
Ramon Vilardell: cedirà un dipòsit de 500 m3, situat al terme d’Ar-
gentona, i la Societat li subministrarà un màxim de 300 m3/dia. 

418. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 7», consell del 10 de novembre de 1976, p. 47.

La direcció d’una 
reparació. Camil Fradera, 
director de la Societat, 
donant instruccions 
durant una reparació  
a l’Esplanada de les 
Caputxines, a finals  
dels anys seixanta.  
A la imatge, procedent 
de l’Arxiu Històric 
d’Aigües de Mataró, 
també hi podem veure 
els operaris Joaquim 
Llobet i Isidre Vila. 
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També s’estudia la proposta de Manuel de Bofarull de cessió de les instal·lacions de la 
urbanització Santa Maria de Cirera (Les Sureres), dipòsit i xarxa, i es decideix que el sub-
ministrament es farà únicament amb un comptador general que administrarà l’Associa-
ció de Propietaris. 

Ambdues urbanitzacions es fan càrrec d’amortitzar el cost de les instal·lacions de 
bombament i canonada d’impulsió, la construcció de les quals ha representat una inver-
sió de 3.670.000 pessetes, amb el pagament d’un cànon mensual de 9.130 pessetes cada 
urbanització, així com del consum, que serà a 7,32 ptes./m3, i de les despeses elèctriques 
corresponents.419 

Aquestes seran la cinquena i la sisena companyies revenedores instituïdes per la So-
cietat.

També s’acorda amb Joan Dorda el 1974 l’absorció del subministrament de la urba-
nització Can Torner, acord que s’executa quatre anys després. Aquí l’aigua la subministra 
la Societat directament als abonats. En el mateix Consell s’estipula un subministrament 
amb comptador general de 150.000 m3/dia a les Aigües Puiggalí, de la urbanització Can 
Clavell, per a compensar la contaminació del seu pou a la riera de Figuera Major, motiva-
da per les filtracions de l’abocador de la brossa municipal. Els abonats continuaran essent 

419. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 7», consells del 26 d’abril de 1974, el 18 de març i el 10 de novembre de 1976, p. 19, 
38 i 43, respectivament.

Canonada de l’elevació al Parc Forestal, 1970. 
Amb bombament des del dipòsit de Cirera,  
l’aigua va arribar al Parc Forestal per a abastir  
les urbanitzacions de Can Vilardell i Santa Maria  
de Cirera. Imatge procedent de l’Arxiu Històric 
d’Aigües de Mataró.
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gestionats per l’administrador actual, Celedonio Fernández Castillo, que es farà càrrec de 
20.000 pessetes al mes, i la resta del cost serà satisfet per l’Ajuntament.420

Aquesta serà la setena companyia revenedora autoritzada.
El 1974, en temps de l’alcalde Robert, l’Ajuntament decideix que cal posar fi al creixe-

ment urbà desorganitzat que ha sofert la ciutat i s’aprova inicialment el «Plan General de 
Ordenación Urbana y Territorial de Mataró», redactat per un equip de professionals entre 
els quals trobem els arquitectes mataronins Narcís Majó Clavell i Jaume Soler Fonrodona.

El pla preveia la futura urbanització de més del 70 % del terme municipal, amb un 
creixement de la població de 57.000 habitants en els primers deu anys, fins als 145.000 
habitants l’any 1985.

En previsió dels canvis urbanístics que havien de venir, la Societat, a petició de l’alcal-
de, encarregà a l’empresa Aquaplan la redacció del projecte «Plan General de Abasteci-
miento de Aguas a Mataró, junio 1975», que va ser elaborat pels enginyers Rafael Miravit-
llas i José Riverola, basant-se en les previsions fetes del futur creixement territorial.421

El Projecte General i els seus annexos, que es redactaren en els tres anys posteriors, 
tenien en compte dues hipòtesis per a donar servei a 190.000 i a 350.000 habitants, respec-
tivament, basant-se en unes corbes de creixement del 5 % i del 7 %, que preveien assolir 
aquest primer llindar de 190.000 habitants l’any 1990 i el 1984, respectivament. La xarxa 
prevista abastava tot el terme municipal, des de la riera d’Argentona fins al límit amb 
Llavaneres, i repartia el territori en quatre pisos de pressió, la cota 180, que prenia l’aigua 
directament del dipòsit del Ter, les cotes 100 i 140, on preveia la construcció dels dipòsits 
respectius, i la cota 65, que s’alimentava de l’existent dipòsit Primer de Maig.

En cada pis de pressió hi hauria dos dipòsits amb capacitat suficient per a un dia de 
consum i de cada dipòsit sortiria una artèria cap a llevant i cap a ponent, que distribuiria 
l’aigua a les diferents xarxes secundàries i, si esqueia, als dipòsits del pis inferior.

Es preveia la instal·lació de més de 3 km de canonades principals, de diàmetres compre-
sos entre 900 i 150 mm, i la construcció de cinc dipòsits reguladors amb una capacitat total 
de 16.000 m3, amb un pressupost d’execució previst de 166 milions de pessetes per a la 
proposta prevista per a 190.000 habitants i un de 236 milions per a la de 350.000 habitants.

L’equip redactor preveia l’execució de les obres en quatre etapes i proposava iniciar la 
primera etapa amb un cost aproximat de 35 milions de pessetes que s’haurien de pagar en 
els següents dos anys. El Consell va acordar de posposar la decisió fins a l’obtenció de les 
noves tarifes del servei,422 que calia sol·licitar, atès que les que s’estaven aplicant eren vi-
gents des de sis anys abans.423 

420. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 7», consells del 26 d’abril de 1974 i el 26 de maig de 1978, p. 19 i 57, respectivament.

421. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 7», consell del 13 d’octubre de 1974, p. 24.

422. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 7», consell del 25 de setembre de 1975, p. 36.

423. Acord del Ple de 28 de març de 1969, tarifa aprovada pel Govern Civil (10 de març de 1969), que autoritzava una 
quota de servei de 33,50 pessetes mensuals i l’aigua subministrada a 3,95 ptes./m3.
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Com a dada curiosa per a avaluar aquesta decisió, cal tenir en 
compte que, a finals de 1975, la Societat tenia en diversos comptes 
corrents més de 35 milions de pessetes de lliure disposició. 

Durant els anys 1976 i 1977 els mateixos autors redactaren els 
projectes detallats de les obres que calia executar inicialment, «Ar-
tèria Cota 65», «Artèria Cota 100», «Artèria Cota 140» i «Dipòsit 
Cota 100»,424 projectes que, com el Pla General, quedaren als pres-
tatges sense que fossin executats.

Pel que fa al rendiment econòmic de les activitats, en els dotze 
anys que van del 1966 al 1978, període en què aquest Ajuntament 

424. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 7», consells del 13 de novembre de 1976, el 6 de març, el 26 de maig i el 5 d’octubre 
de 1977, p. 43, 48, 51 i 53, respectivament.

Pla General 
 d’Abastament, 1975.  
El «Plan General  
de Abastecimiento de 
Aguas a Mataró, junio 
1975» fou redactat  
pels enginyers Rafael 
Miravitllas i Jose Riverola. 
Plànol núm. 3,  
«Trazado de arterias y 
ubicación de depósitos», 
procedent de l’Arxiu 
Històric d’Aigües  
de Mataró.
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va gestionar en solitari el servei, s’havien generat recursos per un import de 64,6 milions 
de pessetes, que s’havien destinat a incrementar les reserves i les amortitzacions en 41,7 
milions i també a pagar impostos per un total de 22,9 milions de pessetes. 

Un tret diferencial de les etapes anteriors va ser deixar de remunerar el capital pel fet 
de no destinar-hi la part dels beneficis corresponent al pagament dels dividends.

Així, doncs, la totalitat dels recursos nets generats es va poder dedicar a engrandir les 
instal·lacions —xarxa, pous, bombaments i dipòsits—, valor patrimonial que en aquells 
dotze anys es va incrementar un 71 %, fins a un total comptabilitzat de 29.072.000 pesse-
tes, i també a millorar la situació financera de la Societat, que, després d’amortitzar totes 
les operacions de crèdit, al final d’aquest període disposava de 42,5 milions de pessetes en 
els seus comptes corrents.

Com s’ha detallat en els paràgrafs anteriors, en aquesta època l’abastament de les no-
ves àrees d’urbanització recent i anàrquica es va resoldre sovint amb la contractació d’un 
comptador general, com ja s’havia fet en l’etapa anterior al barri de Cerdanyola, o bé amb 
el traspàs de la propietat d’un dels recursos d’aigua disponibles, com és el cas del barri de 
Cirera amb la venda el 1959 de la mina Sisternes, en lloc d’exercir la competència en la 
prestació del servei que tenia encomanada. Això comportà l’existència de diversos serveis 
d’aigua que actuaven com a revenedors, sense possibilitat per part de la Societat d’exercir 
cap mena de control sanitari, ni cap autoritat administrativa que n’exercís sobre el submi-
nistrament als consumidors individuals. 

Vuit dels serveis de redistribució d’aigua que en subministren a un nombre molt im-
portant d’abonats són: Daniel Mataró per a l’Asociación de Consumidores de Agua del 
Vecindario de Cerdanyola; Artur Galí per a Aguas de la Gatassa, a la part baixa del barri 
de Cerdanyola; l’Asociación de Cabezas de Familia San Juan Bosco per a la Llàntia; San-
tiago Franco per al barri de Cirera; Celedonio Fernández per a Aigües de la Urbanització 
Can Clavell, als Molins; Jaume de Torres per a Aigües de Rocafonda, a la part superior del 
barri, i les urbanitzacions Can Vilardell i Les Sueres.

Els cabals que aquests serveis reben de la Societat per al subministrament de les bar-
riades, uns 750.000 m3 anuals, representen el 14 % del total de l’aigua subministrada.

Des del 1968 l’aigua del Ter ja arriba a Mataró i aporta tres quartes parts de l’aigua 
consumida per la ciutat, que no esgota, per tant, els cabals que permet la concessió. Enca-
ra que la ciutat disposa de recursos d’aigua que no utilitza, moltes vegades cal denegar les 
sol·licituds de subministrament industrial per manca d’instal·lacions suficients. 

Semblantment, tot i que hi ha excedents d’aigua, la majoria dels ciutadans tenen un 
servei intermitent de vuit hores diàries, de les vuit del matí fins a les quatre de la tarda, i 
es manté sense modificar el règim intermitent que era necessari en moments d’escassetat. 
La totalitat dels contractes domèstics individuals són per aforament, cosa que fa necessa-
ris els dipòsits en cada habitatge i que es perdi aigua no utilitzada per les sobreeixides, 
despropòsit que perdura des del 1859, és a dir, prop de cent vint anys.



6. LA PORTADA  
DE L’AIGUA DEL TER

1959-2003
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Planta general del transvasament del Ter. Aquesta obra d’enginyeria de grans proporcions im-
plicà la construcció de xarxes de distribució, dipòsits i un túnel de 79 km de llargada que portés 
l’aigua dels embassaments, prèviament tractada, fins a Barcelona i altres quaranta poblacions. 
L’obra costà 5.500 milions de pessetes i es desenvolupà entre 1960 i 1985. Plànol procedent d’una 
publicació d’Aigües Ter-Llobregat.
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6.1. EL TRANSVASAMENT DEL TER

La portada de l’aigua del Ter a Barcelona i la seva zona d’influència és una història que 
ve de lluny.

Durant el període comprès entre els anys 1945 i 1949 Catalunya va patir una forta 
sequera que obligà a plantejar-se l’obtenció de nous recursos d’aigua per a abastir una 
població en creixement.

El 1948 s’estava iniciant la construcció de la presa de l’embassament de Sau, de 64 
metres d’alçada i una capacitat de 117 hm3, per a evitar les inundacions a Girona, que 
permetria regular un cabal de 15 m3/s per al regadiu i disposar d’aigua per a la indústria 
de la província de Girona. 

En sorgir la idea de portar part d’aquests cabals a Barcelona, el 1950 es decidí am pliar 
19 m l’alçària de la presa, per tal d’incrementar la capacitat de l’embassament fins als 
177 hm3 actuals i permetre una regulació de 18 m3/s, cosa que possibilitava derivar 8 m3/s 
a Barcelona i deixar 10 m3/s per a Girona.425

L’any 1950 la Confederació Hidrogràfica inicià la redacció de l’Avantprojecte del 
transvasament, que, tot i la forta oposició per part dels gironins, fou aprovat pel Reial 
decret del 25 de juny de 1954. Es van redactar tot seguit els projectes de les obres de la 
primera etapa i dels dipòsits de reserva. Tot plegat fou aprovat pel Consell de Ministres 
del 5 de setembre de 1958. Es creà aleshores la Junta Administrativa del Nou Abastament 
d’Aigua a Barcelona, que hauria de projectar i executar les obres en dues etapes. Inicial-
ment es derivarien només 4 m3/s per a Barcelona i, en la segona etapa, fins a 8 m3/s, dels 
quals 1,5 m3/s serien per a les poblacions de la zona d’influència.426

La junta esmentada comunicà a tots els municipis afectats la possibilitat d’adherir-se 
al projecte. L’Ajuntament de Mataró, coneixedor del dèficit que patia la nostra ciutat, que 
en aquelles dates tenia uns 41.000 habitants, demanà la concessió de 20.000 m3/dia 
(231,5 l/s). Ho justificava mitjançant una previsió de creixement de fins als 120.000 ha-
bitants per a l’any 2000 i es comprometia a fer l’aportació econòmica corresponent.427 
Aquesta petició fou resolta definitivament el 1969 i, així, la Comissió Tècnica de la Junta 
va comunicar que el cabal proposat per a Mataró era de 260 l/s, proposta que fou accep-
tada unànimement pel Ple de l’Ajuntament.428

425. Francesc X. sanmartín (coord.), El Ter, un riu compartit; cap. 2, a càrrec de Josep M. Llansó.

426. Francesc X. sanmartín (coord.), El Ter, un riu compartit; cap. 4, a càrrec de Luis Bardavio Patricio.

427. ACM, FAM, «Llibres acords 1959», sessió del 2 de març de 1959.

428. ACM, FAM, «Llibres acords 1969», sessió del 3 de febrer de 1969.
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Pel que fa a la nostra comarca, els cabals concedits foren 532 l/s, repartits entre els 
dotze municipis següents: Mataró, 260; el Masnou, 80; Premià de Mar, 56; Vilassar de 
Dalt, 36; Vilassar de Mar, 28; Premià de Dalt, 16; Alella, 16; Cabrera de Mar, 12; Sant An-
dreu de Llavaneres, 8; Cabrils, 7; Caldes d’Estrac, 7; Sant Vicenç de Montalt, 6. 

En aquesta relació hi falten les poblacions de Teià, Argentona, Òrrius i Dosrius, que 
inicialment hi van renunciar, com també les de la part nord de la comarca, des de Malgrat 
fins a Arenys, que posteriorment s’abastiren d’aigües del riu Tordera.

El transvasament del Ter és una obra de grans proporcions: tres embassaments, Sau, 
Susqueda i el Pasteral, amb 401 hm3 de capacitat total; un túnel de conducció de 3 m de dià-
metre i 79 km de llarg; una planta de tractament capaç per a 8 m3/s, amb un dipòsit de 
reserva de 615.000 m3; i la xarxa de distribució fins als quaranta municipis de les comar-
ques del Maresme i del Vallès beneficiaris dels 1.500 l/s, amb 160 km de canonades i 40 di-
pòsits de capçalera. 

El cost total de les obres fou de 5.537.500.000 pessetes, incloses les obres de connexió 
amb Barcelona.429

El decret del 1958 preveia que l’Estat aportaria el 50 % del cost de les obres i la resta 
s’havia de repartir entre els municipis beneficiaris segons el cabal assignat; és a dir, als 
municipis adherits els corresponia, pels 1.500 l/s esmentats, el 9,4 % del cost total. Això es 
traduïa en quantitats molt importants per a les economies municipals, cosa que obligà la 

429. Francesc X. sanmartín (coord.), El Ter, un riu compartit; cap. 4, a càrrec de Luis Bardavio Patricio.
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Diputació de Barcelona a demanar un crèdit col·lectiu i a convenir amb cada ajuntament 
la forma del pagament. 

Amb aquesta finalitat, el 1966 l’Ajuntament de Mataró acordà cedir la seva represen-
tació a la Diputació i el 1971 signà un conveni en què es comprometia a pagar durant deu 
anys la quantitat de 8.361.413 pessetes, per a amortitzar la part que li corresponia del 
crèdit que la Diputació havia contractat en nom dels municipis afectats, per un total de 
350.875.000 pessetes, per a fer front al 50 % de les obres executades per als quaranta mu-
nicipis.430

Les obres s’iniciaren el 1960. La construcció de l’embassament de Sau finalitzà el 1964 i 
dos anys després, el 1966, entraren en servei l’embassament de Susqueda i la planta de trac-
tament de Cardedeu, i a l’estiu d’aquell any arribà l’aigua de la primera etapa a Barcelona.

6.2. LA PORTADA DEL TER A MATARÓ

La Junta Administrativa continuà redactant els projectes per a la segona etapa, però 
prèviament s’hagué d’organitzar la forma de gestió necessària per a l’explotació de tot 
aquest conjunt d’instal·lacions previstes per a abastir els quaranta municipis.

La manca d’aigua al Maresme era molt greu a causa de la sequera que es donava en 
aquelles dates. L’execució de les obres previstes, que des d’Alella havien de portar, amb 

430. ACM, FAM, expedient AC 3387-11.

Obres de construcció 
del túnel de la 
conducció, 1964. Visita 
del ministre d’Obres 
Públiques, general Jorge 
Vigón, i de l’alcalde de 
Barcelona, Josep M.  
de Porcioles, el 
novembre de 1964. 
Fotografia procedent de 
la publicació El Ter, un riu 
compartit, ATLL, 2003.
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una canonada de 800 mm de diàmetre, l’aigua a Mataró i després fins a Caldes d’Estrac, 
hom preveia que encara tardaria uns quants anys.

A principis de 1968, l’alcalde Crespo aconsegueix, amb unes intenses negociacions, 
que s’acordi una solució provisional perquè l’aigua arribi abans. L’Ajuntament de Barce-
lona cedeix temporalment 300 l/s del seu cabal, que la Societat General d’Aigües de Bar-
celona (SGAB) prendrà a Cardedeu en el punt P49 i bombarà fins a Dosrius, on s’incor-
porarà a les instal·lacions centenàries de la mina de Dosrius, propietat seva des del 1867, 
que des d’allà travessa tot el Baix Maresme fins a Barcelona, la qual cosa permetrà abastir 
des de l’aqüeducte les localitats situades al llarg del seu recorregut.

Pel que fa a Mataró, la mina Saborit, que en el seu recorregut cap a Mataró creua per 
sota del sifó de la riera d’Argentona de l’aqüeducte de Dosrius, permet la connexió amb 
poc esforç de les dues instal·lacions, solució que portarà l’aigua del Ter fins al dipòsit de 
Can Boada, al costat de la plaça de Granollers.

Per a fer-ho possible caldrà abans fer moltes gestions. El Ministeri demana que es 
constitueixi un consorci per a la gestió. L’alcalde viatja el 26 de gener de 1968 a Madrid, on 
es nomena una comissió amb els alcaldes del Masnou, Vilassar de Dalt i Cabrera.431 El 10 
de juny es reuneixen a Mataró el ministre Federico Silva Muñoz, juntament amb el gover-
nador civil, el director general d’Obres Hidràuliques, el director de la CHPO i els alcaldes 
de Barcelona, Mataró i la resta de poblacions del Maresme. Solemnitzen la constitució del 
Consorci i quatre dies més tard es nomena una junta provisional formada per la Confede-
ració i els ajuntaments de Barcelona, Mataró, el Masnou i Cabrera, presidida per l’alcalde 
de Mataró, amb l’encàrrec de redactar els estatuts del Consorci. Aquell mateix dia es no-
mena gerent provisional del Consorci la Socie dad Regional de Abastecimiento de Aguas, 
SA (SOREA), empresa filial de la SGAB. La Comissió Gestora es torna a reunir a Ma taró el 
dia 17 de juliol per a discutir els estatuts i resoldre els punts de connexió als diferents 
municipis.432

La SGAB fa mesos que està executant les obres de la connexió Ter-aqüeducte, que en-
traran en servei a principis de ju liol. Les obres provisionals executades per la SGAB són: 
l’estació de bombament per a elevar 300 l/s a 100 m d’altitud; la canonada d’impulsió, 
d’1,8 km; el dipòsit túnel que travessa la carena del Coll, amb 3.500 m3 de capacitat, i la 
canonada de baixada fins a Dosrius, de 2,6 km. El cost total de les obres és de 37.215.563 
pessetes.433

Finalment, l’aigua del Ter arriba a Mataró el dia 20 de juliol de 1968. Durant aquest 
primer estiu, la mitjana de cabal del Ter consumit serà de 7.200 m3/dia, uns 553.000 m3 en 

431. La Vanguardia, 11 de febrer de 1968, entrevista de Pere Rigau.

432. ACM, FAM, expedient AC-3387-11.

433. Francesc X. sanmartín (coord.), El Ter, un riu compartit; cap. 7, a càrrec de Luis Bardavio Patricio, p. 71 i 136.
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dos mesos i mig. Per a valorar la importància d’aquest nou recurs cal tenir present que en 
aquelles dates el volum subministrat per pous i mines fou només de 1.000 m3/dia.434

Amb l’aigua del Ter circulant per la mina de Dosrius, s’arriba provisionalment a la res-
ta de poblacions del Baix Maresme. Al cap dels anys, SOREA passarà a gestionar el servei de 
la majoria dels municipis en què el donava el propi ajuntament, excepte a Mataró i a Vilas-
sar de Mar, localitat on el servei d’aigua estava gestionat per la junta de propietaris de la 
mina Vella.

Pel que fa a la nostra ciutat, SOREA tenia la convicció que amb el règim de concessió 
o d’arrendament435 aconseguiria la gestió del servei, motiu pel qual el 1969 obrí unes ofi-
cines al centre de la ciutat, davant de l’edifici de l’Ajuntament, ja que arrendà la planta 

434. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 6», consell del 27 de setembre de 1968, p. 122.

435. La concessió i l’arrendament del servei són dues formes indirectes de prestació del Servei Municipal d’Aigües: el 
municipi manté la seva titularitat, però cedeix la gestió a una empresa privada.

Portada provisional 
d’aigua del Ter al 
Maresme, 1968. En color 
groc, l’obra executada 
per la SGAB des  
de Cardedeu a Dosrius, el 
1968. En color vermell, 
l’aqüeducte de Dosrius, 
propietat de la SGAB, 
construït a mitjan segle 
xix (vegeu el capítol 3).
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superior de la farmàcia Fité. Allí hi hagué treballant durant més de tres anys el personal 
tècnic i administratiu que gestionava les poblacions de Sant Vicenç de Montalt, Cabrera, 
Cabrils i Premià de Dalt.

L’alcalde Crespo no cedí a les pressions i, un cop aconseguit que l’aigua del Ter arribés 
provisionalment, continuà donant allargues a la cessió. Finalment, SOREA tancà l’oficina 
de la Riera i passà a gestionar el Maresme des de la nova oficina que va obrir a Premià de 
Mar.

La inauguració oficial de l’arribada de l’aigua del Ter a Mataró es va fer amb gran so-
lemnitat una setmana abans de la Festa Major, el dissabte 20 de juliol de 1968 al migdia. Hi 
van ser presents Virgilio Oñate, director general d’Obres Hidràuliques, i Tomás Garicano, 
governador civil, acompanyats del director de la CHPO, el director de la Comissaria d’Ai-
gües i els alcaldes del Maresme. L’acte se celebrà a la plaça de Granollers i va incloure parla-
ments, una audició de sardanes i un vino español servit per la Confiteria Miracle, que factu-
rà 32.600 pessetes per l’organització del còctel.436 El Diari de Mataró en va fer un ampli 
reportatge de tres pàgines amb fotografies i va transcriure literalment els parlaments de les 
autoritats.

Del discurs del senyor Virgilio Oñate, director general d’Obres Hidràuliques, podem 
destacar el següent:

[...] aquí asistimos a la resolución de un problema de abastecimiento, que solo ha sido 
posible por la unión de muchísimas voluntades, no olvidemos que se trata de un abaste-
cimiento en régimen de Consorcio [...]. 

[...] no tengan duda, repito, que el Consorcio cumplirá fielmente su objetivo y asegu-
rará que nunca más a ninguno de los pueblos del Maresme vuelvan a plantearse los pro-
blemas de insuficiencia de agua.437

Com podem veure, les autoritats estatals confiaven plenament que la gestió del servei 
es faria de manera consorciada i els membres de la Gestora Provisional també s’ho creien, 
Així, van reunir-se els dies 29 de juliol, 16 d’octubre i 11 d’abril següent per a intentar 
consensuar els estatuts, controlar les connexions dels municipis i els seus consums, i sol·li-
citar les tarifes, que van ser aprovades pel Govern Civil el 10 de març de 1969. 

A continuació i durant dos anys, la Gestora no es va tornar a reunir fins al dia 11 de 
maig de 1971, quan, després de constatar la manca d’acord tant en el redactat dels estatuts 
com en la figura de la gerència, la insuficiència de la tarifa aprovada, la dificultat per a fer 
front a la demanda de la SGAB relativa al cobrament de la inversió, i la necessitat d’acce-
lerar les obres definitives de la portada d’aigua del Ter al Maresme, van acordar sol·licitar 

436. ACM, FAM, expedient CEN-203.

437. Mataró (periòdic), 23 de juliol de 1968.
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a la CHPO que procedís a iniciar l’expropiació de la portada provisional executada per la 
SGAB tres anys abans.438

A finals del 1968 el Ministeri d’Obres Públiques havia decretat la supressió de la Jun-
ta Administrativa del Nuevo Abastecimiento de Aguas de Barcelona,439 per la qual cosa la 
CHPO assumí la gestió dels projectes i l’execució de les obres. Pel que fa a la nostra co-
marca, el desembre del 1970 sortí a exposició pública el projecte del Maresme i l’agost del 
1971, quatre mesos després que ho demanés la Gestora Provisional del Consorci i amb la 
modificació prèvia dels projectes, la CHPO inicià l’expropiació de les instal·lacions Car-
dedeu-Dosrius, executades per la SGAB tres anys abans en el punt P49, així com la de les 
finques de Llinars i Dosrius per on s’havien instal·lat les canonades. 

A finals de l’any següent s’expropiaren les finques per on havien de passar les canona-
des des de Dosrius fins a Mataró i durant els anys 1973 i següents, en temps de l’alcalde 
Francesc Robert, s’executaren les obres: primer, les canonades que havien d’aportar pro-
visionalment l’aigua al dipòsit de Cirera, de 500 m3, que la societat havia construït a la 
cota 164 per a l’abastament del barri de Cirera i les urbanitzacions, i finalment el 1975 
s’inaugurà el dipòsit del Ter, de 6.360 m3, a la cota 185.

Aquest dipòsit, que rep l’aigua per gravetat des del dipòsit túnel de Can Collet, serà 
d’ús compartit amb les pobla cions de Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt 
i Caldes d’Estrac.

438. ACM, FAM, expedient AC-3387-11.

439. Boletín Oficial del Estado, núm. 301, 16 de desembre de 1968.

Inauguració de  
la portada provisional 
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Crespo, alcalde de 
Mataró, Tomás Garicano, 
governador civil, Virgilio 
Oñate, director general 
d’Obres Hidràuliques, i 
Camil Fradera, director 
de la Societat, en el 
moment d’obrir el pas de 
l’aigua del Ter al dipòsit 
de Can Boada, el 20 de 
juliol de 1968. Foto 
Carreras, procedent de 
l’Arxiu Històric d’Aigües 
de Mataró. 
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El projecte inicial, com hem dit abans, preveia l’abastament de les dotze po bla cions 
del Maresme partint d’Alella, en el punt en què l’aqüeducte del Ter, havent travessat la 
serralada Litoral, entra a la nostra comarca, anant cap a Barcelona. Des d’aquest punt, 
una canonada de 800 mm de diàmetre i una longitud de 18,9 km aniria deixant els cabals 
corresponents a cada població, fins a arribar a Mataró aproximadament a la cota 103, on 
es construiria un dipòsit, i després, amb una canonada menor, seguiria fins a Caldes 
d’Estrac i abastiria en el camí Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt.

Aquesta solució inicial permetria que Mataró, com que rebria l’aigua a 100 m d’alti-
tud directament del dipòsit de la planta de Cardedeu, no tindria cap despesa energètica 
per a subministrar l’aigua a la major part de la població, situada a cotes inferiors.

Amb la nova solució, la canonada que sortia d’Alella es va mantenir però amb un 
diàmetre molt inferior, ja que amb l’expropiació de la SGAB i la continuació de la cano-
nada des de Dosrius fins a Mataró ja s’havien separat quatre poblacions amb més de la 
meitat dels cabals. Per tant, la canonada d’Alella es perllongà només fins a Cabrera i abas-
tia les poblacions del Masnou, Premià de Dalt, Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Cabrils, 
Vilassar de Mar i Cabrera de Mar.

Amb aquesta actuació s’aconseguí que el 1975 els dotze municipis rebessin directa-
ment de la CHPO l’assignació inicial dels cabals atorgats, 532 l/s, i es deixés de dependre 
dels 300 l/s cedits provisionalment per l’Ajuntament de Barcelona i administrats per la 
SGAB. A Mataró, però, aquesta solució li representà perpetuar el subministrament de 
tota la ciutat amb un greuge important, el cost de bombament innecessari, amb la reper-
cussió econòmica corresponent, que el 1984 representava la xifra de 33 milions de pes-
setes anuals.

Primera portada 
d’aigua del Ter  

al Maresme, 1975. 
En color verd,  

la conducció general  
i en color blau, les 

canonades executades.
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Aquestes obres, les denominarem «la primera portada d’aigua del Ter» al Maresme, 
perquè posteriorment s’amplià la capacitat d’aquestes instal·lacions (1987) i es feren les 
obres de la «segona portada d’aigua del Ter» (2000). 

No tenim constància de cap altra reunió del Consorci i, de fet, la gestió del servei la va 
fer des d’aleshores directament la CHPO.

6.3. LES DUES AMPLIACIONS

Hem dit abans que des de 1975 la portada de l’aigua del Ter al Maresme la gestionava 
la CHPO, però amb la particularitat que l’estació de bombament de Cardedeu P49 conti-
nuà essent gestionada vint-i-cinc anys més per SOREA, filial de la SGAB, que facturava 
directament als municipis el cost de l’elevació i controlava l’entrada de l’aigua del Ter a la 
mina de Dosrius.

Cal remarcar que les connexions provisionals des de l’aqüeducte de Dosrius a cada 
municipi no s’anul·laren amb l’arribada de la conducció definitiva i, per tant, si era neces-
sari, els ajuntaments seguien rebent aigua del Ter des de l’aqüeducte. 

Aquesta dada és important perquè som a l’any 1975, han passat quinze anys des que 
els ajuntaments van fer les seves peticions de cabal i en aquest període han succeït fets 
importants per a la comarca, com ara, entre d’altres, la posada en servei de l’autopista 
Barcelona-Mataró. Això comportarà la construcció de nombroses segones residències a la 
comarca, amb el consum d’aigua afegit per l’increment de la població resident, que en 
aquells anys fou notable. 

Mataró ha doblat el nombre d’habitants: ha passat dels 41.000 el 1960, als 91.600 el 
1975. També ho han fet la resta de poblacions del Maresme sud: de 34.800 habitants pas-
sen a 60.800 en el mateix període. Això representa per a la zona abastida per aquestes 
instal·lacions un increment superior als 76.000 habitants.440 En quinze anys, doncs, es 
dobla el nombre de residents, increment que seguirà produint-se en els anys posteriors i 
que a la pràctica comportarà la insuficiència d’unes instal·lacions tot just acabades d’es-
trenar i, per tant, la necessitat de continuar utilitzant la connexió de l’aqüeducte de Dos-
rius per a satisfer la demanda creixent.

Durant els deu anys següents a la posada en servei de les instal·lacions de la primera 
portada d’aigua del Ter al Maresme, la utilització de l’aigua del Ter des de l’aqüeducte 
que fan molts dels municipis comportarà necessàriament la disminució del cabal dispo-
nible per a Mataró, atès que tota l’aigua enviada a l’aqüeducte és necessàriament menys 
aigua per a la canonada Dosrius-Mataró.

440. Institut Estadístic de Catalunya. Sèries Històriques Demogràfiques. Municipis. 
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Un segon problema —no menys important— eren les nombroses avaries produïdes 
a la canonada de baixada des del dipòsit de Can Collet fins a Dosrius, com a conseqüència 
de la urgència en la construcció realitzada per la SGAB l’any 1968, que havia obligat a 
executar les obres ràpidament i dintre del llit de la riera.

Ambdues circumstàncies motivaren queixes sovintejades per part de Mataró, que re-
clamava una solució que permetés l’arribada del cabal assignat amb la garantia de la seva 
continuïtat.

El 14 de juliol de 1981 es reuneixen a Mataró els alcaldes dels pobles del Maresme 
usuaris de l’aigua del Ter i, després d’analitzar la greu situació que pateixen durant els 
mesos d’estiu, acorden demanar que s’incrementi la capacitat de les instal·lacions. El mes 
d’agost l’alcalde de Mataró, Joan Majó Cruzate,441 demana formalment a la Conselleria i 
a la CHPO la col·laboració necessària per a resoldre el problema.

El mes de gener del 1982 l’alcalde Majó insisteix per escrit davant la CHPO en la ne-
cessitat d’incrementar la capacitat del bombament a Cardedeu, per a tenir més garantia 
en el subministrament. 

El dia 4 de març de 1982 l’Ajuntament de Mataró acorda: demanar formalment a 
l’Ajuntament de Barcelona d’utilitzar durant els mesos d’estiu un cabal de 300 l/s de la 
seva concessió derivats en el punt P49 per al reforç dels municipis del Maresme, entre 
Caldes d’Estrac i Alella; demanar a SOREA la redacció del projecte, demanar a la CHPO 
la realització urgent de les obres i demanar a la CHPO que es realitzin mitjançant l’apor-
tació per l’Estat del 50 % del cost a fons perdut i el compromís dels ajuntaments a aportar 
la resta i a constituir-se en un consorci per a gestionar-ho. La resta d’ajuntaments afectats 
prenen acords semblants.

El mes de maig la CHPO, en resposta de les peticions rebudes, informa que si es dis-
posa del projecte, les obres poden acollir-se a l’aportació del 50 %, però han de ser apro-
vades prèviament pel Ministeri d’Obres Públiques per tal que l’Ajuntament de Barcelona 
les pugui autoritzar.

El mes de juliol d’aquell any l’Ajuntament de Barcelona accedí a autoritzar a precari 
la derivació dels 300 l/s, però no tenim constància que es produís l’autorització ministe-
rial requerida.

En aquelles dates l’Ajuntament també demanà incloure en el Pla d’Obres i Serveis de la 
Generalitat de Catalunya l’obra de la conducció de Cardedeu al Maresme per un pressupost 
de 123 milions de pessetes, petició que fou aprovada pel Ple del 19 de novembre de 1981.442

441. Joan Majó i Cruzate (Mataró, 1939), doctor en enginyeria industrial, fou el primer alcalde de Mataró de la demo-
cràcia, els anys 1979-1982 i en representació del PSC. També va ser director general d’Electrònica i Informàtica els 
anys 1982-1985, ministre d’Indústria i Energia en el període 1985-1986, diputat al Congrés els anys 1986-1988 i 
director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió durant el període 2004-2008. Fou president de la 
Societat els anys 1979-1982.

442. ACM, FAM, expedient FOM-1273-07.



173

L’única actuació que s’aconseguí com a resposta a tot el que s’estava demanant fou 
l’ampliació de la capacitat de bombament de l’estació elevadora P49, obra efectuada per 
la CHPO durant l’any 1982 i que permetia posar en funcionament les dues bombes si-
multàniament. 

Tot i aquest increment, capaç de bombar fins al dipòsit de Can Collet un cabal de 
580 l/s, molt superior als 282 l/s corresponents a Mataró, Sant Andreu de Llavaneres, Sant 
Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac, la connexió a l’aqüeducte i la poca secció de la cano-
nada de baixada impedien que arribés a Mataró el cabal assignat. Això era especialment 
greu els mesos d’estiu, quan des de l’aqüeducte calia subministrar els consums de tempo-
rada extraordinaris.

A finals del 1986 el nombre de residents al Baix Maresme havia augmentat en 25.500 
habitants des del 1975, fins a un total de 178.000 habitants de dret, sense comptar-hi ni els 
turistes ni les segones residències.

Al mateix temps, Argentona i Teià,  dues poblacions que el 1960 renunciaren als cabals 
del Ter, ara s’adonen de la seva necessitat i demanen incorporar-se al servei.

El dèficit de recursos d’aigua del Ter s’incrementa quan, per causa de les sequeres que 
repetidament es pateixen a la nostra comarca, disminueixen notablement els recursos 
propis procedents de pous i mines. Per a buscar-hi una solució, a finals del 1985 la Socie-
tat encarrega a l’enginyer Eduard Cot l’estudi de la viabilitat de construir una canonada 
per a portar aigua del Ter des d’Alella, uns 15 km. Però aquest projecte es desestima per 
l’elevat cost de les obres, la durada de la seva execució i la dificultat per a obtenir els per-
misos de pas necessaris. Es torna a posar sobre la taula, doncs, el desdoblament de la ca-
nonada Can Collet-Dosrius.443 

Amb la problemàtica esmentada abans, el mes de gener del 1986, a petició dels ajun-
taments de Mataró, Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac, i amb la confor-
mitat de la resta de municipis del Baix Maresme, s’inicien les negociacions amb la CHPO 
per tal de resoldre la insuficiència del subministrament. Es proposa com a solució transi-
tòria incrementar la capacitat de les obres expropiades a la SGAB, per tal de permetre 
transvasar aigua a l’aqüeducte de Dosrius sense perjudicar, sinó incrementar, el cabal de 
Mataró, Llavaneres, Sant Vicenç i Caldes d’Estrac. 

Les obres proposades corresponen al desdoblament de la canonada de baixada Can 
Collet-Dosrius: s’instal·larà una nova canonada de 2,8 km i 600 mm de diàmetre, que 
continuarà fins a Mataró amb la canonada existent, de 500 i 450 mm de diàmetre, i es 
deixarà en servei la canonada antiga, la inicial del 1968, només per a transvasar aigua a 
l’aqüeducte, que complementarà els cabals de les poblacions restants.

443. AHAM, «Actas Con. Ad., núm. 8», consell del 7 d’octubre de 1987, p. 15.
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La capacitat de la nova instal·lació permetrà incrementar els cabals en 233 l/s addi-
cionals, cosa que farà un total de 815 l/s per a les catorze poblacions de la zona, amb la 
incorporació d’Argentona i Teià.

Aquest increment de cabal es proposa repartir-lo de la manera següent: a Mataró li 
correspondran 95 l/s addicionals; a Cabrils, 24; a Argentona, 19; a Cabrera, 19; a Premià 
de Dalt, 19; a Premià de Mar, 19; al Masnou, 18; a Alella, 14; a Teià, 14; a Vilassar de Mar, 
12; a Vilassar de Dalt, 9; a Sant Andreu de Llavaneres, 8; a Sant Vicenç de Montalt, 8, i a 
Caldes d’Estrac, 5.

La CHPO accepta la proposta i permet l’execució d’aquestes obres de reforç de l’abas-
tament del Ter al Maresme, que han de ser costejades pels ajuntaments sol·licitants i han 
de cedir-les a l’Administració hidràulica. Els ajuntaments afectats, amb la col·laboració de 
SOREA, el 10 d’abril de 1986 accepten les condicions en unes ràpides negociacions i sig-
nen un acord amb SOREA per a la construcció de les obres i el seu finançament a deu 
anys. L’Ajuntament de Mataró ratifica l’acord el mes següent.444

Les obres s’inicien el mes de juny i s’acaben a finals del 1986. Se’n fa la inauguració el 
dissabte 20 de febrer de 1987 a Dosrius. Hi són presents el director de la CHPO, Josep M. 
Llansó, l’alcalde de Mataró, Manuel Mas,445 i onze alcaldes de les poblacions afectades.446

L’import de les obres executades puja a 109.500.000 pessetes. El repartiment de les 
despeses es farà proporcionalment als cabals complementaris assignats a cada municipi. 
A Mataró li correspondrà aportar 36.800.000 pessetes, import que representarà l’incre-
ment de la tarifa del servei d’aigua en 1,10 pessetes. 

444. ACM, FAM, «Llibre acords 1986», sessió del 15 de maig de 1986.

445. Manuel Mas i Estela (Cabrils, 1948), economista, va ser elegit regidor de l’Ajuntament de Mataró el 1979 pel PSC, 
alcalde del 1983 al 2004 i diputat a les Corts Generals del 2004 al 2011, i presidí la Societat del 1983 al 1995.

446. Crònica de Mataró, 26 de febrer de 1987; La Vanguardia, 23 de febrer de 1987.

Obres de reforç de 
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A principis del 1985, per iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona, es posa de manifest 
la conveniència de demanar la transferència de les instal·lacions de portada d’aigua del 
Ter als ajuntaments, atès el que disposava el decret del 1958. En aquest sentit, el mes de 
juliol447 l’Ajuntament de Mataró acorda demanar a l’Estat, conjuntament amb els ajunta-
ments interessats, la cessió de les instal·lacions del Ter i l’inici de la constitució d’una 
mancomunitat per a la seva explotació. 

447. ACM, FAM, Acord del Ple, sessió del 23 de juliol de 1985.

Inauguració de les obres de reforç, 1987. El director de la CHPO i l’alcalde de Mataró, 
acompanyats pels alcaldes del Maresme, en el moment d’obrir la connexió de la nova 
canonada el 20 de febrer de 1987. De dreta a esquerra: Joaquim Margenat, gerent d’Aigües  
de Premià de Mar; Guillem Portabella, director de SOREA; Pau Suari, alcalde de Cabrils;  
Josep Azuara, alcalde del Masnou; Manuel Mas, alcalde de Mataró; Josep M. Gallifa, alcalde  
d’Argentona; Josep Samon, alcalde de Vilassar de Dalt; Josep M. Llansó, director de la CHPO; 
Justo Llácer, enginyer de la CHPO signant del projecte; Jordi Garcia, alcalde de Vilassar de Mar,  
i Rafael Montserrat, gerent de la Societat. Fotografia d’Antoni MC Canal.
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El mes de desembre del 1985 es traspassen a la Generalitat de Catalunya les compe-
tències estatals en matèria d’aigües,448 competències exclusives pel que fa a les conques 
internes de Catalunya i compartides les corresponents a les conques del riu Ebre. 

Un cop comprovat que en el reial decret de traspàs no hi figura l’obligació de cedir les 
instal·lacions als ajuntaments, el mes febrer del 1986 els alcaldes de Barcelona, Mataró, 
Sant Cugat, Moncada, Granollers i Ripollet presenten un recurs davant del Govern cen-
tral contra el decret de traspàs i demanen que s’inclogui aquesta obligació de cedir les 
instal·lacions del Ter.

Al mateix temps, s’inicia la constitució de la mancomunitat esmentada. El dia 29 de 
maig se celebra una primera reunió a Granollers, a la qual assisteixen representants de gai-
rebé tots els municipis. Es nomena una comissió gestora per a redactar els estatuts i es 
convoca una reunió plenària de la totalitat dels regidors dels municipis afectats, la qual se 
celebra el mes següent (el 30 de juny) també a Granollers i s’hi aproven inicialment els 
estatuts. L’A jun tament ratifica aquest acord aprovant la constitució de la mancomunitat i 
els estatuts en la sessió plenària del 6 de novembre del mateix any.

El mes de març de 1987 es nomenen representants de Mataró al Consell General de la 
Mancomunitat l’alcalde, Manuel Mas, i els regidors Ramon Manent i Blai Serena, que 
assisteixen a la reunió celebrada el 5 de març a Barcelona, en la qual es declara constituïda 
la «Mancomunitat intermunicipal per l’abastament d’aigua procedent del riu Ter», es 
nomena president d’aquest organisme l’alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, i s’acorda 
demanar al Govern central la transferència de la titularitat de les instal·lacions.

El dia 3 de juliol el Consell de Ministres desestima el recurs presentat l’any anterior.449 
Una setmana més tard, el 13 de juliol de 1987, la Generalitat crea la Junta d’Aigües de 
Catalunya,450 que assumirà les competències hidràuliques traspassades, i tot seguit, inicia 
les negociacions amb la CHPO pel que fa a la gestió del transvasament del Ter.

El mes d’octubre l’Ajuntament nomena els nous representants, Manuel Mas, Ramon 
Camp i Salvador Milà, i el dia 4 de maig de 1988 se celebra una última sessió del Consell 
General de la Mancomunitat, en què s’acorda demanar a la Generalitat la cessió de les 
instal·lacions, acord que és ratificat per l’Ajuntament de Mataró en la sessió plenària del 
dia 9 de juny de 1988. D’ara endavant, no tenim constància d’altres activitats de la Man-
comunitat.

Al cap de dos anys, el mes de març del 1990, es crea l’ens d’abastament d’aigua Aigües 
Ter-Llobregat (ATLL),451 que, per acord del Consell Executiu de la Generalitat, a partir del 
dia 22 d’abril de 1991 gestiona conjuntament les plantes potabilitzadores del Ter a Carde-

448. Reial decret núm. 2646/1985, de 27 de desembre.

449. ACM, FAM, expedient AC-6633-14, «Mancomunitat intermunicipal per a l’abastament d’aigua procedent del riu 
Ter».

450. Llei 17/1987, de 13 de juliol.

451. Llei 4/1990, de 4 de març.
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deu i del Llobregat a Abrera, des de les quals s’abasteixen cent municipis repartits per vuit 
comarques de la província de Barcelona. A partir d’aquesta data, ATLL serà l’entitat de la 
qual dependrà Mataró, pel que fa al subministrament de més del 80 % de l’aigua consu-
mida a la nostra ciutat. En els òrgans de govern d’ATLL, a banda dels representants de la 
Generalitat, s’hi incorporen representants dels municipis. L’alcalde de Mataró, Manuel 
Mas, és nomenat con seller en representació dels ajuntaments del Maresme.

Com hem dit abans, l’ampliació del 1987 no serà l’última modifi cació de les ins tal·la-
cions de portada d’aigua del Ter al Maresme, ja que la comarca segueix creixent i l’any 
2000 els habitants de la zona abastida per l’aigua del Ter a la nostra comarca ja superen els 
224.000, amb un increment des de l’última ampliació de més de 46.000, i els cabals que 
proporcionen les instal·lacions existents, 20 milions de m3 durant l’any 1998, són del tot 
insu fi cients, cosa que obligarà a negociar una nova ampliació.

El problema és més greu pel que fa als subministraments des de l’estació P49 perquè 
s’han estat incrementant els consums de Dosrius, Argentona, Llavaneres i Caldes d’Estrac, i 
ATLL els ha resolt en detriment del cabal subministrat a Mataró. Això obliga, per tal de 
mantenir la continuïtat del servei a la nostra ciutat, a incrementar fi ns a exhaurir els recur-
sos propis dels pous, amb una qualitat insufi cient per motiu de l’elevada concentració de 
nitrats. Aquesta defi ciència comporta reclamacions reiterades de Mataró davant la gestió 
incorrecta que es fa des d’ATLL.

Per tal de resoldre aquesta situació, el 1998 ATLL redacta un nou projecte que consis-
tirà en la renovació total de la xarxa de distribució, per a ampliar la capacitat de submi-
nistrament fi ns a 1.686 l/s, el triple del cabal assignat inicialment el 1969 per a tota la co-
marca. El projecte comporta la construcció de 53 km de canonades, que substitueixen i en 

Segona portada d’aigua 
del Ter al Maresme, 
2003. En color vermell, 
les noves canonades i els 
nous dipòsits executats.
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part complementen la xarxa executada el 1975, tres estacions de bombament i sis dipòsits 
amb una capacitat total de 48.000 m3. El nou projecte, que inclou també les poblacions 
que faltaven, Òrrius i Dosrius, té un cost total aproximat de 6.500 milions de pessetes. 

La importància de les obres i el seu cost fan necessària la negociació entre ATLL i els 
setze ajuntaments afectats, i en aquest cas intervé també el Consell Comarcal del Maresme.

El pressupost general es divideix en tres parts: la primera correspon a la xarxa d’ad-
ducció general, amb un cost de 2.931 milions de pessetes que seran a càrrec d’ATLL; la 
segona, a la xarxa de distribució comarcal, amb un cost de 2.061 milions que es repartirà 
al 50 % entre ATLL i els setze municipis; i la tercera, als ramals i dipòsits municipals, amb 
un cost de 1.500 milions que serà a càrrec de cada un dels municipis corresponents.

Pel que fa a la segona partida, el 50 % del cost de la xarxa de distribució comarcal, 
1.030,65 milions de pessetes, es repartirà entre els municipis segons un coeficient elaborat 
d’acord amb el consum efectuat durant l’any 1998 i amb l’increment de cabal que cada 
municipi tingui assignat en el nou repartiment. A Mataró, que el 1998 havia consumit 
7.992.691 m3 i se li preveu incrementar la dotació amb 276 l/s, se li assigna un coeficient 
del 35,62 %.

El mes de març del 1999 el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar el text del Conveni, 
amb el coeficient de participació del 35,61 %, que comporta per a la Societat una inversió 
calculada inicialment en 901,5 milions de pessetes.452

L’11 de maig, a la seu del Consell Comarcal i davant del conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques, Pere Macias, els setze alcaldes i el president del Consell Comarcal signen 
amb el president d’ATLL, Francesc Vilaró, el Conveni General per a l’Execució dels Pro-
jectes de Millora de la Xarxa Regional de Distribució d’Aigua a la Comarca del Maresme.

Per a l’execució de les obres caldrà acordar amb ATLL el conveni específic de cada mu-
nicipi, on es detallaran les condicions particulars que regulin la seva participació en les 

452. ACM, FAM, «Llibre acords 1999», sessió del 4 de març de 1999.

Acte de signatura del 
conveni per a la xarxa 

del Ter al Maresme, 
1999. Amb la presència 

de Pere Macias, conseller 
de Política Territorial i 

Obres Públiques, 
Francesc Vilaró, president 
d’ATLL, els setze alcaldes 

del baix Maresme i el 
president del Consell 

Comarcal, l’11 de maig 
de 1999. Fotografia 

publicada al diari El Punt, 
el 12 de maig de 1999.
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obres projectades. Per aquest motiu, el dia 30 de març de 2000 se signen, al Saló de Plens 
de l’Ajuntament de Mataró, tres convenis prèviament autoritzats pel Ple del dia 16.453

Primerament, l’Ajuntament signa amb ATLL el conveni de cooperació per a l’aplica-
ció singular a Mataró del conveni general del Maresme,454 en què s’estableix l’import cor-
responent de 901,5 milions de pessetes, la forma de pagament i que el futur dipòsit de 

453. ACM, FAM, «Llibre acords 2000», sessió del 16 de març de 2000, punts 10 i 11.

454. AHAM, Conveni de Cooperació entre Aigües Ter-Llobregat i l’Ajuntament de Mataró per a l’Aplicació Singular del 
«Conveni General per a l’Execució dels Projectes de Millora de la Xarxa Regional de Distribució d’Aigua a la Comarca 
del Maresme», signat el 30 de març de 2000 per Francesc Vilaró, president d’ATLL, i Manuel Mas, alcalde de Mataró.

Dipòsit Roca Blanca,  
de 12.000 m3, 2003.  
Situat al barri de 
Cerdanyola, forma part 
de les obres de la segona 
portada d’aigua del Ter. 
Curiosament en aquest 
mateix indret, cent 
cinquanta anys abans, 
els socis de Palau, García 
y Cía hi volien construir 
el dipòsit receptor de  
les aigües de la mina  
de Dosrius. Fotografia 
procedent de l’Arxiu 
Històric d’Aigües de 
Mataró.

Obres de construcció  
de l’elevació de 
Cardedeu, 2002. Estació 
de bombament amb tres 
bombes calculades per  
a elevar 3.870 m3/hora  
a 103 m d’alçada 
cadascuna, equipades 
amb motors elèctrics  
de 1.500 kW de potència. 
Fotografia de l'autor,  
3 de setembre de 2002.
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Mataró Cota 100, que s’ha de construir a la ronda de la Roca Blanca, un cop finalitzades 
les obres, serà cedit al municipi.455

En segon lloc, l’Ajuntament signa amb el Banco de Crédito Local (BCL) la concessió 
d’un crèdit per a fer front als pagaments amb ATLL, d’un import de 126 milions de pes-
setes, més la concessió dels avals necessaris fins a la totalitat de la quantitat acordada amb 
ATLL.

Finalment, l’Ajuntament signa amb Aigües de Mataró un contracte en què posa a dis-
posició de la Societat tots els beneficis derivats de la millora en la disponibilitat de cabals i 
de la garantia en el subministrament, i la Societat es compromet a fer front a la totalitat de 
les despeses econòmiques corresponents derivades dels contractes amb ATLL i amb el 
BCL, despeses que repercutiran en la tarifa del servei.456 La repercussió posterior d’aquest 
acord en les tarifes del servei representa un increment equivalent a unes 8 ptes./m3.

Aquestes noves instal·lacions, pel fet de connectar Premià de Mar amb la xarxa exis-
tent anteriorment, permetien la doble alimentació del dipòsit de Mataró Cota 100, que a 
partir d’aleshores podia fer-se tant des de l’elevació de Cardedeu i Can Collet, com també 
des d’Alella, directament de la conducció general a Barcelona. Aquesta doble alimentació 
representava una important millora pel que fa a la garantia del subministrament a la nos-
tra ciutat.

Pocs mesos després de la signatura començaren les obres i a finals d’aquell any s’esta-
va treballant en la nova estació elevadora, el dipòsit de Can Collet i la canonada de Dos-
rius. Durant la primavera del 2001 s’iniciaren els treballs del dipòsit de Mataró Cota 100 
i a mitjan 2003 les obres estaven acabades. Finalment, el 2005 sota la presidència de la 
regidora Quiteria Guirao, en compliment del que s’havia pactat, ATLL transferí la propie-
tat del dipòsit de Mataró Cota 100 a la Societat, que passà a incorporar-lo com un dels 
seus actius.

La portada de l’aigua del Ter a Mataró ha estat el fet més important de tota la nostra 
història com a empresa subministradora d’aigua. Sense els cabals que aquesta portada ens 
ha proporcionat, no hauria estat possible mantenir el servei amb la quantitat, la qualitat i 
la garantia que requeria el desenvolupament de la nostra ciutat.

Per a valorar correctament el que acabem d’afirmar, només cal conèixer que en el 
període dels trenta anys compresos entre el 1980 i el 2010 la nostra ciutat va consumir 225 
milions de m3 d’aigua del Ter, el 81 % del total de l’aigua subministrada, amb una mitjana 
de 20.500 m3/dia, contra els 4.700 m3/dia de mitjana obtinguts de la totalitat dels pous i 
mines de la Societat.

455. Aquest dipòsit curiosament s’ubicarà a la mateixa zona, i a pocs metres de distància, del lloc on cent cinquanta 
anys abans la societat Palau, García y Compañía, havia previst construir el gran dipòsit per abastir la ciutat de 
Mataró amb l’aigua de les mines de Dosrius (vegeu el capítol 3).

456. AHAM, Conveni entre l’Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró, SA, per a la Utilització dels Cabals i Finança-
ment de les Obres dels «Projectes de Millora de la Xarxa Regional de Distribució d’Aigua a la Comarca del Mares-
me», signat el 30 de març de 2000 per Jeroni Escoda, president de la Societat, i Manuel Mas, alcalde de Mataró.
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El primer ajuntament democràtic, 1979. Fotografia del nou consistori el dia de la constitució al Saló de Plens de 
l’Ajuntament de Mataró (19 d’abril de 1979). Els vint-i-cinc nous regidors, presidits per l’alcalde Joan Majó, eren:  
PSC: Gabriel Bedmar, Joan Bonamusa, Fermín Fernández, José M. López, Joan Majó, Ramon Manent, Carles Manté i 
Manuel Mas. PSUC: Lluís Fernández, Salvador Milà, Manuel Molina, Manuel Pozo, Antoni Quadras, Antonio Rodríguez  
i Antoni Segarra. CIU: Lluís Belmonte, Ramon Camp, Nati Dorda, Pere A. Fusté, Josep M. Gas, Josep Masriera i Ramon 
Pla. UCD: Margarida Boladeras, Francesc Jou i Francisco López. Imatge procedent de l’Arxiu Comarcal del Maresme. 
Fons Carreras.
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7.1. LA SITUACIÓ INICIAL 

El 1979 es convoquen les primeres eleccions municipals després de la Guerra Civil, 
que comporten la dimissió de la totalitat dels membres del Consell d’Administració.

El nou Consell és nomenat per acord de la Junta General a principis del 1980 i, a di-
ferència dels anteriors, està integrat per onze membres, dels quals només cinc són regi-
dors: l’alcalde, Joan Majó (PSC), que en serà el president, i els regidors Pere Anton Fusté 
(CiU), Francisco López (UCD), Ramon Manent (PSC) i Salvador Milà (PSUC).

Dels sis consellers restants, només Rafael Buscà, president de la Caixa d’Estalvis, que 
serà el vicepresident, repeteix com a membre del Consell anterior.

Els altres consellers són: Ramon Roca, enginyer industrial, Josep Llongueras, econo-
mista, Eduard Cot, enginyer de camins, Xavier Brullet, enginyer industrial, i Antoni Aris, 
comerciant. Aquest últim és substituït dos mesos després per Manuel Lligonya, en repre-
sentació de l’Associació de Veïns. 

Joan Majó deixa el càrrec el 1983457 i és substituït en la presidència pel nou alcalde, 
Manuel Mas. 

Aquests nous gestors hereten la situació que hem descrit al final del capítol sisè: un 
servei incapaç d’abastir una ciutat de 95.000 habitants, que compta amb unes instal·la-
cions insuficients per a subministrar el volum d’aigua necessari. 

Tot i que es disposava de cabals del Ter que no es consumien, la major part de la po-
blació només rebia el servei durant vuit hores diàries.

La totalitat dels abonats domèstics estaven regulats amb claus d’aforament i només 
disposaven de comptadors algunes indústries. Les connexions amb les vuit companyies 
revenedores d’aigua existents en nuclis perifèrics de la ciutat abastien el 15 % de la pobla-
ció sense cap mena de control, amb un consum total aproximat de 750.000 m3/any.

Durant l’exercici del 1979, per a donar servei als 21.262 abonats registrats fou neces-
sari adquirir 5.438.400 m3 d’aigua del Ter, per a complementar els 2.017.500 m3 d’aigua 
procedent dels divuit pous en servei i de les mines de Riudemeia, de Clarà i de Valldeix. El 
cost de la compra d’aigua del Ter fou de 20.091.000 pessetes.

A banda del dipòsit del Ter, de 6.400 m3, que Mataró compartia amb Sant Andreu de 
Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac, per a la distribució de l’aigua hi 
havia 8.720 m3 de reserva repartits en sis dipòsits (Can Boada, 2.900; Primer de Maig, 
4.000; Molins, 800; Cirera, 500; Parc Forestal, 500 i Ronda de Cerdanya, 20) i amb 

457. AHAM, «Actas. Juntas generales de la sociedad Aguas de Argentona a Mataró, núm. 3», juntes del 21 de febrer de 
1980, el 30 de juny de 1981 i el 3 d’abril de 1983, p. 18, 23 i 28, respectivament.
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107,2 km de canonades, el 87 % de fibroci-
ment, que formaven la xarxa de distribu-
ció en aquelles dates, desglossades de la 
manera següent: 5,4 km d’artèries, de dià-
metres entre 300 i 400 mm; 21,9 km de 
xarxa principal, de diàmetres entre 125 i 
250 mm; i 79,9 km de xarxa secundària, de 
diàmetres entre 50 i 100 mm. Les conduc-
cions des dels pous i les mines fins als di-
pòsits tenien una longitud de 7,4 km de 
canonades i 3,2 km de galeria.

Aquestes instal·lacions estaven valora-
des només en uns 34 milions de pessetes, 
segons el seu cost d’adquisició, tot i que 
tenien un valor molt superior, amb alguns 
actius que venien des del segle xix. El seu 
valor no s’havia actualitzat comptable-
ment, malgrat que la llei permetia fer-ho 
amb condicions fiscals molt favorables.

El preu de l’aigua es regulava amb unes tarifes vigents des del 1969 que generaven 
uns recursos econòmics insuficients, una part molt important dels quals s’havia hagut 
de dedicar al pagament de l’impost de societats, 23 milions de pessetes en els deu anys 
ante riors.

Feia quatre anys que s’havia redactat el Pla General de l’Abastament per a preparar les 
infraestructures pensant en el futur desenvolupament de la ciutat. Aquest pla preveia 
unes inversions per un import de 166 milions de pessetes, amb una primera etapa d’exe-
cució pressupostada en 35 milions, que estava aturada, tot i que la Socie tat disposava de 
43 milions de pessetes en els seus comptes corrents.

Per a gestionar el servei, la Societat, que en els últims exercicis havia incrementat la 
plantilla del personal, disposava d’un equip de dinou empleats, tres directius, tres admi-
nistratius i tretze operaris. 

L’equip directiu estava format per Camil Fradera, que era director des del 1936 i havia 
manifestat reiteradament la seva intenció de jubilar-se; Artur Siquier, cap dels serveis 
administratius des del 1957; i Enric Oliva, enginyer, contractat el 1972 i el qual darrera-
ment ocupava també el càrrec d’enginyer municipal, raó que motivà la seva baixa al servei 
de la Societat a principis del 1980. Aquest equip directiu disposava de l’assessorament 
extern de Rafael Miravitllas, enginyer que col·laborava amb la Societat des del 1953 i que 
era un dels autors del Pla General de l’Abastament.

El nou Govern municipal, abans de nomenar el Consell d’Administració que gestio-
naria la Societat, a més de la problemàtica resumida que hem exposat es trobà amb tres 
problemes afegits pel que fa a la sanitat i el subministrament d’aigua. 

Rebut de 2/16, 1975. Rebut trimestral d’un octau de 
ploma, amb l’import prèviament imprès, corresponent  
a un consum per aforament de 350 l/dia, segons la tarifa 
vigent entre el 10 de març de 1969 i el 14 de juliol  
de 1980.
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El dia 5 de gener de 1978 una epi-
dèmia de tifus obligà a hospitalitzar 
una quarantena d’afectats entre l’Hos-
pital de Sant Jaume i Santa Magdalena, 
a Mataró, i l’Hospital del Mar i el de 
Sant Pau, a Barcelona. 

L’episodi de tifus tingué una dura-
da superior a un mes. El 5 de febrer, 
amb el brot ja controlat, encara hi havia 
vuit persones ingressades: tres a l’Hos-
pital de Mataró i cinc a Barcelona.458

Tots els afectats estaven domici-
liats a la zona abastida per la compa-
nyia revenedora Aguas de la Gatassa, a 
la part baixa de Cerdanyola, i la inves-
tigació efectuada determinà que l’ori-
gen de l’epidèmia era la cloració deficient de l’aigua els dies inclosos entre el 10 i el 15 de 
desembre de 1977. L’aigua procedia dels tres pous de la companyia situats a la riera d’Ar-
gentona, que en aquella època estaven conta minats per les aigües residuals del municipi 
d’Argentona, que circulaven a cel obert pel llit de la riera fins al mar.

El Govern Civil, responent a la denúncia formulada per la Jefatura Provincial de Sa-
nidad, va imposar una multa de 400.000 pessetes a la companyia Aguas de la Gatassa.459

En la gestió d’aquest episodi hi van intervenir activament el regidor ponent de Sani-
tat, Pere Linares, i el farmacèutic municipal, Manuel Plana, i hi col·laboraren la Comissió 
de Sanitat460 i l’Associació de Veïns de Cerdanyola.

La Comissió de Sanitat es va reunir el dia 16 de gener amb el conseller de Sanitat de la 
Generalitat de Catalunya, Ramon Espasa, per a informar-lo de la problemàtica.461

Dintre de les reclamacions ciutadanes amb motiu d’aquesta epidèmia, es va demanar 
rei teradament la municipalització de la companyia Aguas de la Gatassa, per la precarietat 
sanitària que representava per al veïnat.

Aquesta situació d’incompliment d’una reivindicació d’emergència sanitària produï-
da l’any anterior obligà el nou equip de govern municipal a iniciar les negociacions amb 

458. ACM, FAM, «Llibres acords 1978», sessió del 6 de febrer de 1978. 

459. Crónica de Mataró, 21 de gener de 1978.

460. La Comissió de Sanitat de Mataró va ser la culminació d’un procés de confluència entre professionals de la medi-
cina (metges i infermeres) i les vocalies de sanitat de les associacions de veïns. La Comissió, a més de l’episodi de 
tifus, participà activament en la reorganització de l’Hospital, en la denúncia sobre la contaminació de les aigües 
soterrànies conseqüència dels abocadors de la brossa i en la denúncia de la contaminació de les aigües de bany 
(Manuel cusachs, De súbdits a ciutadans. Mataró 1960-1980).

461. Crónica de Mataró, 17 de gener de 1978.

Epidèmia de tifus, 1978. Fragment de la notícia publicada  
a Crónica de Mataró, el 10 de gener.
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el propietari responsable, Artur Galí Diví,462 per tal d’absorbir la societat esmentada, 
tas ca que hauria d’executar el nou Consell, que no es va nomenar fins a principis de l’any 
següent.

Un segon problema era el dèficit de les infraestructures de sanejament. Les aigües 
residuals de Mataró anaven directament al mar, igual que les dels municipis costaners de 
la resta de la comarca, i les de Dosrius i Argentona, com hem dit abans, baixaven a cel 
obert per la riera. 

Aquesta situació pel que fa a les aigües marítimes era un problema sanitari que afec-
tava tot el litoral de la comarca. I la manca de sanejament de la riera d’Argentona condi-
cionava la qualitat de les aigües potables que la Societat extreia dels divuit pous que tenia 
en servei en aquella zona, i posava en perill la potabilitat de les aigües subministrades a 
Mataró.

L’Ajuntament de Mataró, juntament amb els municipis veïns, participà en les nego-
ciacions amb el Consorcio de Infraestructuras Sanitarias de la Provincia de Barcelona, 
entitat supramunicipal constituïda pel Ministeri de Obras Públicas i la Diputació de Bar-
celona i que s’encarregava de construir la xarxa de col·lectors i emissaris submarins per tal 
de netejar el litoral de tota la província i agilitzar-ne la implantació a la comarca. 

A finals de setembre del 1979 se signà, a la seu del Govern Civil a Barcelona, el conve-
ni entre el consorci esmentat i els ajuntaments de Mataró, Argentona, Cabrera, Cabrils, 
Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar, per a la constitució d’una mancomunitat que hauria de 
gestionar un conjunt de col·lectors, el pretractament i l’emissari, que possibilitarien una 
millora de la qualitat de l’aigua de mar i la de les aigües subterrànies de les rieres d’Argen-
tona, de Cabrils i de Vilassar de Dalt.

Un tercer problema relacionat amb l’aigua fou l’eliminació de la brossa domiciliària. 
Els consistoris anteriors decidiren optar per la construcció d’abocadors. Primerament 

en construïren un a la capçalera del torrent de Figuera Major, al veïnat de Cirera, decisió 
que al cap d’un temps comportà la contaminació de tots els pous i mines existents en 
aquella zona, inclosos els de la Societat. 

Posteriorment es va acordar construir un nou abocador molt més gran, aquest cop a 
la vessant de Valldeix, al paratge anomenat el Cul del Món, a la capçalera del torrent Llus-
cà, afluent de la riera de Valldeix, on l’Ajuntament tenia les mines d’aigua del municipi 
des de principis del segle xvii. Aquestes decisions comportaren la protesta dels ciutadans 
liderada per la Comissió de Sanitat, fet que obligà a abandonar les obres ja iniciades. Però 
la contaminació de l’abocador de la Figuera Major, tot i els treballs d’impermeabilització 
del terreny efectuats, no es pogué resoldre, per la qual cosa calgué controlar analíticament 
la qualitat de les aigües durant molts anys i, a la vegada, subministrar gratuïtament aigua 
de substitució als propietaris dels pous afectats.

462. Artur Galí i Diví (Mataró, 1924-1992), industrial lampista, era el propietari d’Aguas de la Gatassa, amb domicili al 
carrer de Sant Josep Oriol. Era fill d’Artur Galí i Vergés, que el 1939 formà part de la primera Gestora Municipal.
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7.2. ELS DEU PRIMERS ANYS, 1980-1989 

El dia 21 de febrer de 1980, deu mesos després de les eleccions, l’Ajuntament de Ma-
taró constituït en Junta General nomenà el nou Consell, que, tot seguit, es reuní per a 
prendre dos acords: primer, acceptar la dimissió del director anterior, Camil Fradera Gar-
cía, que a l’edat de vuitanta anys deixava el càrrec, que exercia des del 1936; segon, nome-
nar director gerent de la Societat Rafael Montserrat Bartra.463

Vint dies després, en una nova sessió, el Consell va prendre la primera decisió econò-
mica important: s’acordà regularitzar el valor de les instal·lacions en el balanç.464 Aquesta 
primera regularització ja va tenir efectivitat en els comptes anuals aprovats el mes de maig 
per la Junta General, corresponents a l’exercici del 1979, en què el valor de les ins tal·lacions 
havia augmentat per aquest concepte en prop de 120 milions de pessetes, amb el corres-
ponent increment de les amortitzacions i la disminució de l’impost de societats.

Aquest criteri comptable es va mantenir i es feren regularitzacions successives del 
1981 al 1985, decisions que contribuïren a millorar notablement la capacitat financera de 
la Societat. En aquests primers deu anys, els recursos generats per les activitats (el resultat 
de l’exercici més les amortitzacions) foren de 276,6 milions de pessetes, de les quals no-
més el 3,5 % (9,6 milions de pessetes) es dedicà al pagament de l’impost de societats, a 
diferència del període anterior (1967-1978), en què fou necessari dedicar a aquest con-
cepte el 35 % dels recursos generats.

La major part de les plusvàlues generades per les actualitzacions del valor de les ins-
tal·lacions es dedicaren, per acord de la Junta General, a incrementar el capital social, que 
passà primer de 10 a 100 milions i, posteriorment, a 148 milions de pessetes el 1988.465 

El dia 22 de març de 1980, just un mes després de la constitució del Consell, es forma-
litzà el contracte amb Artur Galí per a l’absorció de la companyia Aguas de la Gatassa, que 
incloïa, a més de la xarxa i els abonats, la cessió de tres pous situats a la banda dreta, bai-
xant, de la riera d’Argentona, a prop del Camí del Mig. A continuació calgué formalitzar 
els nous contractes amb la totalitat dels abonats existents, tasca que durà gairebé dos anys. 
Aquesta va ser la primera de les absorcions de les companyies revenedores d’aigua que 
calgué gestionar en aquesta etapa.

Els mesos de maig, juny i juliol, amb l’informe previ de la gerència, el Consell va pren-
dre tot un conjunt de mesures encaminades a resoldre els principals problemes existents, 

463. Rafael Montserrat i Bartra (Mataró, 1942), pèrit industrial, era fill de Domènec Montserrat i Recoder i de Montser-
rat Bartra i Soler. Va ser director gerent de la Societat del 1980 al 2010. En el moment de la seva contractació tre-
ballava a SOREA, filial d’AGBAR, al municipi de Granollers, on era el responsable dels serveis municipals d’aigua 
del Vallès Oriental des del 1972, i anteriorment, del 1969 al 1971, havia treballat a Mataró com a responsable dels 
serveis municipals d’aigua del Maresme.

464. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 7», acord del consell del 10 de març de 1980, p. 63.

465. AHAM, «Actas juntas generales de la sociedad Aguas de Argentona a Mataró, núm. 3», juntes del 27 de desembre 
de 1982 i el 10 de novembre de 1988, p. 27 i 46, respectivament.
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mesures relatives a les tarifes, l’inici de les obres, la supressió de les restriccions, l’absorció 
de les companyies revenedores i l’inici de la contractació amb comptadors.466

Així, doncs, s’acordà encarregar la redacció d’un nou estudi de tarifes, amb mínims 
de consum que, amb una recaptació mitjana prevista de 12,5 pessetes/m3, tenia com a 
únic objectiu aconseguir mantenir l’equilibri econòmic del servei. Aquestes tarifes es van 
presentar al consistori i van ser aprovades pel Govern Civil el 21 d’octubre, per la qual 
cosa s’aplicaren sobre els consums del quart trimestre del 1980.

Les obres

S’acordà preparar l’execució de la primera fase del Pla General, és a dir, el dipòsit de 
la Cota 100 i les canonades de connexió corresponents, buscar el terreny per a la ubicació 
del nou dipòsit i estudiar el finançament de les obres. 

També s’acordà iniciar els treballs necessaris per a posar fi a les restriccions de setze 
hores diàries que patia la majoria de la ciutat; començar la substitució dels aforaments; 
contractar amb comptador on fos possible; proposar a l’Ajuntament l’aprovació d’unes 
normes tècniques per a adequar les instal·lacions interiors amb els aforaments existents i 
adaptar-les per al subministrament amb comptador. 

La decisió de donar a tots els abonats servei permanent comportava dedicar un nom-
bre important d’hores de feina a revisar el cabal de tots els aforaments afectats pel canvi 
horari, per tal de subministrar el mateix volum d’aigua contractat, tot i que es triplicava 

466. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 7», acords dels consells de 28 del maig, el 2 de juny i el 14 de juliol de 1980, p. 64-68.

Dipòsit Cota 95, 1981. 
Dipòsit de 4.000 m3, 

construït l’any 1981 en  
el marc de la primera 
fase de les obres del  

Pla General, executat  
per l’empresa ACSA,  

que va tenir un cost total 
de 13.535.000 pessetes. 

Imatge procedent  
de l’Arxiu Històric 

d’Aigües de Mataró.
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el temps del servei. Això va obligar a incrementar la plantilla de personal i es van contrac-
tar cinc empleats més.467

El dia 3 d’abril de 1981 van instal·lar-se els primers comptadors domèstics individuals 
a la nostra ciutat.

Pel que fa a les obres, el mes de novembre es va acordar comprar a Feliu Puig un solar 
de 1.813 m2 proper a la riera de Cirera, per un import de 2.060.000 pessetes, per tal d’ubi-
car-hi el dipòsit, que finalment va ser a la Cota 95. 

El mes de gener s’adjudicà la construcció del dipòsit i la instal·lació de les canonades 
de les artèries Cota 65 i Cota 95 a l’empresa Auxiliar de Canalizaciones, SA, obres que 
s’executaren a continuació i entraren en servei aquell mateix any, amb un cost total de 52 
milions de pessetes. Per a complementar el seu finançament es concertà amb la Caixa 
d’Estalvis Laietana un crèdit de 20 milions de pessetes que s’amortitzaria en tres anys. 

L’absorció de les companyies dels barris

També el mes de novembre del 1980 s’iniciaren les converses amb Jaume de Torres 
Profitós,468 representant dels propietaris d’Aigües de la Urbanització Rocafonda, i amb 
Daniel Mataró Rafel,469 representant de l’Asociación de Vecinos Consumidores de Agua 

467. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 7», acord del consell del 3 de novembre de 1980, p. 69.

468. Jaume de Torres i Profitós (1914-1988), advocat, va ser designat alcalde de Mataró el 1946, però refusà el càrrec. 
Fou fundador el 1948 del Club de Tennis Mataró.

469. Daniel Mataró i Rafel (1918-2000) va ser alcalde del barri de Cerdanyola, en substitució del seu pare, Daniel Ma-
taró i Soler, que el 1954 havia estat nomenat per a aquest càrrec per l’alcalde de Mataró, Emili Albo i Franquesa. 

Artèria Cota 65,  
la Riera, 1981. Obres 
d’instal·lació de 890 m 
de canonada de formigó 
reforçada amb camisa de 
planxa, d’un diàmetre  
de 500 mm a la Riera, 
des del dipòsit Primer de 
Maig fins al carrer de 
Sant Josep. L’obra fou 
executada per l’empresa 
ACSA i va tenir un cost 
de 16.193.045 pessetes. 
Imatge procedent de 
l’Arxiu Històric d’Aigües 
de Mataró.
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del Vecindario de Cerdanyola, per tal de negociar l’absorció d’aquestes dues importants 
distribucions. 

Pel que fa a Cerdanyola, el mes d’octubre del 1981 se signà el contracte corresponent 
i s’incorporaren a la Societat el terreny de 600 m2 de superfície on hi havia construït un 
magatzem, l’estació d’elevació amb quatre motors bomba, i més de 7 km de canonades de 
diàmetres entre 50 i 200 mm que hi havia instal·lades als carrers del barri.

Les negociacions amb la companyia del barri de Rocafonda duraren prop de tres anys 
i finalment es va acordar l’absorció el gener del 1984, la mateixa època en què s’aconseguí 
l’absorció del servei que donava al barri de Cirera Santiago Franco i en què també es pro-
duí l’absorció d’Aigües de la Urbanització Can Clavell, al barri dels Molins. Així, doncs, a 
finals del 1984, dintre del perímetre urbà només quedava pendent l’absorció de les aigües 
de l’Asociación de Cabezas de Familia San Juan Bosco, a la Llàntia, negociació que no es 
portà a terme fins al 1991, quan s’absorbí la xarxa i s’incorporaren els 769 abonats exis-
tents en aquella època.470

També quedaren per a una etapa posterior les urbanitzacions de Les Sureres, Vilardell 
i La Cornisa. Aquesta última, el 1981, s’havia incorporat al servei que en les altres dues 
urbanitzacions es donava des del dipòsit del Parc Forestal, amb un comptador general i 
amb idèntiques condicions econòmiques.

Aquest conjunt d’incorporacions de companyies revenedores, en els cinc anys que va 
durar, representà incrementar en més de 7.000 el nombre d’abonats, amb el volum de 
tasques administratives i tècniques que aquesta operació comportava. 

La voluntat inequívoca d’unificar el servei a tota la ciutat que la Societat portava a 
terme des del 1980, també la manifestà l’Ajuntament d’Argentona. Tot i que el municipi 
disposava del Servei Municipal d’Aigües, la Societat tenia una distribució a Argentona des 
de l’any 1900. Es van iniciar unes negociacions que comportaren una decisió en sentit 
contrari al que es feia a Mataró: la cessió al municipi veí, el 25 de febrer de 1982, de la 
xarxa i els abonats que la Societat tenia a Argentona.471 

Les tarifes

Abans hem explicat que una de les primeres decisions que prengué el Consell fou 
sol·li citar, el mes de juny del 1980, l’increment del preu de l’aigua amb l’objectiu únic 
d’augmentar els ingressos i mantenir l’equilibri econòmic del servei, tot diferenciant els 
preus segons l’ús de l’aigua, domèstic o industrial.472

470. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 8», acords dels consells del 27 de juny de 1990 i el 16 de gener de 1991, p. 69 i 74, 
respectivament.

471. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 7», acord del consell del 25 de febrer de 1982, p. 79.

472. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 7», acord del consell del 2 de juny de 1980, p. 68.
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Un any després, el juliol del 1981, es presentà un 
segon estudi de tarifes en què s’iniciava la nova es-
tratègia comercial: utilitzar la tarifa com a eina de 
gestió del servei, aprofitant cada canvi de preu per a 
incentivar els hàbits de consum cap als objectius 
que en cada moment la Societat cregués prioritaris, 
sense oblidar la funció econòmica recapta tòria ne-
cessària i irrenunciable.

Des del principi es van fixar tres objectius prio-
ritaris: traspassar els abonats d’aforament a comp-
tador, moderar els consums innecessaris i dotar el 
servei de recursos sufi cients per a millorar les defici-
tàries instal·lacions existents.

Així, doncs, per a moderar els consums inneces-
saris calia incentivar el traspàs a comptador, que 
portaria a suprimir les sobreeixides, i també la dis-
minució voluntària del consum per a reduir la factu-
ra. Per aquest motiu, en aquesta tarifa per primer 
cop es proposà un preu inferior per als abonats amb 
comptador, amb quota de servei, i es va desestimar 
facturar el mínim de consum que hi havia en la  tarifa 
anterior, volums mínims que en aquella època era 
habitual trobar en la majoria de serveis d’aigua.473

A un abonat amb subministrament per afora-
ment d’un octau de ploma, 350 l/dia,474 que era el 
contracte domèstic més freqüent, se li facturaven 
11 m3 al mes i el rebut pujava a 191 pessetes men-
suals, mentre que amb comptador, pel mateix vo-
lum, serien 132 pessetes, i encara tenia la possibilitat de reduir més aquesta factura si dis-
minuïa el consum, disminució que aconseguien la majoria dels abonats. Al mateix temps, 
s’introduïa un preu per als consums més alts: els abonats amb comptador que sobrepassa-
ven el consum de 350 l/dia, tenien un recàrrec. Semblantment, per als consums industrials, 
també el preu del servei amb comptador sortia més econòmic que amb aforament.

Aquesta política tarifària, amb les actualitzacions econòmiques corresponents, es va 
mantenir en les successives aprovacions de preus dels anys 1983, 1984, 1985 i 1987. L’any 

473. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 7», acord del consell del 21 de juliol de 1981, p. 77.

474. «Octau de ploma, de vuit hores»: 1/8 de ploma equival a 8.440 / 8 = 1.055 l/dia; però com que des de molt temps 
enrere a Mataró el subministrament habitual era de les vuit del matí a les quatre de la tarda, només de vuit hores, 
a l’efecte de la facturació el cabal subministrat es calculava que era de 350 l/dia.

Ordre de treball del comptador  
número 25.000, 1988. Ordre de treball  
del dimecres 22 de juny de 1988 en què es 
va formalitzar la contractació del canvi 
d’aforament a comptador per una finca del 
carrer de Creus, corresponent a l’operació 
25.000 d’aquesta mena. La transformació 
s’efectuà el dilluns següent, dia 27, i 
l’aparell de mesura que s’hi va col·locar  
és el de la fotografia.
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1988, per a desanimar els consums sumptuaris, s’introduí un tercer bloc de consum que 
incrementava encara més el preu de l’aigua per a consums superiors als 1.000 l/dia.

Amb una bona política de comunicació, informant correctament dels objectius i els 
avantatges que comportava el nou sistema tarifari, i amb uns preus raonables per al canvi 
de contracte s’aconseguiren els objectius previstos. 

Sense caldre obligar ningú i de manera voluntària, una majoria dels abonats amb 
aforament van sol·licitar el seu traspàs a comptador. A finals del 1989, dels 36.297 abonats 
al servei existents, 27.330 —les tres quartes parts— ho estaven amb comptador, amb l’es-
talvi d’aigua que això representava. 

Globalment, el consum domèstic diari de Mataró passà en aquest període de 170 l/dia 
a 140 l/dia per habitant, amb una disminució del 18 % que representava uns 3.000 m3/dia, 
això és, un estalvi d’1,1 hm3 a l’any, fet que va permetre posar aquests cabals a disposició 
de les indústries i els serveis de la ciutat, que en el mateix període van incrementar el seu 
consum des de 0,7 hm3 el 1979 fins a 2,5 hm3 durant l’any 1989.

La inclusió de l’increment de la tarifa per sanejament (ITS)475 en el rebut per decisió 
de la Generalitat de Catalunya, per a finançar les obres de la Junta de Sanejament,476 i 
posteriorment la inclusió de l’impost sobre el valor afegit (IVA) en la tarifa d’aigua, per 
ordre del Govern central, incrementaven l’import final del rebut, al qual s’afegia el recàr-
rec d’1,10 ptes./m3 aprovat el 1987 per a finançar les obres de reforç del Ter.477 És a dir, el 
rebut augmentà diverses vegades en aquest període. A principis del 1989, del total de la 
facturació emesa, gairebé la meitat, el 44 %, corresponia a la recaptació per ITS més IVA, 
i només el 56 % era per la tarifa del servei.

És evident que la inclusió en el rebut d’altres conceptes aliens a la gestió del servei d’ai-
gua potable i en un percentatge tan important, proporció que s’ampliava anualment, con-
tribuïa a donar una imatge negativa en relació amb el cost del servei, cost que, per altra 
banda, s’havia incrementat no ta ble ment en aquest període per a generar els recur  sos ne-
cessaris per a millorar les instal·lacions i actua    litzar uns preus congelats durant els dotze 
anys anteriors.

Un abonat que tenia un contracte amb aforament de dos setzens, això és, un «octau 
de vuit hores», equivalent a 11 m3 mensuals, que havia estat pagant des del 1969 i durant 
onze anys 77 pessetes mensuals, a principis del 1989, si mantenia l’aforament, pagaria per 
l’aigua 409 pessetes, més 278 d’ITS i IVA, és a dir, un total de 687 pessetes mensuals. Al-

475. L’increment de la tarifa per sanejament (ITS) és una taxa per a finançar les obres i l’explotació dels sistemes  
de sanejament, els col·lectors i les depuradores d’aigües residuals.

476. La Junta de Sanejament és un organisme de la Generalitat de Catalunya que va crear la Llei 5/1981, de 4 de juny, 
per a donar solució a la problemàtica de les aigües residuals urbanes. L’any 2000 es va crear l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA), fruit de la fusió de la Junta d’Aigües amb l’esmentada Junta de Sanejament. La mateixa llei creà 
l’esmentada ITS.

477. El recàrrec Tub Ter va ser aprovat per acord de la Comissió de Preus de Catalunya en la sessió del 14 de juliol de 
1987. Vegeu el capítol 6.
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trament, si havia fet el canvi a comptador, amb un consum idèntic d’11 m3, el rebut puja-
ria a 266 pessetes per l’aigua, més 269 d’ITS i IVA, és a dir, un total de 535 pessetes men-
suals, un 22 % menys.

Habitualment la diferència entre aforament i comptador encara era més important, 
atès que una part dels 350 l/dia subministrats que es pagaven amb l’aforament acabava al 
sobreeixidor, i amb el comptador no es consumien, cosa que comportava una disminució 
del volum facturat i, a un preu inferior, donava un import final del rebut notablement 
més baix.

Per a gestionar aquest traspàs d’aforaments a comptadors, la seva contractació i la 
posterior facturació dels consums, calgué fer importants transformacions administrati-
ves i automatitzar moltes tasques manuals que en l’època anterior estaven implementa-
des per a facturar uns consums que sempre eren idèntics i amb una tarifa que no varià en 
els últims onze anys. Els rebuts eren tan idèntics que fins i tot ja estaven impresos amb 
l’import corresponent i només calia afegir-hi, manualment amb una impressora mecàni-
ca de plaquetes, la data, el nom i l’adreça de l’abonat.

La gestió administrativa

A principis del 1980 els recursos mecànics de què disposava la Societat per a l’execu-
ció i el control de l’administració eren únicament tres màquines d’escriure Hispano Oli-
vetti, una màquina de calcular restisuma de la mateixa marca, una calculadora de manu-
bri i la ja esmentada impressora de plaquetes.

Amb aquests recursos, la facturació manual i el cobrament posterior, que requeria 
confeccionar els llistats de facturació i mecanografiar les successives remeses bancàries 
dels 22.000 rebuts trimestrals, representaven un conjunt de tasques administratives ruti-
nàries que duraven tres mesos.

Amb la nova situació, fruit del subministrament amb comptadors, amb consums di-
ferents per a cada abonat segons la lectura corresponent, fou imprescindible introduir la 
informatització de les gestions. Primer s’efectuà la facturació amb l’ajuda d’un centre de 
càlcul extern, el Centre de Càlcul de Sabadell, i després, a partir del 1985, amb un ordina-
dor propi de la marca Secoinsa, adquirit de segona mà a l’Ajuntament de Mataró per cinc 
milions de pessetes,478 que centralitzava el treball de diverses pantalles dependents i una 
impressora, tot formant un sistema centralitzat amb el qual inicialment es calcularen i 
s’editaren les 30.000 factures de cada trimestre.

En dates posteriors també es va adquirir el primer ordinador personal, de la marca 
Amstrad, i posteriorment, el 1989, se substituí l’ordinador central per un de més potència 

478. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 7», acord del consell del 27 d’octubre de 1985, p. 99.



194

de la marca Fujitsu, sèrie K, programat 
amb llenguatge COBOL pels informàtics 
de la Societat. Amb aquest sistema es rea-
litzaven les tasques de contractació i man-
teniment dels abonats, lectura dels comp-
tadors, facturació trimestral, pressupostos 
d’altes i escomeses i, més endavant, també 
la comptabilitat. 

Posteriorment també s’adquiriren per 
a l’oficina tècnica equips d’AutoCAD, que 
permetien reproduir digitalment els plà-
nols de la xarxa de distribució, els quals 
fins a aquelles dates es tenien únicament 
en paper.

Entre els anys 1986 i 1989 l’adquisició 
d’equips informàtics representà una inver-
sió de 19,7 milions de pessetes.

A finals del 1984 la plantilla de perso-
nal estava formada per tres tècnics, nou ad-
ministratius i disset operaris, i les instal·la-
cions de la seu social del carrer de Santa 
Marta, a la finca adquirida l’any 1964, re-
sultaven insuficients. Aleshores el Consell 
acordà la compra, per 5 milions de pesse-
tes, d’un solar de 800 m2 situat a l’avinguda 
de Puig i Cadafalch, adjacent al dipòsit de 
Can Boada, amb la intenció de construir en 
aquell espai la nova seu social,479 per la qual 
cosa s’encarregà a l’arquitecte Enric Puig-
galí la redacció del projecte.

Malauradament, l’adquisició d’aquest 
solar no va permetre l’objectiu de dotar la 
Societat de noves oficines en aquest indret, 

atès que les successives propostes per a la zona que sorgiren en el departament d’urbanisme 
municipal n’anaren ajornant la construcció fins a desestimar-la definitivament. Des de 
l’Ajuntament es proposaren altres ubicacions —sobre el pàrquing que s’havia de construir 

479. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 7», acord del consell del 3 d’octubre de 1984, p. 95.

Primer ordinador de la Societat, 1985. Ordinador 
central Secoinsa-40, instal·lat al primer pis de l’edifici 
del carrer de Santa Marta, núm. 28. Inicialment,  
només servia per a fer la facturació trimestral. Aquest 
ordinador havia estat adquirit quatre anys abans  
per l’Ajuntament de Mataró i, quan el substituí per  
un de més potent, el traspassà a la Societat. Imatge 
procedent de l’Arxiu Històric d’Aigües de Mataró.

Pantalla connectada a l’ordinador central, 1987.  
En la segona fase de la informatització, mitjançant  
una connexió local, es donà servei també a les seccions 
de contractació i comptabilitat. Imatge procedent de 
l’Arxiu Històric d’Aigües de Mataró.
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a la plaça d’Occitània480 i també a l’edifici de la masia de Les Esmandies—, propostes que 
van ser desestimades. 

Finalment, sis anys després de la compra del solar de l’avinguda de Puig i Cadafalch, 
per tal de resoldre el problema de manca d’espai s’acordà llogar per a onze anys, a la senyo-
ra Montserrat Valls, el local de la planta baixa, de 540 m2 —que confrontava per darrere 
amb l’edifici del carrer de Santa Marta—, situat al carrer de Mont serrat, 35-37, per una 
renda mensual de 450.000 pessetes, i s’encarregà el projecte de reforma per a ubicar-hi les 
noves oficines.481

Els recursos d’aigua

Pel que fa als recursos d’aigua disponibles, des del 1975 la Societat disposava teòrica-
ment de la totalitat dels cabals del Ter que li atorgava la concessió de 260 l/s, cabals que 
havien de complementar els recursos propis dels pous i les mines que estaven encara en 
servei i que, en conjunt, teòricament havien d’ésser suficients per a abastir una població de 
100.000 habitants. Però la realitat acreditava que constantment es produïen situacions 
de crisi, especialment quan, en dates estiuenques, l’increment del consum de la resta de 
poblacions del Maresme impedia l’arribada dels cabals del Ter concedits.

Aquestes situacions de crisi pels consums de temporada es veien agreujades amb els 
repetitius períodes de sequera de l’aqüífer per la manca de pluges que la nostra comarca 
ha sofert des de temps immemorials. 

En el període que ens ocupa, els anys bons, el 1982 i el 1988, fou possible extraure de 
l’aqüífer 3,5 i 3 hm3, respectivament, mentre que els anys de sequera, 1980, 1981, 1986 i 
1987, en què el nivell de l’aigua als pous de la riera d’Argentona disminuïa més de 6 m, no 
s’arribà ni als 2 hm3 anuals.

Per aquest motiu, es feren diverses actuacions per a augmentar els recursos d’aigua 
disponibles. Primerament s’actuà per a incrementar la capacitat dels recursos propis. 
L’any 1981 s’incorporaren els tres pous procedents de l’absorció de la companyia Aguas 
de la Gatassa existents a ponent de la riera d’Argentona, a prop del Camí del Mig. 

També s’aprofità el tancament d’una indústria del ram dels acabats tèxtils, l’any 1983, 
per a incorporar al servei el pou del tint de Can Marchal, i un any després es connectà a la 
xarxa del carrer del Primer de Maig l’antic pou existent a l’edifici del magatzem munici-
pal, antic monestir de les Benetes, que estava en desús.482 

480. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 8», acord del consell del 6 d’abril de 1989, p. 46.

481. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 8», acord del consell del 16 de gener de 1991, p. 77.

482. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 7», acords dels consells del 25 de febrer de 1982 i el 25 de juny de 1984, p. 79 i 93, 
respectivament.
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La qualitat bacteriològica de l’aigua dels vint-i-un pous de la riera d’Argentona mi-
llorà notablement amb la construcció del col·lector d’aigües residuals des d’Argentona 
fins al mar que va dur a terme el Consorcio de Infraestructuras Sanitarias de la Provincia 
de Barcelona, col·lector que va ser perllongat posteriorment fins a Dosrius a petició de la 
Societat. 

Paradoxalment, aquesta actuació contribuí a empitjorar la disponibilitat d’aigua de 
l’aqüífer, perquè les aigües residuals que anteriorment s’anaven infiltrant al subsòl i incre-
mentaven els recursos de l’aqüífer, amb la nova situació anaven directament per la nova 
canonada a la planta de tractament, i per l’emissari al mar.

També es produí en aquella època l’ampliació de les obres de desdoblament de la ca-
nonada del Ter, inaugurades per l’alcalde Manuel Mas. Això vol dir que, com ja hem ex-
plicat en el capítol anterior, s’ampliaren un 36 % els cabals concedits.483

Per a garantir al màxim els increments d’aigua del Ter que s’havien aconseguit amb 
aquesta actuació i per a millorar la garantia en el subministrament a la ciutat, el Consell 

483. Vegeu al capítol anterior, «Les dues ampliacions», la referència a les obres de reforç de l'abastament del Ter al 
Maresme.

Pou de Can Marchal, 
1983. Edicle dissenyat 

per l’arquitecte mataroní 
Isidre Molsosa, edificat 

sobre la bocana del pou 
del desaparegut tint de 

Can Marchal, situat al 
centre de la plaça 

emplaçada a l’antic solar  
on estava ubicada 

aquesta indústria, a 
l’interior de l’illa, entre els 
carrers de Sant Joaquim, 

i de Fray Luis de León. 
Imatge procedent de 

l’Arxiu Històric  
d’Aigües de Mataró.
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acordà la construcció d’un nou dipòsit a la cota 140, amb una ca-
pacitat de 16.000 m3 i connectat directament amb la canonada 
d’entrada del Ter. 

Aquesta decisió venia de lluny. El 1983 s’acordà inicialment 
construir un dipòsit de 10.000 m3; tres anys més tard, el 1986, 
s’acordà comprar un solar de 15.824 m2 a Inver siones Inmobilia-
rias ACON, SA a llevant de la riera de Cirera, pel preu de 400.000 
pessetes, amb la intenció de construir-hi un dipòsit de 25.000 m3, 
que es preveia fer amb l’aportació del 50 % acordada amb la CHPO, 
la qual després no s’aconseguí pel canvi de criteri de la Generalitat 
i que comportà reduir-ne el volum fins als 15.000 m3. L’execució 
de les obres s’adjudicà a l’empresa ACSA a principis del 1989484 i 
finalment el dipòsit acabà tenint una capacitat de 16.000 m3 i un 
cost de 118,5 milions de pessetes. 

484. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 7», acord del consell del 28 de juny de 1983, p. 85, i «Actas Con. Ad. núm. 8», acords 
dels consells de l’1 de febrer de 1986 i del 25 de gener de 1989, p. 12 i 42, respectivament.

Dipòsit Cota 140,1989. 
El primer dipòsit de 
16.000 m3, Cota 140, 
executat per l’empresa 
Auxiliar de Canalizacio-
nes, SA, fou inaugurat el 
dissabte 16 de desembre 
de 1989. Imatge 
procedent de l’Arxiu 
Històric d’Aigües de 
Mataró.
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El projecte fou redactat per l’enginyer de camins Eduard Cot485 i consistia en dues 
estructures independents de planta rectangular de 8.000 m3 de capacitat cada una, amb 
una única cambra de claus annexa per a la seva regulació i control.

Per a finançar la construcció del dipòsit fou necessari concertar un préstec de 60 mi-
lions de pessetes, a tornar en onze anys amb un interès de l’11,90 %, amb el Banco de 
Crédito Local i l’aval de l’Ajuntament.486

Complementàriament a l’obra del dipòsit, els últims quatre anys s’instal·laren diverses 
canonades principals i de renovació, per un total de 28 km i amb una inversió de 139 mi-
lions de pessetes.

El sanejament

Durant aquest primer període de gestió democràtica municipal que estem analitzant, 
la Societat s’inicià en un nou àmbit de gestió: el sanejament.

Hem dit abans que el Consorcio de Infraestructuras Sanitarias de la Provincia de Bar-
celona havia construït el col·lector de la riera d’Argentona. Aquesta canonada estava inte-
grada en un conjunt d’instal·la cions per a la gestió de les aigües residuals que estaven ce-
dides a la Mancomunitat de Sanejament del Maresme Central, administració constituïda 
recentment pels municipis de Mataró, Argentona, Cabrera, Cabrils, Vilassar de Dalt i Vi-
lassar de Mar, i que no disposava de cap mena d’estructura ni de funcionaris, ja que ini-
cialment estava gestionada directament des de l’Ajuntament de Mataró, que atenia amb 
el seu personal les freqüents avaries en els col·lectors, motiu pel qual es proposà que la 
Societat, que disposava de l’estructura apropiada, assumís la gerència i portés l’explotació 
de les instal·lacions (planta de pretractament, col·lec tors i emissari submarí). 

Aquesta proposta fou aprovada l’any 1985 per la Junta General, que va modificar 
l’objecte social de l’empresa per a incloure-hi la gestió del sanejament comarcal, i en 
aquella mateixa sessió també s’acordà el canvi de denominació de la Societat, que passà a 
anomenar-se Aigües de Mataró, SA.487

A finals del 1988 la Societat havia incrementat la seva organització i havia ampliat la 
plantilla amb set persones dedicades exclusivament a la gestió del sanejament. Tenia al seu 
càrrec una xarxa de 12 km de col·lectors, cinc estacions de bombament, la planta i un 
emissari submarí de 750 m de llargada. Administrava per a aquest servei un pressupost 

485. Eduard Cot i de Torres, enginyer de Camins, ha executat diversos projectes d’obres hidràuliques als municipis 
de Premià de Dalt, Vilassar de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Caldes d’Estrac i Mataró. 
És l’autor del projecte del dipòsit Cota 140, dipòsit i elevació de Can Boada i dipòsit Els Turons. Fou conseller 
de la Societat els anys 1980-1984.

486. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 8», acord del consell del 6 de setembre de 1989, p. 48.

487. AHAM, «Actas juntas generales de la sociedad Aguas de Argentona a Mataró, núm. 3», junta del 19 de novembre 
de 1985.
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d’explotació de 51,3 milions de pessetes, finançats amb les transferències que feia la Junta 
de Sanejament de la Generalitat de Catalunya a la Mancomunitat.

Durant els anys que va durar la gestió del sanejament per la Societat, el finançament 
del servei funcionava com en un circuit tancat. La Generalitat havia imposat l’ITS, que, 
com hem explicat anteriorment, la Societat incloïa en la factura de l’aigua. La Societat 
recaptava aquest import i el liquidava a la Junta de Sanejament, que a continuació trans-
feria els recursos necessaris a la Mancomunitat. Finalment, la Mancomunitat abonava a la 
Societat les certificacions corresponents a les despeses del servei.

7.3. LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL AIGÜES DE MATARÓ, SA.  
ELS VINT PRIMERS ANYS, 1990-2009 

A finals del 1989 la Societat, amb un capital social de 148 milions de pessetes, tenia un 
conjunt d’instal·lacions valorades en 686 milions de pessetes. Durant els deu primers anys 
de gestió democràtica l’activitat havia generat 276 milions de pessetes, que s’havien inver-
tit a millorar les instal·lacions. El servei distribuïa 10 hm3 anuals a un total de 36.297 abo-
nats, tres quartes parts dels quals disposaven de comptador.

La plantilla estava formada per quaranta-dues persones: trenta-cinc per al servei d’ai-
gua i set per al servei del sanejament comarcal.

En el subapartat anterior hem explicat àmpliament els canvis i les actuacions portats 
a terme per la Societat durant els primers deu anys de gestió democràtica municipal: 

Planta de pretractament 
de la Mancomunitat de 
Sanejament del 
Maresme Central, 
gestionada per la 
Societat des de 1985. 
Tenia la funció de separar 
els sòlids i els greixos, 
abans d’abocar les 
aigües residuals a 
l'emissari submarí. 
Imatge procedent de 
l’Arxiu Històric d’Aigües 
de Mataró.
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— L’actualització dels actius i la seva capitalització, i l’increment del capital social de 
10 milions de pessetes a 148 milions de pessetes.

— La implantació d’un nou sistema tarifari per a incentivar l’estalvi d’aigua i el tras-
pàs d’aforaments a comptador, sistema que aconseguí que el consum domèstic 
disminuís de 170 l/hab./dia a 140 l/hab./dia i que més de 27.000 abonats optessin 
pel contracte amb comptador.

— L’absorció de les cinc companyies revenedores d’aigua dels barris de Cerdanyola, 
Cirera, els Molins i Rocafonda, i la incorporació al servei de més de 7.000 abonats.

— La implementació de sistemes informàtics per a l’administració.
— L’increment dels recursos d’aigua del Ter en un 36 %, fins a 355 l/s.
— L’execució de la primera fase del Pla General de l’Abastament, amb la construcció 

de dos nous dipòsits amb una capacitat total de 20.000 m3, 55 km de canonades i 
150 boques contra incendis.

— L’inici de la prestació del servei de sanejament per la Mancomunitat del Maresme 
Central.

La transformació en societat privada municipal

També durant aquest període la Societat es dedicà a estudiar, i finalment aconseguí 
executar, un important objectiu que durant els seixanta anys anteriors el municipi havia 
acordat en repetides ocasions sense que arribés a portar-lo a terme. L’expedient de muni-
cipalització l’inicià el 1927 l’alcalde Antoni de Palau i Simon, però al cap d’un any aquest 
projecte fou abandonat.488 

El 1960 l’alcalde Pedro Crespo i Gil reinicià l’expedient i el 31 de juliol de 1972 s’acon-
seguí la preceptiva autorització ministerial. Faltava només l’acord de la Junta General per 
a aprovar i elevar a públics els nous estatuts, tràmit que l’alcalde Pedro Crespo no pogué 
executar. Per diferents motius, els seus successors, els alcaldes Antoni Martí Coll, Francesc 
Robert Graupera i Francesc Salas Moret, tampoc no el van dur a terme. 489

Finalment, disset anys més tard, a finals de 1989, en el tercer mandat de l’alcalde Ma-
nuel Mas, el Consell d’Administració acordà presentar per a la seva aprovació a la Junta 
General el nou text revisat dels estatuts de transformació a societat privada municipal.490 
Aquesta Junta se celebrà el dia 18 de gener de 1990 i els estatuts foren protocol·litzats el 
mes de maig següent.491 Finalment, el 29 de juny de 1990 es produí la inscripció correspo-

488. Vegeu, al capítol 4, «La primera municipalització».

489. Vegeu, al capítol 5, «La segona municipalització».

490. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 8», acord del consell del 5 de desembre de 1989, p. 55.

491. AHAM, notari de Mataró Rafael Bonete Bertolín, escriptura núm. 1340, del 16 de maig de 1990.



201

nent en el Registre Mercantil, amb la qual cosa es va donar per finalitzat aquest procés de 
municipalització que s’havia iniciat seixanta-tres anys abans.

La nova situació jurídica de la Societat establia inequívocament la relació amb el con-
sistori, amb una major dependència del secretari i l’interventor municipals, i també una 
nova situació fiscal, amb la tributació de l’impost de societats al tipus del 25 % i l’exemp-
ció del 99 % de la quota, amb l’avantatge econòmic que això representava.

En el nou text aprovat pel Ple de l’Ajuntament constituït en Junta General es determi-
na que la Societat adopta la forma de societat anònima i òrgan de gestió de l’Ajuntament 
de Mataró per a la gestió directa del servei públic de subministrament d’aigua i tracta-
ment de les aigües residuals de Mataró i les poblacions de la comarca, i que podrà progra-
mar i realitzar les obres per a establir i prestar els serveis esmentats i les obres públiques 
que l’Ajuntament li encarregui.

També s’estableixen, entre altres qüestions, el domicili social al número 28 del carrer 
de Santa Marta; el capital social, de 148 milions de pessetes; la Junta General, que ha d’es-
tar constituïda pel Ple de l’Ajuntament; i el Consell, que ha de presidir l’alcalde, o el regi-
dor que ell delegui, i que ha d’estar format per un mínim de nou consellers i un màxim 
de tretze, dels quals només una tercera part podran ser membres del consistori.

Aquesta última condició no s’acabà complint. En el moment de l’aprovació, els con-
sellers que havien estat nomenats el 1987 eren onze, dels quals cinc —Manuel Mas, Salva-
dor Milà, Blai Serena, Agustí Valdé i Esteve Bergadà— eren regidors, i tots ells continua-
ren en el càrrec. En la renovació següent, el desembre del 1991, en plena vigència dels 
nous estatuts,492 el nou Consell era presidit per l’alcalde Manuel Mas, Salvador Milà493 
n’era el vicepresident i, dels nou consellers nomenats, vuit eren regidors.

Posteriorment, el 1995, aquest incompliment es resolgué amb l’aprovació del Regla-
ment d’obres, activitats i serveis dels ens locals,494 que, entre altres qüestions, preveia com 
a única limitació per a nomenar consellers el fet que fossin persones qualificades profes-
sionalment. La Junta General modificà els estatuts: anul·là la condició esmentada abans i 
determinà que el nombre de consellers podia oscil·lar entre un màxim de nou i un mínim 
de tres consellers,495 amb més flexibilitat a l’hora d’establir els pactes entre els grups mu-
nicipals per a la designació dels membres del Consell.

492. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 8», acord del consell de l’11 de desembre de 1991, p. 83.

493. Salvador Milà i Solsona (Barcelona, 1953), advocat i polític, va ser regidor de l’Ajuntament pel PSUC i ICV en el 
període 1979-2003, conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat els anys 2003-2006, diputat al Par-
lament per ICV-EUiA els anys 2006-2015. Fou conseller de la Societat els anys 1980-2001 i vicepresident el perío-
de 1999-2001.

494. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 23 de juny de 1995, Decret 179/1995, de 13 de juny.

495. AHAM, «Actas juntas generales de la sociedad Aguas de Argentona a Mataró, núm. 4», juntes del 29 de juny i el 2 
de novembre de 1995.
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El mes de juny de 1995 l’alcalde, Manuel Mas, cedí la presidència del Consell al regi-
dor Jeroni Escoda.496 Salvador Milà va mantenir la vicepresidència i, dels nou consellers 
nomenats, sis eren regidors.

Durant el període que seguí es produïren diverses modificacions estatuàries per a 
adaptar els estatuts a les noves necessitats i objectius municipals.

El 1999, per a poder mantenir Jeroni Escoda en la presidència un segon mandat ha-
vent deixat de ser membre del consistori, per acord de la Junta General es modificà l’arti-
cle 11 dels estatuts i s’establí que per al càrrec de president, que fins aleshores havia de 
recaure en un regidor, podria ser nomenada qualsevol persona a criteri de la Junta Gene-
ral, i també que l’elecció dels consellers es faria segons el que disposés el Reglament d’or-
ganització municipal.497

Posteriorment, els anys 2001 i 2008 es modificà l’article 2 dels estatuts ampliant-lo, ja 
que s’adaptà l’objecte social a les noves activitats que per voluntat municipal anà assu-
mint la Societat i que s’expliquen més endavant: el Laboratori Municipal, el clavegueram, 
el Tub Verd i la participació accionarial en diverses empreses. 

Després de l’última actualització, aprovada durant la presidència de la regidora Qui-
teria Guirao, el 3 de juliol de 2008, l’objecte social quedarà de la manera següent:

La Societat té per objecte la gestió directa dels següents serveis:
Servei públic de subministrament d’aigua potable, sanejament, depuració d’aigües 

residuals, consistent en la captació, la regulació, la conducció, el tractament, l’emmagatze-
matge i la distribució d’aigua potable, així com la recollida, la conducció i la depuració 
d’aigües pluvials i residuals i el seu abocament.

Les activitats compreses en la protecció del medi ambient i les infraestructures urba-
nes que tinguin directa relació amb el cicle de l’aprofitament i la gestió integral de l’aigua, 
així com la generació, la recuperació i la distribució d’energia tèrmica i fotovoltaica, que 
provingui de serveis públics i d’instal·lacions mediambientals.

Servei públic de laboratori, consistent en la recollida de mostres i la pràctica de l’analí-
tica d’aigües potables, residuals, de piscines i marines, de l’aire, d’aliments, així com d’al-
tres paràmetres sanitaris o mediambientals.

Així mateix, i d’acord amb la deguda previsió de les necessitats, tindrà per objecte 
planificar, projectar, executar i conservar les obres i instal·lacions necessàries per a l’establi-
ment i prestació dels esmentats serveis públics, i també les activitats tècniques i comer-
cials d’assessorament i estudis en les matèries que són el seu objecte social.

496. Jeroni Escoda i Canals, empresari pintor industrial, va ser regidor de l’Ajuntament de Mataró pel PSC els anys 
1983-1999, conseller de la Societat en el període 1991-2003 i president del 1995 al 2003. També ha estat presi-
dent de l’entitat solidària Fundació Grup Tercer Món.

497. AHAM, «Actas juntas generales de la sociedad Aguas de Argentona a Mataró, núm. 4», juntes del 22 de juny i el 2 
de novembre de 1999.
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La Societat, per a l’assoliment dels anteriors objectius, podrà utilitzar tots els mitjans 
de gestió admesos en dret, ja sigui directament o per mitjà de la creació o participació en 
altres entitats.498

Es fa, doncs, una descripció extensa de les possibles activitats per desenvolupar, que 
oficialitza la transformació d’aquesta empresa, iniciada feia cent cinquanta anys només 
per a l’abastament d’aigua i que en aquest període que comentem amplià el seu àmbit 
d’actuació considerablement, si bé aquesta diversificació ja s’havia iniciat tímidament el 
1985 amb la gestió de les instal·lacions de sanejament de la Mancomunitat del Maresme 
Central.

La diversificació de les activitats dissenyada i iniciada parcialment en el període de 
l’alcalde Mas, s’implementà principalment durant la presidència de Jeroni Escoda, en el 
període 1995-2003, en què el Consell acordà la participació en les societats SIMMAR, 
GIAC i MESSA, i també acceptà el traspàs dels serveis de clavegueram i del Laboratori 
Municipal, qüestions que detallarem al final del present capítol.

Pel que fa al capital social de 148 milions de pessetes que figura en l’escriptura de 
transformació del 1990, en aquesta etapa és objecte de dues ampliacions. El 2001 es fa la 
conversió en euros i al mateix temps s’amplia a càrrec de les reserves fins als cinc milions 
d’euros, alhora que s’estableix el nou domicili social als números 1-7 del carrer de Pitàgo-

498. AHAM, «Actas juntas generales de la sociedad Aguas de Argentona a Mataró, núm. 5», junta del 3 de juliol de 
2008, p. 18.

Les oficines del carrer  
de Montserrat, 1992. 
Oficines d’atenció  
al públic al carrer de 
Montserrat, núm. 35-37, 
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1992. Foren dissenyades 
per l’arquitecte Enric 
Puiggalí i reberen el 
Premi Puig i Cadafalch 
d’interiorisme. Imatge 
procedent de l’Arxiu 
Històric d’Aigües  
de Mataró.
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res. El 2008 l’Ajuntament fa una aportació dinerària de 540.000 euros i el capital social 
queda establert en 7.000.000 d’euros.

Com ja s’ha comentat en el subapartat anterior, el Consell acordà llogar el local situat 
als números 35-37 del carrer de Montserrat i s’encarregà el projecte de reforma del local 
a l’arquitecte Enric Puiggalí.499 Les obres, pressupostades en 36 milions de pessetes, s’exe-
cutaren ràpidament i les noves oficines foren inaugurades el mes de gener del 1992. Per a 
finançar l’operació fou necessari contractar un préstec per un import de trenta milions de 
pessetes a retornar en deu anys, el període de vigència del contracte d’arrendament.500

En aquest local, connectat amb la planta baixa amb el del carrer de Santa Marta, es 
traslladaren les àrees d’atenció al públic, la gestió comptable i financera, l’oficina tècnica 
i la gerència, serveis que restaren en aquesta ubicació durant deu anys.

L’ampliació de les infraestructures i les noves tecnologies

Un altre tema que estava pendent era l’absorció de la resta de companyies distribuïdores 
d’aigua que encara perduraven. Es portà a terme durant la presidència de l’alcalde Manuel 
Mas, en els cinc primers anys posteriors a la municipalització. El mes de juliol del 1990 se 
signà el contracte d’absorció dels abonats i de les instal·lacions del barri de la Llàntia, procés 
que durà sis mesos i que es donà per finalitzat el mes de gener del 1991.501 Amb aquesta 
absorció culminava el procés d’unificació del servei dintre del nucli urbà i només quedaven 
per unificar les urbanitzacions situades a la part alta de la ciutat, que començaren a nego-
ciar-se a continuació. El juliol del 1992 se signà el conveni de Can Vilardell; el febrer del 
1993, el de Les Sureres, i finalment, el mes de setembre del 1994, el de La Cornisa.502

El conjunt d’aquestes actuacions representà l’increment del nombre d’abonats en més 
d’un miler. A més, quatre dipòsits, dues estacions d’elevació i una gran quantitat de cano-
nades d’impulsió i distribució s’afegiren a la xarxa existent i a les inversions realitzades. 
Així, a finals del 1994 les instal·lacions del servei comprenien un total de tretze dipòsits 
amb una capacitat de regulació de 36.625 m3, vint-i-quatre pous d’extracció i sis estacions 
de bombament. 

Pel que fa a la xarxa de distribució, a banda de la incorporació de les instal·lacions 
corresponents a les urbanitzacions esmentades, des del 1986 la ciutat havia urbanitzat 120 
hectàrees de sòl industrial —els polígons Balançó i Boter, Mata Rocafonda i Pla d’en 
 Boet— i més de 40 hectàrees de sòl residencial —Camí de la Serra, Figuera Major, Vista 

499. Enric Puiggalí i Fàbregas (Mataró, 1949-2017), arquitecte, estava casat amb Corró Boter de Palau i Ràfols.

500. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 8», acords dels consells del 16 de gener, el 19 de març i l’11 de desembre de 1991.

501. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 8», acord del consell del 16 de gener de 1991.

502. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 9», acord del consell del 5 d’octubre de 1994.
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Alegre Est i torrent de Can Boada—, que comportaren una important ampliació de la 
xarxa, la qual a finals del 1994 totalitzava 250 km de canonades de conducció i distribució, 
regulades per unes 1.900 vàlvules de seccionament, canonades a les quals estaven connec-
tades les 13.000 escomeses dels abonats i els prop de 300 hidrants contra incendis.

Aquest conjunt d’instal·lacions requeria un important esforç de gestió i regulació que 
feu necessària la implantació de dues eines informàtiques imprescindibles en qualsevol 
servei d’abastament d’aigua modern: el GIS (sistema d’informació geogràfica) i el Tele-
control.

A mitjan 1983 l’Ajuntament de Mataró va posar a disposició de la Societat la carto-
grafia digitalitzada del terme municipal, que acabava d’adquirir. Per la seva banda, la So-
cietat va comprar els equips informàtics i el programari (software) necessaris i va desen-
volupar una aplicació pròpia, XARCAD, de manera que a finals del 1984 podia realitzar 
inicialment les funcions més bàsiques d’una xarxa digitalitzada: el manteniment, la visua-
lització i localització geogràfica, la reproducció gràfica, i l’inventari i el recompte dels 
elements.

Més endavant, amb nou programari es va desenvolupar Netaqua, l’aplicació GIS que 
ha permès lligar els diferents elements de la xarxa amb les dades de la seva fitxa —tant 
tècniques com administratives i econòmiques—, relacionar la ubicació geogràfica dels 
elements amb els cabals i, un cop ubicades geogràficament totes les escomeses, relacio-
nar-les amb els consums de cada abonat, cosa que permet fer el càlcul hidràulic de les 
instal·lacions, tant d’aigua com de clavegueram, les quals són consultables des de qualse-
vol dels llocs de treball de la xarxa informàtica pròpia.

Detall de la xarxa, 
 reproduït amb 
l’aplicació Netaqua. 
Programa informàtic, 
desenvolupat per la 
Societat, que permet  
el control de la xarxa, les 
canonades, les vàlvules, 
les escomeses i també 
els consums dels 
abonats. En aquesta 
imatge el programa 
detalla les canonades  
de la zona propera a 
l’Ajuntament i la plaça  
de Santa Maria.
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L’altra eina necessària que s’implementà fou el sistema de control centralitzat. A par-
tir del 1993 es disposà d’un telecontrol que permetia, des de la seu social, conèixer l’estat 
i la situació dels diferents elements de la distribució d’aigua de la ciutat, accionar-los i 
programar-los. Aquest primer sistema, inicialment molt senzill, es va anar ampliant i va 
evolucionar fins a l’adquisició d’una aplicació estàndard de control de supervisió i adqui-
sició de dades (SCADA),503 que controla vuit estacions remotes, gestiona dipòsits, pous i 
estacions de bombament, i recull la informació de cabalímetres, pluviòmetres, captadors 
de pressió i analitzadors de la qualitat de l’aigua. Des de la central es pot conèixer l’estat i 
l’evolució històrica de cada element, així com, si escau, accionar-lo i programar-lo. El 
sistema permet exportar les dades històriques a la base de dades corporativa i gestio-
nar-les des de qualsevol dels llocs de treball. També permet ser consultat i actuar-hi per 
control remot.

Les afectacions urbanístiques

Ja hem esmentat la important actuació urbanística produïda entre el 1986 i el 1995 a 
la part alta de la ciutat, transformació que en tres ocasions afectà parcel·les que eren pro-
pietat de la Societat i en les quals s’havien ubicat els dipòsits de Can Boada, Cota 95 i 

503. SCADA (de l’anglès Supervisory Control And Data Acquisition) és un sistema que té com a finalitat supervisar i con-
trolar remotament una instal·lació, integrant les dades recollides des de diferents sensors. Les lectures es realitzen 
en temps real i ofereix la possibilitat de conservar les sèries històriques de les dades rebudes.

Pantalla general  
del control centralitzat. 

Des de la seu central  
de la Societat, es té 

coneixement dels 
principals elements  

del sistema, del volum 
d’aigua de reserva, dels 

cabals d’entrada i sortida, 
i del funcionament de les 

bombes, que es poden 
accionar a distància. 

Imatge procedent  
de l’Arxiu Històric 

d’Aigües de Mataró.
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Cota 140. Això obligà a gestionar la nova situació i a buscar en cada cas la solució més 
convenient per als interessos municipals, com explicarem a continuació.

Primerament calgué actuar amb motiu de la urbanització del polígon residencial Ca-
mí de la Serra, zona en la qual el 1981 s’havia adquirit un solar de 1.813 m2 on es construí 
el dipòsit Cota 95. En la fase de redacció del projecte d’urbanització del polígon es va 
preveure l’existència d’una parcel·la d’equipaments de cessió municipal coincident amb 
la ubicació del dipòsit, cosa que va permetre mantenir la ins tal·la ció en el mateix lloc. 
L’any 1991 la Societat aportà la seva finca inicial a la Junta de Compensació i per aquesta 
aportació li correspongueren 683 m2 de sostre, que va traspassar a Promocions Urbanís-
tiques de Mataró, SA (PUMSA) per un import de tretze milions de pessetes.504 

Posteriorment, el 1994 l’Ajuntament acordà constituir a favor de la Societat un dret 
de superfície sobre aquest solar per setanta-cinc anys i hi autoritzà la construcció del nou 
edifici social.505 Poc després s’encarregà a l’enginyer Xavier Brullet506 el projecte d’un edi-
fici de 1.600 m2 en dues plantes, que s’adjudicà a l’empresa constructora M. Anglada per 

504. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 8», acords dels consells de l’11 de desembre de 1991 i el 21 de maig de 1992.

505. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 9», acord del consell del 5 d’octubre de 1994. 

506. Xavier Brullet i Tenas, enginyer industrial i fill de Miquel Brullet i Montmany, fou conseller de la Societat els anys 
1980-1987.

Edifici social construït 
junt al dipòsit Cota 95, 
1996. Construcció  
de 1.600 m2 edificats  
en dues plantes, situat  
al polígon residencial  
Camí de la Serra, on hi  
ha la direcció, les oficines 
comercials, els serveis 
tècnics, els tallers, el 
magatzem i el Laboratori 
Municipal. Imatge 
procedent de l’Arxiu 
Històric d’Aigües  
de Mataró.
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un valor de vuitanta-set milions de pessetes, corresponents a l’estructura, les façanes i una 
part de l’interior. L’objectiu d’aquesta nova instal·lació era ubicar en un sol edifici la tota-
litat dels departaments i serveis de la Societat, cosa que es va fer en tres etapes.

En la primera etapa, s’ubicaren en una àrea de 500 m2 de la planta baixa els magat-
zems de material, els vestidors del personal i les oficines del personal tècnic de control 
d’obres i de manteniment. Aquesta àrea s’inaugurà el mes de maig del 1996.

En la segona etapa, l’any 1999 es traslladaren les instal·lacions del Laboratori Municipal 
al nou edifici, en un espai del primer pis de 330 m2 que prèviament s’havia habilitat per a 
aquest ús tan especialitzat.

Abans, el març del 1998 el Consell encarregà a l’arquitecte Enric Puiggalí la redacció 
del projecte d’adequació total de l’edifici per a traslladar-hi les oficines i els serveis que hi 
havia als carrers de Santa Marta i de Montserrat. Aquest projecte fou aprovat dos anys 
després i s’adjudicà a l’empresa Construcciones Losen, de la Garriga, que havia presentat 
una oferta de 167 milions de pessetes.507

Les obres d’adequació interior del nou edifici s’inauguraren a finals de l’any següent, 
i el 14 de gener de 2002 tots els serveis de la Societat estaven ubicats a la nova seu social. 
Es va rescindir el lloguer del local del carrer de Montserrat i es va posar a la venda l’edifi-

507. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 10», acords dels consells del 20 de març de 1998, el 21 de març i el 21 de novembre 
de 2000. 

El nou Laboratori, 1999. 
D’esquerra a dreta:  

al fons, Marta Calvet, 
directora del Laboratori; 

després del càmera, 
Jeroni Escoda, president 

de la Societat; Rafael 
Montserrat, gerent,  

i Manuel Mas, alcalde  
de Mataró. Visita a  

les instal·lacions  
del Laboratori el dia  

de la inauguració.  
Imatge procedent de 

l’Arxiu Històric  
d’Aigües de Mataró.
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ci del carrer de Santa Marta, que s’havia adquirit a finals del 1964. 
Tres anys després, el 2005, s’adjudicà a Inverpis Assessors 2004, SL 
per 740.000 euros.508

La segona qüestió relacionada amb l’activitat urbanística de la 
ciutat fou la urbanització el 1993 del polígon Torrent de Can Boa-
da, a l’inici de la via d’Europa i de l’avinguda de Puig i Cadafalch, 
on la Societat tenia tres parcel·les. La més antiga, una petita par-
cel·la de 47 m2 amb façana a l’avinguda, l’havia adquirit la societat 
Fradera y Compañía l’any 1906. 

La segona parcel·la, de 778 m2, fou adquirida per la Societat el 1952 per a construir-hi 
el dipòsit de Can Boada, dipòsit receptor on arribava la mina Saborit amb les aigües dels 
pous i les mines de la conca de la riera d’Argentona, que en aquella època era la principal 
font d’abastament de la ciutat i que també va actuar durant els primers trenta anys com a 
dipòsit de capçalera per als abonats de la part baixa de Mataró. 

La tercera parcel·la, de 823 m2 i també amb façana a l’avinguda de Puig i Cadafalch, 
fou adquirida el 1984 amb la intenció de construir-hi l’edifici de la seu social, idea que fou 
desestimada amb els canvis urbanístics que sorgiren posteriorment. 

 Atès que des del 1982, amb l’inici de la primera fase del Pla General de l’Abastament, 
el dipòsit de Can Boada no donava servei directament a la xarxa i servia únicament com 
a reserva prèvia de l’estació elevadora —totalment obsoleta— construïda el 1953 per a 
elevar l’aigua fins als 65 m d’altitud, al dipòsit del Primer de Maig, es decidí construir una 
nova central elevadora amb un petit dipòsit receptor annex, amb capacitat per a bombe-
jar fins a 100 m d’altitud, al dipòsit que es preveia construir a la ronda de la Roca Blanca. 

508. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 11», acord del consell del 17 de setembre de 2003, i «Actas Con. Ad. núm. 12», acord 
del consell del 26 d’abril de 2005. 

Oficines d’atenció  
al públic, 2002. Oficines 
ubicades al nou edifici 
social, al carrer de 
Pitàgores, al Camí de  
la Serra. Fotografies 
procedents de l’Arxiu 
Històric d’Aigües de 
Mataró.
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Aquest conjunt s’ubicà soterrat en terrenys municipals del nou Parc Central i així es va 
poder traspassar la propietat de les tres finques esmentades a la promoció del polígon per 
un import de 39 milions de pessetes.509

El Projecte de l’Elevació de Can Boada fou redactat per l’enginyer Eduard Cot i la 
seva execució s’adjudicà a l’empresa Copisa per un import de 21.860.000 pessetes.510 Fi-
nalment, la nova elevació s’inaugurà el 1997.

La tercera actuació motivada per la transformació urbanística fou la relacionada amb 
el dipòsit Cota 140. El 1986, com s’ha explicat abans, s’havia comprat el solar a la part 
alta de la riera de Cirera i s’hi va construir el dipòsit de 16.000 m3, que es va inaugurar el 
1990 amb una inversió total de 119 milions de pessetes.

A mitjan anys noranta, amb l’ampliació de l’autopista C-32 i la revisió del Pla Gene-
ral, s’inicià el projecte d’urbanització dels terrenys situats per sobre de l’autopista, a l’àrea 
dels Turons, on estava ubicat el dipòsit esmentat.

En aquest cas, a diferència del que havia passat al Camí de la Serra, els tècnics redac-
tors del projecte d’urbanització no van preveure que cap de les parcel·les d’equipament 
públic previstes coincidís amb el dipòsit existent, cosa que obligà a negociar el seu trasllat 
a càrrec dels urbanitzadors. Aquesta negociació s’inicià el 1993 i es perllongà durant un 
any i mig. Finalment s’acordà amb l’empresa EMASA la cessió del terreny a canvi del pa-

509. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 9», acords dels consells del 17 de novembre de 1994 i 21 d’abril de 1995, p. 25 i 34, 
respectivament.

510. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 9», acord del consell del 15 de febrer de 1996, p. 43.

Dipòsit Els Turons,  
a la cota 140, 1998. 

Segon dipòsit de 
16.000 m3. Sobre la 

coberta del dipòsit, s’hi 
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gament de 81 milions de pessetes i la construcció d’un nou dipòsit de la mateixa capacitat 
en una parcel·la pública.511 

El projecte del nou dipòsit dels Turons s’encarregà a l’enginyer de camins Eduard Cot 
i la construcció, que fou a càrrec de l’empresa promotora del polígon, EMASA, comportà 
molts problemes i les negociacions prèvies a la seva recepció duraren prop de dos anys. 
Finalment s’inaugurà el mes de maig del 1998. 

Un any i mig abans s’havia encarregat a l’arquitecte Lluís Gibert512 la urbanització del 
solar, amb la decoració del dipòsit i la coberta. Les obres, per un import de 21,5 milions 
de pessetes, s’adjudicaren a la constructora GULOBA i a la serralleria Luc Torres, i la seva 
execució inclogué la construcció del rellotge de sol i el revestiment de trencadís que enca-
ra avui podem contemplar.

En aquests primers anys de l’empresa municipalitzada, entre el 1993 i el 2001, com ja 
hem dit abans, la Societat acordà participar en diverses societats —SIMMAR, GIAC i 
MESSA— i l’Ajuntament li encomanà noves funcions —laboratori i clavegueram—, 
qüestions que per les seves característiques hem cregut necessari descriure de manera 
individualitzada al final del present capítol.

El Laboratori Municipal

Una qüestió important que es gestionà en aquells anys fou el control sanitari de l’ai-
gua, que, atesa la seva importància, finalment acabà amb el traspàs a la Societat de la 
gestió del Laboratori Municipal. Un dels objectius de la Regidoria de Sanitat del primer 
Ajuntament democràtic fou dotar la ciutat d’un veritable laboratori municipal. 

Des de molts anys abans, l’Ajuntament, mitjançant l’actuació del farmacèutic muni-
cipal, feia d’ofici i sense cap càrrec dinerari a la Societat, un control de la qualitat de les 
aigües de la xarxa. 

L’any 1984, coincidint amb l’aplicació de la normativa que establia per a Mataró, que 
havia arribat als 100.000 habitants, un increment notable del nombre i la qualitat dels 
controls analítics, el Consell acordà amb l’Institut Municipal de la Salut, organisme creat 
recentment que gestionava el Laboratori, un conveni per tal de compensar econòmica-
ment les noves despeses que requeria aquesta funció de control.

Amb el pas dels anys, l’activitat del laboratori gestionat per l’Institut Municipal de la 
Salut va incorporar, a banda del control de les aigües de Mataró, diverses funcions relati-
ves al control de l’aire i de les aigües residuals, i també de la qualitat de l’aigua de la xarxa 
d’altres municipis, cosa que feu aconsellable passar a gestionar el Laboratori des d’un 

511. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 9», acords dels consells del 4 de maig de 1993 i el 17 de novembre de 1994, p. 7 i 25, 
respectivament.

512. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 9», acord del consell del 3 d’octubre de 1996, p. 48.
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entorn empresarial, millor que no pas des de l’Administració mu-
nicipal directament.

Així, doncs, el 1993, nou anys després d’aquell conveni de  col·la- 
 boració econòmica que establia l’obligació de l’Ajuntament de 
rea litzar unes analítiques i la de la Societat de satisfer-ne el cost, 
s’acordà intercanviar els papers: la Societat assumiria totes les des-
peses, el personal i la gestió del Laboratori Municipal, i l’Ajunta-
ment satisfaria l’import de les analítiques que com a administra-
ció li correspongués executar.513

Prèviament, el 17 d’octubre de 1991 el Ple havia decidit liqui-
dar l’Institut Municipal de la Salut. Un any més tard, pel Decret de 
l’alcaldia del 14 de desembre de 1992 s’encarregà a la regidora de-

legada de Sanitat i al gerent de la Societat que portessin a terme la transferència del Labo-
ratori a l’empresa municipal. 

Amb la corresponent aprovació del Consell, el dia 12 de març de 1993 se signà el Con-
veni de Traspàs del Laboratori Municipal a Aigües de Mataró, SA. Així, les cinc persones 
que integraven la plantilla de personal laboral del Laboratori, tres titulats superiors i dos 
auxiliars, passaren a dependre de la Societat.

513. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 8», acord del consell del 10 de febrer de 1993, p. 94.

Nou Laboratori 
Municipal, ubicat  
a l’edifici social, 1999. 
Tècnics del Laboratori 
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potable i en les aigües 
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Històric d’Aigües de 
Mataró.
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La voluntat del Consell fou potenciar l’activitat del Laboratori perquè esdevingués el 
veritable laboratori mediambiental del Maresme, amb l’adquisició dels equips necessaris 
i l’obtenció dels permisos i les homologacions corresponents.

El Laboratori Municipal, que estava en un dels edificis de l’Escorxador, el 1999, com 
s’ha dit abans, es traslladà al nou edifici del Camí de la Serra, on s’habilità un espai de 
330 m2 amb accés independent pel carrer d’Hèl·lade i dotat de les instal·lacions i els equips 
necessaris, amb una inversió de 570.000 euros.

El control de la qualitat de les aigües de la ciutat sempre s’ha considerat una prioritat. 
En aquelles dates a Mataró es feien una mitjana de deu anàlisis diàries i es determinaven 
22.300 paràmetres a l’any, cinc vegades més del que era obligatori segons la legislació 
vigent.514

Aquell primer any 1993 el Laboratori va analitzar 9.113 mostres, que comportaren la 
determinació de 49.743 paràmetres, el 78 % d’aigües potables (de Mataró i sis municipis 
de la comarca), 11 % del medi ambient (aire, aigua de mar, aigües residuals), el 9 % d’ali-
ments i el 2 % d’aigua de piscines, activitats que representaven en conjunt una facturació 
aproximada de 37 milions de pessetes.

Setze anys després, a finals del 2009, el Laboratori Municipal havia quadruplicat la 
seva activitat i acabava l’exercici havent analitzat 36.438 mostres i determinat 171.060 pa-
ràmetres. La dedicació principal, més de la meitat, continuava essent el control de les ai-
gües potables, i en segon lloc hi havia les aigües residuals, que representaven més de la 
tercera part de l’activitat. 

En aquelles dates treballaven al Laboratori catorze persones —cinc llicenciats, vuit 
tècnics i un administratiu— i el volum de negoci realitzat equivalia a una facturació de 
980.000 euros.

La participació en l’empresa del Consell Comarcal, SIMMAR

Aquest increment tan important pel que fa a l’analítica de les aigües residuals que 
s’esmenta al final de l’apartat anterior fou conseqüència de la construcció de les depura-
dores de Mataró i del Maresme, i de la participació de la Societat en la seva gestió. 

La Societat gestionava des del 1985 el sistema del sanejament de la Mancomunitat del 
Maresme Central. A principis dels anys noranta la Junta de Sanejament executà a la co-
marca diverses obres de sanejament pendents, incloent-hi les depuradores, que traspassà 
al Consell Comarcal del Maresme per a la seva gestió. Això comportà l’existència de dos 
operadors a la comarca: de Malgrat fins a Llavaneres i de Premià fins al Masnou eren ges-
tionats pel Consell Comarcal, i la part central era gestionada per la nostra Societat. 

514. aiGües de mataró, SA, Memòria d’activitats 1999-2002. Mataró, Aigües de Mataró, 2003.



214

Quan es preveia la construcció de la depuradora de Mataró, es valorà la conveniència 
d’unificar la gestió del sanejament a tota la comarca sota la titularitat del Consell Comar-
cal, i es creà una empresa mixta que portés la gestió del sanejament i altres serveis i en la 
qual la Societat participaria juntament amb socis privats.

El 15 d’octubre de 1997, amb l’acord previ del Consell presidit per Jeroni Escoda, es 
constituí l’agrupació d’interès econòmic SOREA-RUBATEC-AMSA, AIE, amb un capital 
social de 40 milions de pessetes, en què Aigües de Mataró participava amb el 10 %. L’agru-
pació tenia per objecte concórrer al concurs convocat pel Consell Comarcal per a subs-
criure el 80 % del capital de l’empresa mixta comarcal.

Deu dies més tard, el 25 d’octubre de 1997, es constituí la societat Serveis Integrals 
del Maresme, SL (SIMMAR), amb un capital social de 50 milions de pessetes, aportats el 
20 % pel Consell Comarcal i la resta per l’AIE.

Estació depuradora 
d’aigües residuals  

de Mataró, 1997. 
Gestionada per SIMMAR, 

està ubicada junt a  
la planta incineradora  

de residus sòlids urbans, 
al costat de la riera 

d’Argentona i de  
la carretera N II.  

Imatge procedent  
de l’Arxiu Històric  

d’Aigües de Mataró.
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A la Societat li correspongué tenir un representant en els consells d’administració tant 
de SIMMAR com de l’AIE, càrrec per al qual fou designat el gerent, Rafael Montserrat, i 
la tasca principal que la Societat tingué assignada des de l’inici de les activitats fou el con-
trol analític de les aigües residuals de tota la comarca, cosa que va permetre que l’Ajunta-
ment de Mataró pogués disposar del coneixement directe i constant del funcionament 
del sistema de depuració de la nostra ciutat, i que la Societat pogués potenciar la capa-
citat del Laboratori Municipal.

El mes de desembre del 1997 s’inaugurà la depuradora de Mataró i des del mes de 
març del 1998 SIMMAR passà a gestionar les depuradores de Mataró i Teià, amb la par-
ticipació del Laboratori Municipal per a portar-ne el control analític.

Per a una millor eficiència en aquestes tasques, la Societat prengué possessió del local 
del laboratori existent dintre de la planta de Mataró i hi traslladà una part del personal, 
que a partir d’aquelles dates actuaria permanentment en les noves instal·lacions. 

Altrament, la resta del personal que la Societat tenia dedicat a la gestió de les instal·la-
cions de la Mancomunitat fou donada de baixa de la Societat i incorporada a la plantilla 
de SIMMAR.

La participació en l’empresa GIAC, SA

Des de principis dels anys setanta, a Catalunya molts ajuntaments mitjans seguien la 
tendència de cedir la gestió del servei a diversos operadors privats, per tal de prestar-lo 
indirectament, en forma de concessió o d’arrendament. Com ja s’ha explicat en el capítol 
6, això és el que passà al Maresme coincidint amb l’arribada de l’aigua del Ter.

La gestió directa com a societat privada municipal adoptada a la nostra ciutat també 
era la forma de gestió escollida, entre d’altres, pels municipis de Reus, Manresa i el Prat de 
Llobregat, connexió que comportà tot un seguit de contactes per a compartir experièn cies 
i coneixements.

Aquesta relació lògica que es donà espontàniament, amb el temps comportà actua-
cions conjuntes que per la seva naturalesa es cregué convenient que se’ls donés una forma 
jurídica. És per això que el 1997 es concertà la creació d’una agrupació d’interès econòmic 
que anomenaren Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, AIE (GIAC). Aquesta entitat te-
nia un capital social de deu milions de pessetes, amb la participació del 25 % a cada soci, 
i l’objectiu d’augmentar la representativitat davant l’Administració, aconseguir sinergies 
entre els quatre socis i poder oferir la seva experiència a altres municipis.515

515. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 10», acord del consell del 24 de juliol de 1997, p. 8. Escriptura del 4 de novembre de 
1997.
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Aleshores GIAC disposava conjuntament de 57 tècnics, 54 administratius i 113 ope-
raris qualificats, gestionava el servei de 400.000 habitants repartits en 16 municipis i sub-
ministrava anualment més de 24 hm3 d’aigua, amb una facturació anual de 3.850 milions 
de pessetes.

Posteriorment s’incorporaren a GIAC les empreses públiques dels ajuntaments de 
Figueres, Tortosa, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. L’any 2005 els ajuntaments 
de les empreses participades decidiren constituir-se en el Consorci per a la Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), un consorci de municipis que optaven per la gestió 
pública del servei integral de l’aigua i el qual tenia com a finalitat defensar aquesta opció, 
executar programes i serveis d’interès comú, i actuar com a mediador amb la resta d’ad-
ministracions. També s’havia d’encarregar d’analitzar la qualitat de les aigües i proposar, 
explotar i mantenir les obres per a l’abastament, el sanejament i la depuració.

Per mediació del CONGIAC, a partir d’aquella data la Societat va realitzar diversos tre-
balls d’assessoria, anàlisi d’aigües, control de sorres de platja, estudis tècnics d’abastaments 
i digitalització de xarxes, encarregats per la Diputació, l’ACA o els consells comarcals.

El dia 25 de març de 2008 la Junta General de GIAC acordà constituir-se en GIAC, SA, 
l’òrgan de gestió directa del CONGIAC, per a la prestació dels serveis de la seva compe-
tència als municipis consorciats. També acordà d’ampliar el capital fins als 500.346 € i que 
en aquesta ampliació també hi participaria el Consorci amb el 28 %. La participació de la 
Societat fou de 62.244 €.516

En aquelles dates formaven part del Consorci els municipis d’Argentona, Campde-
vànol, Camprodon, Figaró-Montmany, Manresa, Mataró, el Prat de Llobregat, Reus, 
Sant Bartomeu del Grau, la Seu d’Urgell, Tortosa, Tremp, Vilafranca del Penedès i Vila-
nova i la Geltrú.

En aquesta nova etapa la Societat va continuar prestant el servei d’assessoria a diver-
sos municipis. En aquest sentit, cal destacar l’execució dels plans directors d’abastament 
d’aigua potable als municipis de Santa Maria de Palautordera, Montseny i Vilanova del 
Vallès; la digitalització de la xarxa de drenatge pluvial i clavegueram de Torroella de Mont-
grí i l’Estartit, i últimament també s’adjudicà a la Societat la prestació del servei públic 
d’abastament d’aigua del municipi de Figaró-Montmany.

El clavegueram

La gestió del clavegueram, que havia fet sempre la brigada municipal amb càrrec al 
pressupost municipal, a partir dels anys vuitanta va passar a fer-la el Departament de 
Manteniment Municipal, que amb el personal propi efectuava les reparacions petites i 

516. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 14», acord del consell del 30 d’abril de 2008, p. 9. 
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tenia subcontractades les tasques de neteja i les grans actuacions amb una empresa exte-
rior. Les noves escomeses es consideraven actuacions particulars i les executaven els di-
versos contractistes de cada obra. L’ampliació de la xarxa normalment l’executaven els 
promotors d’acord amb les obres d’urbanització que s’anaven aprovant i que eren su-
pervi sa des pel Departament d’Obres Mu nicipals, però feia més de cent anys que no hi 
havia un pla general que pre veiés la xarxa en el seu conjunt.517

A principis dels anys noranta s’evidencià la necessitat de millorar-ne la gestió. Calia 
dotar-la de recursos econòmics i redactar un estudi que identifiqués els dèficits existents 
i proposés les obres necessàries. Pel que fa a la gestió, calia traspassar-la a la Societat, com 
es feia en moltes altres ciutats del país.

Primerament, el 1992 l’Ajuntament aprovà la taxa del Servei de Clavegueram, que 
establia un pagament proporcional al consum d’aigua i representava una recaptació anual 
inicial de 57 milions de pessetes. Es concertà un conveni amb la Societat perquè aquesta 
recaptació es fes dintre del rebut de l’aigua,518 amb un increment aproximat en cada rebut 

517. El dia 7 de setembre de 1894 el Ple de l’Ajuntament aprovà el Proyecto para la construcción de la Red General de 
Alcantarillado de la Ciudad de Mataró, que havia redactat l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch.

518. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 8», acord del consell de l’11 de març de 1992, p. 87.
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de 8 ptes./m3, que es destinarien a finançar les despeses del manteniment i una part de les 
obres d’ampliació. El total recaptat durant els vuit primers anys, en el període 1992-1999, 
fou de 520 milions de pessetes.

Aquell mateix any 1992 la Societat, d’acord amb l’Ajuntament, encarregà a l’empresa 
Clavegueram de Barcelona, S.A. (CLABSA) la redacció d’un estudi preliminar dels dèficits 
existents, el qual va ser lliurat el 1993 i va servir perquè en els anys següents el Departa-
ment d’Obres executés algunes de les actuacions proposades (col·lectors dels carrers del 
Perú, de Germà Doroteu, de Jordi Joan, de l’Hospital, del Berguedà i del Camí Ral).

A principis de l’any 2000 l’Ajuntament aprovà la modificació de l’Ordenança muni-
cipal de l’ús del clavegueram per a adaptar-la al traspàs del servei, que s’aprovà en el Ple 
del dia 7 de setembre de 2000 i va tenir efectes a partir del 2 d’octubre se güent,519 data en 
què la Societat inicià la prestació del servei de clavegueram, que incloïa les funcions se-
güents:

Mantenir, conservar i reparar la xarxa. Executar les noves escomeses. Realitzar, mante-
nir i executar el «Pla director del clavegueram» i per tant preveure i planificar totes les ne-
cessitats actuals i futures dels desguàs d’aigües residuals de la ciutat. Inspecció de l’ús de 
la xarxa. I cobrar, mitjançant els rebuts de l’aigua potable les tarifes corresponents al clave-
gueram. 

519. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 10», acords dels consells del 16 de maig i el 19 d’octubre de 2000, p. 37 i 40, respec-
tivament.
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Amb aquesta decisió es posava en mans d’un sol operador el subministrament d’ai-
gua potable i la recollida i el transport de les aigües residuals i pluvials de la nostra ciutat. 
Es tancava, doncs, el cicle de l’aigua. L’Ajuntament es reservava la funció sancionadora i 
la fixació de les tarifes i els preus públics dels treballs fets per tercers.

La gestió del manteniment i la reparació s’inicià de seguida, perquè tres dies després 
es produí el primer esfondrament de la canonada davant de l’empresa Fidel Fàbregas, a la 
plaça de Joan Fiveller. 

La neteja dels embornals se subcontractà al Centre Especial d’Ocupació del Maresme 
(CEO), que assumí la tasca de netejar amb una brigada manualment, com a mínim un cop 
l’any, els prop de 7.000 embornals existents. Pel que fa a la neteja dels prop de 190 km de 
xarxa, se subcontractà una empresa especialitzada que disposava d’un camió aspirador.

Per a finançar totes les despeses, incloent-hi les obres de renovació, fou necessari in-
crementar l’import de la taxa, que es convertí en tarifa. S’establí una quota mínima de 
60 pessetes mensuals per habitatge, per als primers 6 m3 de consum, i un preu superior 
per als excessos, amb una previsió de recaptar 105 milions de pessetes en el pressupost del 
2001, cosa que representava un increment del 50 % respecte a l’exercici anterior.

La xarxa de clavegueram de Mataró és bàsicament unitària, és a dir, serveix per a la 
recollida tant d’aigües residuals com d’aigua de pluja, motiu pel qual el seu dimensiona-
ment és molt important a fi d’evitar inundacions per insuficiència. 

Per a executar l’encàrrec de realitzar el Pla Director va caldre disposar primer de la 
xarxa digitalitzada, on havien de quedar perfectament georeferenciats els embornals, els 
més de 4.000 pous de registre i la xarxa dividida en trams, de pou a pou, amb indicació 
del seu estat, diàmetre i cotes de sortida i d’arribada. Amb aquesta informació i amb l’aju-
da d’una aplicació informàtica, es pogueren determinar els dèficits existents i proposar les 
actuacions necessàries. 

El Pla Director del Clavegueram (PDCLAM03) s’aprovà l’any 2003 i determinava 220 
actuacions a la xarxa, que incloïen l’ampliació de més de 15 km de canonades i la cons-
trucció de vuit dipòsits de retenció d’aigües pluvials. També es preveia la reposició de 
2 km de canonades existents en mal estat i la reposició del canal del Desviament, una altra 
actuació molt important, tot plegat amb un cost total previst de 37 milions d’euros.520

Aquest import, que superava la capacitat econòmica de la Societat, obligà a progra-
mar la seva execució en quinze anys. Per a la primera fase, 2004-2008, es van preveure les 
actuacions prioritàries, valorades en prop de 10 milions d’euros, entre les quals hi havia 
la reposició de la coberta del canal del Desviament.

Inicialment calgué concertar un crèdit de 3.500.000 euros i acordar l’increment anual 
de la tarifa durant els anys de durada del programa. Per al 2004 s’aprovà una tarifa mitja-

520. AHAM, «Actas Con. Ad. núm. 11», acords dels consells del 17 de setembre i el 16 d’octubre de 2003, p. 24 i 30, 
respectivament.
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na de 0,17 €/m3, amb la qual es preveia recaptar 1.500.000 euros i realitzar un total d’ac-
tuacions per un import de 2.186.000 euros.

Aquestes quantitats s’anaren incrementant al llarg del programa. El crèdit s’amplià 
fins als nou milions d’euros i la tarifa del 2009 ja preveia recaptar 3.150.000 euros a l’any, 
amb una tarifa mitjana de 0,49 €/m3.

L’actuació amb més impacte econòmic executada en aquells anys fou la reposició del 
canal del Desviament. Aquesta instal·lació és la més important pel que fa a l’evacuació de 
les aigües pluvials de la nostra ciutat, ja que transporta les aigües de la conca de la riera 
de Cirera fins a la riera de Sant Simó i va ser construïda a principis del segle xx en forma de 
canal a cel obert. Durant els anys setanta l’Ajuntament va cobrir-lo per a convertir el Des-
viament en el passeig de l’avinguda d’Amèrica. El problema sorgí quan les bigues de 
formigó de la coberta es veieren afectades per la patologia de l’aluminosi521 i es produï-
ren els primers esfondraments, cosa que obligà a plantejar-se la restitució de la totalitat 
de la coberta en una llargada total de 870 m.

La solució adoptada fou la demolició total de la instal·lació, que va ser substituïda per 
caixons de formigó prefabricats de 2,5 m d’alçada per 4 m d’amplada.

El projecte fou redactat el 2004 per l’enginyer de camins Jordi San Millan i s’adjudicà 
a l’empresa STACHYS a finals del 2005. Les obres s’iniciaren el dia 9 de gener següent, 
duraren dos anys i tingueren un cost total de 5.104.000 euros, incloent-hi la urbanització 
i l’enjardinament de tot el passeig.

521. L’aluminosi és una patologia del formigó provocada pel tipus de ciment que s’utilitzava a Espanya per a la cons-
trucció d’edificis aproximadament entre el 1950 i el 1970, consistent en la pèrdua de resistència del formigó als 
esforços de compressió.
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S’ha explicat anteriorment que la xarxa de clavegueram de Mataró és bàsicament uni-
tària perquè serveix tant per a la recollida de la pluja com de les aigües residuals. El seu 
principal problema és recollir i evacuar l’aigua de pluja per a evitar les inundacions. 

Per a evacuar l’aigua de pluja Mataró disposa de dos col·lectors principals: el del Des-
viament a l’avinguda d’Amèrica, esmentat abans, que evacua a la riera de Sant Simó, i el 
col·lector de pluvials de la ronda de Leopoldo O’Donnell i l’avinguda de Lluís Companys, 
que després de passar per sota de l’escultura Laia l’Arquera, a la Porta Laietana, evacua 
directament al mar. 

A banda d’aquestes dues instal·lacions, la xarxa disposa de sobreeixidors, que descar-
reguen els cabals d’aigua que superen els límits establerts per a una determinada canalit-
zació i els aboquen al col·lector d’aigües pluvials o directament a la riera o al mar. 

Aquesta necessitat d’evacuació al mar originà diverses actuacions al passeig Marítim 
i a l’avinguda del Maresme per dos motius: en primer lloc, la capacitat màxima del col·lec-
tor interceptor de la depuradora obligava a actuar en els sobreeixidors per l’afectació dels 
abocaments sobre la sorra de la platja cada cop que hi havia una pluja important; en se-
gon lloc, la insuficiència de la capacitat d’alguns col·lectors en el seu pas per sota la via del 
tren i la carretera N-II comportava la inundació de la zona de Can Maitanquis, prèvia a 
aquestes dues infraestructures. 

En el primer cas, calgué allargar per la sorra de la platja els col·lectors dels carrers de 
Jordi Joan, Sant Antoni i Lepant, amb 180 m de caixons de formigó prefabricats, per tal 
d’evitar la gran bassa de porqueria que quedava a la platja després de cada pluja. 

En el segon cas, foren necessàries dues perforacions horitzontals sota la carretera i la 
via del tren, amb canonades de gran diàmetre que permetessin evacuar fins als sobreeixi-
dors tota l’aigua que arribava, tant de la canonada com la que venia superficialment els 
dies de puja i no podia travessar la barrera de la via del tren. Això obligà a construir uns 
grans embornals per a incorporar-la al tram final de la xarxa i evacuar-la al mar.
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Durant els nou anys transcorreguts des del traspàs del servei, 
a finals del 2009, la Societat havia construït més de 14 km de noves 
canonades i galeries, amb una inversió total en aquest camp de 
14.400.000 euros. 

La llargada total de la xarxa, al final d’aquesta etapa, era de 
214 km, dels quals un 15 % corresponia a la xarxa d’aigües pluvials.

Com és natural, a més de les actuacions que hem esmentat, 
la Societat es feu càrrec del control, la neteja i la conservació de la 
xarxa existent, així com de l’execució dels nous claveguerons cor-
responents als edificis que s’anaven construint.

A aquesta funció, la Societat hi dedicava, a més de les empreses subcontractades, una 
mitjana diària del treball de set persones, entre personal tècnic, administratiu i operari.

MESSA, el Tub Verd

A principis dels anys 2000 s’estava gestionant la concessió del nou centre esportiu 
El Sorrall, un equipament municipal que s’havia de construir a prop de la riera d’Argen-
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tona i que requeriria importants consums d’energia tant per a la calefacció com per a 
l’escalfament de l’aigua de les piscines. En aquest context sorgí la idea d’aprofitar la calor 
residual de la planta d’incineració de la brossa i de la depuradora d’aigües residuals, amb-
dues situades aigües avall al costat de la riera.

Per a portar a terme aquesta idea es tramità la creació d’una empresa amb uns altres 
dos socis, representants de l’Administració autonòmica i estatal, que tingués l’objecte 
social de «la construcción, explotación y administración de una red de distribución de 
calor en el término municipal de Mataró y otros municipios de la comarca del Maresme».

Així, el mes d’octubre de 2001 es va constituir a Barcelona la Societat Mataró Energía 
Sostenible, SA (MESSA), amb un capital social de 400.000 euros i participada en un 65 % 
per Aigües de Mataró, SA, en un 25 % per Eficiència Energètica, SA (EFIENSA), empresa 
filial de l’Institut Català d’Energia, i en un 10 % per l’Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro de Energía (IDAE).522

L’any 2003 s’amplià l’objecte social a «la construcción, explotación, administración 
y/o mantenimiento de otras infraestructuras relacionadas con el ahorro de energía y el 
uso de energías renovables». Aquesta modificació també va permetre gestionar instal·la-
cions fotovoltaiques i de cogeneració.

Per a executar les inversions necessàries, el capital social es va incrementar diverses 
vegades fins als quatre milions d’euros l’any 2008, tot mantenint la proporció en la parti-
cipació tant d’EFIENSA com d’IDAE. Pel que fa a la part de Mataró, en aquesta última 
ampliació es considerà convenient la participació en un 27 % de PUMSA, i per a la So cie-
tat el 38 % restant, per un valor d’1.500.000 euros.

MESSA va ser creada amb l’objectiu de desenvolupar projectes energètics que ajudes-
sin a fer més sostenible el model de ciutat de Mataró. El seu projecte principal és el Tub 
Verd.

El Tub Verd és una xarxa de distribució de calor i fred que aprofita l’energia sobrant 
de les infraestructures ambientals existents a la ciutat.

La primera intenció fou l’aprofitament de part del vapor produït en el Centre Integral 
de Valorització de Residus del Maresme (la planta d’incineració de la brossa), entitat pro-
pietat del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, constituït 
per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Maresme i vint-i-vuit municipis 
de la comarca.

Aquesta idea no prosperà i des del principi la font de calor principal fou l’aprofita-
ment dels excedents de calor del sistema d’assecatge dels fangs de la depuradora, amb un 
bescanviador instal·lat a la xemeneia.

Posteriorment, l’any 2009, amb el canvi dels criteris establerts per l’ACA relatius a 
la gestió dels fangs, els dos grups de cogeneració de 4,4 megawatts tèrmics que aportaven la 

522. AHAM, notària de Barcelona Berta Garcia Prieto, escriptura 4705, del 3 d’octubre de 2001.
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seva calor per a l’assecatge dels fangs quedaren en desús i MESSA 
passà a arrendar-los a l’ACA, que comercialitzà l’energia elèctrica 
produïda i aprofità la totalitat de la calor generada, tant els 3,3 
megawatts de la xemeneia com l’1,1 megawatts de la refrigeració 
de les camises dels motors.

Finalment, també s’establí un conveni amb SIMMAR per a la 
utilització del biogàs produït en la digestió anaeròbica dels fangs 
de la depuradora.

Les obres del Tub Verd s’iniciaren l’any 2002 i al cap d’un any 
ja s’havien instal·lat 5 km de canonada aïllada tèrmicament i es 
donava servei al Sorrall. L’any 2006, després d’allargar la xarxa 
10 km més, el servei ja arribava a l’Hospital i a la piscina municipal.

A finals del 2009 el Tub Verd arribava als equipaments se-
güents: l’Hospital de Mataró, el centre municipal d’esports El Sor-
rall, el CEIP Camí del Cros, l’escola d’educació especial Les Ai-
gües, la piscina municipal, l’IES Alexandre Satorras, el poliesportiu 

Bescanviador i grup  
de cogeneració. 
Bescanviador instal·lat  
a la xemeneia dels gasos 
d’escapament de la planta 
d’assecatge de fangs de  
l’EDAR de Mataró per 
aprofitar-ne la calor 
residual. Detall d’un dels 
dos grups de cogeneració 
de la marca Rolls Royce, 
de 4,4 megawatts tèrmics 
i equipats amb un 
generador elèctric de  
3 megawatts de potència, 
que hi havia instal·lats a  
la planta d’assecatge de 
fangs de la depuradora  
de Mataró. Imatges 
procedents de l’Arxiu 
Històric d’Aigües  
de Mataró.
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municipal Teresa Maria Roca, l’escola bressol Elna, el CEIP Anto-
nio Machado, el CEIP Maria Mercè Marçal i el poliesportiu del 
carrer d’Euskadi.

L’any 2009 s’inicià la construcció d’una nau industrial al solar 
adquirit al costat de la depuradora, per a ubicar-hi les oficines de 
l’empresa i els sistemes de producció de fred. També comença-
ren les obres d’ampliació de la xarxa al polígon del Rengle, on es 
van instal·lar les canonades del circuit d’aigua freda per a clima-
tització, previstes en una primera fase per a climatitzar el com-
plex del TecnoCampus i, posteriorment, per als polígons resi-
dencials del Rengle i la Porta Laietana.

Un altre recurs gestionat per MESSA per a l’obtenció sosteni-
ble d’energia és la central fotovoltaica formada per 588 plaques 
solars amb una superfície total de 320 m2 i una potència de 50 ki-
lowatts. Aquesta instal·lació va ser construïda l’any 2003 sobre la 
coberta del dipòsit de Roca Blanca i va representar una inversió de 
340.000 euros.

Xarxa del Tub Verd. 
Plànol de la implantació 
de la xarxa de calor, amb 
el detall dels edificis 
subministrats i 
l’ampliació prevista.  
L’any 2009 estava en 
execució la primera fase 
d’ampliació amb tubs 
per a fred i calor a la zona 
pintada de verd: el 
Rengle, el TecnoCampus 
i la Porta Laietana.
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Durant el 2009 el Tub Verd va subministrar 8.159.468 kW/hora 
d’energia tèrmica a dotze equipaments de la ciutat, amb una re-
ducció del 70 % de les emissions de CO2 a l’atmosfera en compa-
ració amb les que haurien generat els sistemes convencionals 
substituïts. 

També aquell any, amb l’explotació del sistema de cogeneració 
de l’antic assecatge de fangs de l’estació depuradora d’aigües re-
siduals de Mataró, s’havien generat 10.471.236 kW/hora d’electri-
citat. Aquesta producció s’ha de sumar als 59.442 kW/hora gene-
rats en la instal·lació fotovoltaica.

En el seu conjunt, la xarxa de distribució d’energia tèrmica, 
fred i calor, el 2010 estava formada per més de 20 km de canona-
des d’acer aïllades, a les quals hi havia connectats més de vint in-

tercanviadors per a subministrar l’energia tèrmica amb una potència total superior als 
10.300 kilowatts.

El valor comptable d’aquestes instal·lacions el 31 de desembre de 2010 era de 
10.537.000 euros. 

Xarxa de fred i calor al polígon del Rengle, 2009. 
Instal·lació al polígon del Rengle de la xarxa de fred  

i calor per tal de climatitzar el complex del 
TecnoCampus. En previsió de la futura ampliació  

al polígon de la Porta Laietana, les canonades  
per al fred són de 600 mm de diàmetre i les de calor  

de 400 mm. Imatge procedent de l’Arxiu  
Històric d’Aigües de Mataró.

Planta fotovoltaica  
a la ronda de la Roca 
Blanca, 2003. A la 
coberta del dipòsit  
de Roca Blanca, hi ha 
instal·lades 588 plaques 
solars, amb una 
superfície de 380 m2  

i 50 kW de potència,  
que produeixen 
64.000 kW/hora cada 
any, amb un estalvi de 
34 tones de CO2. Imatge 
procedent de l’Arxiu 
Històric d’Aigües de 
Mataró.
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7.4. ANÀLISI DELS PRIMERS TRENTA ANYS DE GESTIÓ DEMOCRÀTICA MUNICIPAL

Per a acabar aquest capítol hem cregut adient presentar un parell de quadres resum, 
tant de l’evolució dels recursos disponibles per la Societat com dels canvis aconseguits en 
la prestació del servei en aquests trenta anys.

Pel que fa a l’increment d’infraestructures i recursos disponibles, tal com hem detallat 
al llarg d’aquest capítol, la seva variació havia estat la següent:

1979 2009

Concessió d’aigua del Ter (l/s) 260  631

Pous d’extracció 15 30

Canonades de conducció i distribució (km) 121 332

Dipòsits de reserva 8 14

Capacitat dels dipòsits (m3) 15.320 44.720

Personal del Servei d’Aigües 19 57

En el període esmentat s’havia doblat el nombre de pous connectats al sistema, s’havia 
incrementat en un 142 % la concessió d’aigua del Ter i s’havia triplicat tant la longitud de 
la xarxa com la capacitat de reserva dels dipòsits. 

També proporcionalment al volum de les tasques que s’havien de realitzar, s’havia 
triplicat el nombre de persones dedicades al Servei, però es mantenia dintre dels paràme-
tres habituals en el sector. 

Una manera de valorar l’eficiència dels serveis d’aigua és comparar la relació existent 
entre el personal dedicat i el nombre d’habitants, i també amb la longitud de la xarxa. Al 
final d’aquella etapa a Mataró hi havia prop de 6 km de canonades per cada empleat, i un 
empleat per cada 2.000 habitants, valors similars als que resultaven de la mitjana dels 
serveis d’aigua consultats.523

Per a valorar l’eficàcia de les reformes empreses a partir del 1979 és important cons-
tatar la disminució dels consums domèstics, l’eficiència en el control de l’aigua distribuï-
da per la xarxa, així com en la seva comercialització, evitant les fuites i els consums frau-
dulents que determinaran el rendiment del servei.

523. Periòdicament, en el sector, es poden consultar dues enquestes: una d’àmbit català, confeccionada per l’Agrupa-
ció de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC), i l’altra d’àmbit estatal, confeccionada per l’Asociación Española de 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS). En relació amb els paràmetres esmentats, l’enquesta ASAC-2007 
dona 4,6 km de xarxa per empleat, i l’AEAS-2006, 0,47 empleats per cada 1.000 habitants.
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A continuació donem un resum de la variació en els consums, les dotacions i el ren-
diment respecte al 1981, ja que aquest és l’any d’inici de les estadístiques fiables de què 
disposem per a poder establir comparacions.524

1981 2009

Habitants 97.359 121.748

Adducció (hm3/any) 8,9 7,5

Dotació (litres/habitant/dia) 250 168

Facturació habitatges (hm3/any) 6,0 4,6

Consum domèstic (litres/habitant/dia) 168 104

Facturació indústria i serveis (hm3/any) 1,1 2,2

Rendiment (facturació/adducció) 79 % 92 %

Com podem comprovar, en aquell període la ciutat de Mataró, amb un creixement de 
la població de prop de 25.000 habitants, havia disminuït el seu consum d’aigua en quasi 
4.000 m3/dia.

Tot i aquesta disminució global en el consum de la ciutat, el volum d’aigua posat a 
disposició de la indústria i els serveis s’havia duplicat.

Aquest resultat fou possible per dues accions conjuntes portades a terme durant els 
anys que estem analitzant: la disminució del consum domèstic individual de tots i cada un 
dels ciutadans, aconseguida gràcies a la instal·lació dels comptadors i la política tarifària 
dissuasiva del malbaratament, i al mateix temps la gestió acurada tant de les instal·lacions, 
evitant les fuites d’aigua, com del control dels aparells de mesura, que, disminuint les 
pèrdues, comportà la millora de tretze punts percentuals en el rendiment del servei, 
amb un valor molt superior al de la mitjana dels serveis del país.525

Concloem afirmant que la ciutat de Mataró disposa d’un servei d’aigua eficient, amb 
recursos suficients per a aquesta prestació tan essencial.

524. L’adducció és el volum total d’aigua entregada als dipòsits generals de la ciutat i s’expressa en milions de m3/any. 
La dotació indica la mitjana d’aigua que consumeix diàriament tota la ciutat per cada habitant i s’expressa en li-
tres. El consum domèstic indica la mitjana d’aigua consumida diàriament en els habitatges i s’indica en litres per 
persona. El rendiment és un indicador de gestió que relaciona l’aigua entrada a la xarxa i l’aigua facturada als 
abonats.

525. El rendiment acreditat en les enquestes esmentades és molt inferior per a la majoria dels municipis del país: 
l’ASAC-2007 ens dona per a Catalunya el 77,2 % i l’AEAS-2006 per a Espanya, el 75,7 %.



8. ANNEXOS
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Pergamí de l’establiment de les aigües de Valldeix (Barcelona, 22 de juny de 1613), revers del document 
que reproduïm en el capítol 1. ACM, Fons de l'Ajuntament de Mataró, pergamí 70-243-T2-319.
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8.1. CRONOLOGIA

1600  Construcció del baluard de Mar, final de les muralles de Mataró.
1613, juny  Reial concessió a la ciutat per a l’aprofitament de les aigües de la riera de 

Valldeix; inici de les mines de Valldeix.
1615  Construcció del molí de Dalt, el primer dels tres molins fariners.
1635  El Consell de la Universitat ocupa l’actual edifici municipal.
1640  Guerra de Secessió.
1687  Compra de la mina Canaletes a la riera de Cirera, per a la Universitat de la 

Vila, a Antoni Vilardell.
1691, set.  Establiment a favor de Josep Tarau i Planes per a l’aprofitament de les aigües 

de la riera de Figuera Major i el torrent de les Piques; inici de la mina Trin-
xeria o dels Genovesos.

1714, set.  Final de la Guerra de Successió.
1751, maig  Establiment a favor de Francesc Saborit per a l’aprofitament d’aigua a la rie-

ra d’Argentona; inici de la mina Saborit.
1752, maig  Establiment a favor de Josep Anton Llauder i Duran per a l’aprofitament 

d’aigua a la riera d’Argentona, al Sot d’en Mallol; inici de les mines Llauder.
1755, abr.  Establiment a favor de Salvador Reniu i Padró per a l’aprofitament d’aigua a 

la riera de Sant Simó; inici de la mina d’en Torras o de Ca la Madrona.
1810-1814  Guerra del Francès.
1820  Es fixa el valor oficial de la ploma de Mataró.
1838  Instal·lació a Mataró del Vapor Gordils, la primera màquina de vapor de Ma-

taró, inicialment com a molí fariner i després per a la indústria de la filatura.
1839  Inici de la construcció de la mina de Riudemeia.
1848 Inauguració del ferrocarril Barcelona-Mataró.
1854  Epidèmia de còlera a Mataró, amb 1.077 defuncions.
1857, oct.  Constitució de la societat Palau, García y Compañía, per a captar aigua a 

Dosrius, Canyamars i Argentona, i portar-la a Mataró; inici de la construcció 
de les mines de Dosrius.

1858, juny  Aportació de la mina Saborit a la Societat.
1862, abr.  Venda dels tres molins fariners per part de l’Ajuntament a Agustí Prats.
1862, juny  Reial autorització a la Societat per a construir les mines de Dosrius.
1865, abr.  Venda de les mines de Dosrius per part de la Societat a Michel Jules Alfred 

Coste i Cornudet.
1867, juny  Constitució a Lieja (Bèlgica) de la Compagnie des Eaux de Barcelone, per a 

conduir les aigües de Dosrius a Barcelona.
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1868, gen.  Liquidació de la societat Palau, García y Compañía i inici de l'empresa Aguas 
de Argentona a Mataró pels copropietaris de la mina Saborit.

1868  Revolució i enderrocament de la monarquia d’Isabel II.
1871  Inici del subministrament d’aigües de Dosrius a Barcelona.
1871, oct.  Inici del Servei Municipal d’Aigües per l’alcalde Josep Garcia Oliver, amb 

l’arrendament de 15 plomes entre setanta-un usuaris.
1873  Proclamació de la Primera República.
1878, juny  Construcció del primer pou de la Societat, a la riera d’Argentona, equipat 

amb una bomba accionada per una màquina de vapor.
1879, juny  Es promulga la Ley de Aguas, que serà objecte d’estudi i d’un comentari 

publicat per Melcior de Palau i Català.
1882  La fil·loxera arriba a les vinyes del Maresme.
1885, oct.  La copropietat mina Saborit adquireix l’empresa de distribució d’aigua de 

Salvador Llobet.
1889  Publicació de Topografía Médica de Mataró y su zona, redactada per Antoni 

Franquesa i Sivilla.
1895  Publicació de Memoria sobre el estado sanitario de la Ciudad de Mataró, re-

dactada per Lluís Viladevall i Malgà i Josep Puig i Cadafalch.
1899, feb.  La copropietat mina Saborit adquireix els drets de captació a la riera de Cla-

rà; inici de la mina de Clarà.
1900, juny  Constitució de la societat Fradera y Compañía, Sociedad en Comandita.
1900, jul.  Adquisició de la mina de Riudemeia a Francesc d’Assís Recoder i Poy.
1905, març  Adquisició de la mina Sisternes a Emili de Sisternes i Bruguera.
1906, oct.  Adquisició de les mines de Llauder i de Vera als hereus de Lluís M. de Llau-

der i de Dalmases.
1909, oct.  Adquisició de la mina Trinxeria a Casimir Labori i Arquer.
1914  Constitució de la Mancomunitat de Catalunya.
1916, març  Legalització dels sis primers pous, les canonades i la xarxa elèctrica a la riera 

d’Argentona, amb un cabal de 92 l/s.
1916, oct.  Inici de les obres del desviament de la riera de Cirera.
1918  Final de la Primera Guerra Mundial.
1922, març  Constitució de la societat Aguas de Argentona a Mataró, SA.
1923  Dictadura del general Primo de Rivera.
1925  Publicació del Reglament estatal de sanitat municipal.
1927, nov.  Publicació de la Memoria relativa a la municipalización con monopolio del 

abastecimiento de aguas a la ciudad de Mataró, primer intent de municipalit-
zar el Servei.

1931  Proclamació de la Segona República.
1936, jul.  Revolta militar i inici de la Guerra Civil.
1936, set.  Confiscació de la Societat per part del municipi.
1939, feb.  Entrada de les tropes del general Franco a Mataró.
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1939-1945  Segona Guerra Mundial.
1946, feb.  Fusió de la Societat amb el Servei Municipal com a Empresa Mixta Aguas de 

Argentona a Mataró, SA.
1950  Inici dels estudis i la redacció de projectes del nou abastament d’aigua del 

Ter a Barcelona.
1951, nov.  Incorporació de la Caixa d’Estalvis de Mataró com a accionista majoritari.
1954, set.  Entra en servei el dipòsit de 4.000 m3 del Primer de Maig, el primer dipòsit 

regulador de la Societat.
1959, març  L’Ajuntament demana oficialment aigua del riu Ter.
1960, juny  Inici de les obres del nou abastament d’aigua del Ter a Barcelona.
1964, nov.  Adquisició de l’edifici del número 28 del carrer de Santa Marta per a la seu 

social.
1965, des.  Adquisició per l’Ajuntament de les accions de la Caixa d’Estalvis de Mataró 

i represa de l’expedient de municipalització. 
1967  Final de les obres de la primera etapa del nou abastament d’aigua del Ter a 

Barcelona.
1967, maig  Finalitza el procés d’adquisició de les accions; l’Ajuntament és accionista 

únic de la Societat.
1968, jul.  Inauguració de la portada provisional de l’aigua del Ter a Mataró.
1972, jul.  Aprovació ministerial de l’expedient de municipalització en règim de mo-

nopoli de l’Empresa Municipal de Aguas de Argentona a Mataró, SA.
1974 Inauguració del dipòsit de 500 m3 a Cirera, a la cota 164.
1975, juny  Redacció del Plan General de Abastecimiento de Aguas a Mataró.
1975  Primera portada d’aigua del Ter al Maresme. Dipòsit de 6.700 m3 de la cota 185.
1978, gen.  Epidèmia de tifus a Aigües de la Gatassa, amb 40 afectats.
1979 Primeres eleccions municipals democràtiques després de la Guerra Civil.
1981 Construcció del dipòsit de 4.000 m3 de la cota 95.
1981, abr.  Primers comptadors domèstics individuals.
1981, juny  Es crea la Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya.
1985, jul.  Inici de la gestió de les instal·lacions de les aigües residuals de la Mancomu-

nitat de Sanejament del Maresme Central.
1985, nov.  Canvi de la denominació per la d’Aigües de Mataró, SA.
1985, des.  Transferència a la Generalitat de Catalunya de les funcions i els serveis en 

matèria d’obres hidràuliques.
1987, feb.  Inauguració de la canonada de reforç per a ampliar el cabal de les aigües del 

Ter.
1989, des.  Inauguració del dipòsit de 16.000 m3 a la cota 140.
1990, gen. Aprovació dels estatuts de transformació en la Societat Privada Municipal 

Aigües de Mataró, SA.
1990, març  Es crea l’ens d’abastament d’aigua Aigües Ter-Llobregat (ATLL).
1992, gen.  Inauguració de les oficines al número 27 del carrer de Montserrat.
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1993, març  Inici de la gestió, per la Societat, del Laboratori Municipal.
1995  Inauguració del nou edifici al Camí de la Serra.
1997  Inauguració del dipòsit i l’elevació de Can Boada, al Parc Central.
1997 Inauguració de l’estació depuradora d’aigües residuals de Mataró.
1997, oct.  Constitució de la societat participada Serveis Integrals del Maresme, SL 

(SIMMAR), amb el Consell Comarcal, SOREA, i RUBATEC.
1997, nov.  Constitució de la societat participada Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, 

AIE (GIAC), amb les companyies municipals d’aigües de Reus, Manresa i el 
Prat de Llobregat.

1998, maig  Inauguració del dipòsit de 16.000 m3 Els Turons a la cota 140.
1998, des.  Es crea l’entitat Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
2000, oct.  Inici de la prestació, per la Societat, del Servei de Clavegueram.
2001, oct.  Constitució de la societat participada Mataró Energia Sostenible, SA (MES-

SA), per a l’explotació del Tub Verd, la xarxa municipal de calor i fred.
2002, gen.  Inauguració de la nova seu social al Camí de la Serra, als números 1-7 del 

carrer de Pitàgores.
2003 Segona portada d’aigua del Ter al Maresme. Inauguració del dipòsit de 

12.000 m3 Roca Blanca a la cota 100.
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8.2. RELACIÓ DELS ADMINISTRADORS I RESPONSABLES, 1922-2021
(Els presidents, en negreta)

Nom Càrrec Període del càrrec

Inici Final

Andreu Cabanelles, Antoni President 1922-març 1930-nov.

Cuadrada Bernadet, Salvador Conseller 1922-març 1936-set.

Isbert Casanova, Felip Conseller 1922-març 1936-ag.

Fradera Llanes, Josep Director 1922-març 1935-des.

Matas Colomer, Lluís Secretari 1922-març 1929-juny

Fradera Garcia, Camil Secretari 1929-juny 1936-juny

Cuadrada Bernadet, Salvador President 1930-nov. 1936-ag.

Andreu Martínez, Antoni Conseller 1931-juny 1936-ag.

Fradera Garcia, Camil Director 1936-juny 1936-ag.

Fradera Garcia, Santiago Secretari 1936-juny 1936-ag.

PERÍODE CONFISCACIÓ GUERRA CIVIL 1936-ag. 1939-gen.

Andreu Martínez, Antoni Conseller 1939-gen. 1939-juny

Fradera Garcia, Camil Director 1939-gen. 1980-febr.

Fradera Garcia, Santiago Secretari 1939-gen. 1949-gen.

Andreu Martínez, Antoni President 1939-juny 1951-nov.

Cert Martuí, Pilar Consellera 1939-juny 1951-nov.

Matas Flamerich, Miquel Conseller 1939-juny 1951-nov.

Brullet Montmany, Miquel Conseller 1946-abr. 1949-gen.

Isbert Cert, Felip Conseller 1946-abr. 1954-gen.

Roure Julià, Josep Conseller 1946-abr. 1957-gen.

Cabot Bover, Antoni Conseller 1949-gen. 1952-març

Renter Gallifa, Ildefons Secretari 1949-gen. 1969-febr.

Monserrat Cuadrada, Josep President 1951-nov. 1954-març

Arañó Rodon, Joan Conseller 1951-nov. 1964-març

Font Font, Salvador Conseller 1951-nov. 1958-febr.

Labori Arquer, Casimir Conseller 1951-nov. 1955-maig

Rodon Puig, Joan Conseller 1951-nov. 1958-juny

Mayol Roca, Albert Apoderat 1951-nov. 1955-jul.

Fité Sala, Benet Conseller 1952-març 1955-febr.

Coll Brossa, Gerard Conseller 1954-gen. 1980-febr.
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Nom Càrrec Període del càrrec

Inici Final

Andreu Martínez, Antoni President 1954-març 1968-nov.

Monserrat Cuadrada, Josep Conseller 1954-març 1958-abr.

Albo Franquesa, Emili Conseller 1955-febr. 1955-jul.

Fàbregas de Caralt, Antoni Conseller 1955-maig 1959-ag.

Crespo Gil, Pedro Conseller 1955-jul. 1968-maig

Miravitllas Serradell, Rafael Apoderat 1955-jul. 1980-febr.

Julià Llavina, Ramon Conseller 1957-gen. 1957-abr.

Regàs Regàs, Josep M. Conseller 1957-gen. 1959-ag.

Viladevall Vila, Lluís Conseller 1957-gen. 1962-oct.

Solà Solà, Pere Conseller 1957-abr. 1962-oct.

Nonell Comas, Antoni Conseller 1958-abr. 1964-març

Agustí Marfà, Manuel Conseller 1958-juny 1964-març

Saurí Massuet, Josep M. Conseller 1958-juny 1966-maig

Cantó Bombardó, Ramon Conseller 1959-ag. 1962-oct.

Tura Jordà, Miquel Conseller 1959-ag. 1962-oct.

Bataller Miranda, Salvador Conseller 1962-oct. 1967-maig

Montserrat Recoder, Domènec Conseller 1962-oct. 1964-març

Rodon Torrents, Valentí Conseller 1962-oct. 1967-maig

Salas Moret, Francesc Conseller 1962-oct. 1966-maig

Fàbregas Maldonado, Francesc Conseller 1964-març 1966-maig

Girbés Mandri, Joaquim Conseller 1964-març 1966-maig

Mas Cochello, Joan Conseller 1964-març 1966-maig

Mestres Simon, Josep M. Conseller 1964-març 1966-maig

Fàbregas de Palau, Juan Conseller 1966-maig 1971-maig

Julià Llavina, Ramon Conseller 1966-maig 1967-maig

Mayol Roca, Albert Conseller 1966-maig 1980-febr.

Montserrat Recoder, Domènec Conseller 1966-maig 1972-maig

Toro Peres, José del Conseller 1966-maig 1971-maig

Tura Jordà, Miquel Conseller 1966-maig 1967-maig

Canal Escobet, Andreu Conseller 1967-maig 1974-maig

Puig Anglada, Norbert Conseller 1967-maig 1971-maig

Salas Moret, Francesc Conseller 1967-maig 1980-febr.

Soler Fonrodona, Lluís Conseller 1967-maig 1974-maig
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Nom Càrrec Període del càrrec

Inici Final

Crespo Gil, Pedro President 1968-maig 1973-gen.

Suárez Fernández, Marcelino Conseller 1968-maig 1974-maig

Ortiz Salas, Esteban Secretari 1969-febr. 1980-febr.

Isasi Gordon, Mariano Conseller 1971-maig 1973-gen.

Navarro Fargas, Antoni Conseller 1971-maig 1974-maig

Rey Català, Joan Conseller 1971-maig 1971-des.

Amorós Ballester, Emili Conseller 1971-des. 1974-maig

Mas Cochello, Joan Conseller 1972-maig 1976-maig

Martí Coll, Antoni President 1973-gen. 1974-maig

Petit Vila, Joan Conseller 1973-gen. 1974-maig

Robert Graupera, Francesc President 1974-maig 1977-març

Bada Amatller, Francesc Xavier Conseller 1974-maig 1980-febr.

Carreras Gurri, Joan Conseller 1974-maig 1980-febr.

Fàbregas Blanch, Àngel Conseller 1974-maig 1980-febr.

Llobet Cabot, Joaquim Conseller 1974-maig 1980-febr.

Prat Nogueras, Joan Conseller 1974-maig 1980-febr.

Boter Iglesias, Miquel Conseller 1976-maig 1980-febr.

Buscà Colell, Rafael Conseller 1976-maig 1977-març

Buscà Colell, Rafael President accidental 1977-març 1980-febr.

Majó Cruzate, Joan President 1980-febr. 1983-abr.

Aris Punsola, Antoni Conseller 1980-febr. 1981-juny

Brullet Tenas, Xavier Conseller 1980-febr. 1991-des.

Buscà Colell, Rafael Conseller 1980-febr. 1991-des.

Cot de Torres, Eduard Conseller 1980-febr. 1984-gen.

Fusté Badia, Pere Anton Conseller 1980-febr. 1984-gen.

Llongueras Poch, Josep Conseller 1980-febr. 1984-gen.

López Jiménez, Francisco Conseller 1980-febr. 1984-gen.

Manent Rodon, Ramon Conseller 1980-febr. 1984-gen.

Milà Solsona, Salvador Conseller 1980-febr. 2001-febr.

Roca Rubio, Ramon Conseller 1980-febr. 1984-gen.

Montserrat Bartra, Rafael Director 1980-febr. 2010-juny

Sánchez Isac, Jaume Secretari 1980-febr. 1982-juny

Lligonya Clavell, Manuel Conseller 1981-juny 1984-gen.
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Nom Càrrec Període del càrrec

Inici Final

Soler Vicens, Salvador Secretari 1982-juny 1991-des.

Mas Estela, Manuel President 1983-abr. 1995-juny

Manté Forns, Carles Conseller 1984-gen. 1987-oct.

Puig Pla, Josep Conseller 1984-gen. 1987-oct.

Sabater Carbonell, Carles Conseller 1984-gen. 1987-oct.

Saleta Xifré, Pere Conseller 1984-gen. 1991-des.

Serena Vidal, Blai Conseller 1984-gen. 1995-juny

Tarragó Navarro, Pere Conseller 1984-gen. 1991-des.

Batlle Díaz, Antoni Conseller 1984-oct. 1991-des.

Bergadà Company, Esteve Conseller 1987-oct. 1991-des.

Valdé Valls, Agustí Conseller 1987-oct. 1995-juny

Lligonya Clavell, Manuel Conseller 1988-febr. 1991-des.

Barrobés Oriol, Josep Secretari 1991-des. 1992-maig

Escoda Canals, Jeroni Conseller 1991-des. 1995-juny

Floriach Cabot, Francisca Consellera 1991-des. 1999-set.

Ribas Tarrús, Joan Conseller 1991-des. 1995-juny

Rovira Suñé, Xavier Conseller 1991-des. 1993-febr.

Surinyach Romans, Jordi Conseller 1991-des. 1999-set.

Buch Cerdà, Joan Secretari 1992-maig ACTUAL

Lagares Triola, Josep Conseller 1993-febr. 1995-juny

Escoda Canals, Jeroni President 1995-juny 2003-jul.

Esgleas Garcia, Xavier Conseller 1995-juny 1996-maig

Maltas Estrems, Josep Conseller 1995-juny 1999-set.

Nogueres Bassó, Carles Conseller 1995-juny 1998-juny

Saleta Xifré, Antoni Conseller 1995-juny 1999-set.

Serrano Martín, Francesc Conseller 1995-juny 1999-set.

Sabater Virués, Joan Conseller 1996-maig 1999-set.

Carbó Boatell, Genís Conseller 1998-juny 1999-set.

Collet Oller, Esteve Conseller 1999-set. 2003-jul.

Colomer Toribio, Joan Conseller 1999-set. 2003-jul.

Limón Ramírez, Esther Consellera 1999-set. 2003-jul.

Manté Bartra, Xavier Conseller 1999-set. 2003-jul.

Moraleda Cacho, Juan Manuel Conseller 1999-set. 2007-juny



239

Nom Càrrec Període del càrrec

Inici Final

Rodríguez Ortiz, Antonio Conseller 1999-set. 2003-jul.

Serena Vidal, Blai Conseller 1999-set. 2003-jul.

Guirao Motis, Antoni Conseller 2001-febr. 2003-jul.

Guirao Abellán, Quiteria Presidenta 2003-jul. 2007-juny

Andreu Lahoz, Genoveva Consellera 2003-jul. 2007-juny

Anson Fradera, Oriol Conseller 2003-jul. 2007-juny

Baron Espinar, Antoni Conseller 2003-jul. 2004-juny

Brun Marés, Pere Conseller 2003-jul. 2007-juny

Calzada Olmedo, Josep Lluís Conseller 2003-jul. 2007-juny

Fàbregas Casas, Jordi Conseller 2003-jul. 2007-juny

López Figueroa, Montserrat Consellera 2003-jul. 2004-juny

Fernández Báez, Carlos Conseller 2004-juny 2007-juny

Melero Collado, Francesc Conseller 2004-juny 2011-jul.

Guirao Motis, Antoni President 2007-juny 2007-set.

Ayer Sagristan, Pere Conseller 2007-juny 2011-jul.

Casabella Formatgé, Francesc Conseller 2007-juny 2011-jul.

Manchado Zambudio, Fermín Conseller 2007-juny 2011-jul.

Naveira Manteiga, Julio Conseller 2007-juny 2011-jul.

Penedès Pastor, Sergi Conseller 2007-juny 2011-jul.

Puig Terrades, Jaume Conseller 2007-juny 2011-jul.

Rey Castilla, Miquel Conseller 2007-juny 2013-març

Guirao Abellán, Quiteria Presidenta 2007-set. 2011-jul.

Alerm Domènech, Llorenç Director 2010-juny 2014-des.

Doria Cabot, Xavier de President 2011-jul. 2013-març

Calleja Calles, Joan Conseller 2011-jul. 2016-abr.

Guirao Abellán, Quiteria Consellera 2011-jul. 2015-jul.

Ciller Lopea, Joan Antoni Conseller 2011-jul. 2015-jul.

Fàbregas Casas, Jordi Conseller 2011-jul. 2012-abr.

Gallés Villaplana, Eloi Conseller 2011-jul. 2014-març

Lora Pastor, Josep M. Conseller 2011-jul. 2012-juny

Giménez Serra, Santiago Conseller 2012-abr. 2015-jul.

Lora Cisquer, Mónica Consellera 2012-juny 2015-jul.

Rey Castilla, Miquel President 2013-març 2015-jul.
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Nom Càrrec Període del càrrec

Inici Final

González López, Josep Manuel Conseller 2013-març 2013-juny

Buron Rivera, Albert Conseller 2013-juny 2015-jul.

Punsola Ibañez, Jaume Conseller 2014-març 2019-jul.

Uix Guell, Antoni Director 2014-des. 2021-ag.

Mas Estela, Manuel President 2015-jul. ACTUAL

Calpe Marquet, Núria Consellera 2015-jul. 2019-jul.

Camprubí Camané, Joaquim Conseller 2015-jul. ACTUAL

López González, José Manuel Conseller 2015-jul. 2016-oct.

Morón Gámiz, Montserrat Consellera 2015-jul. 2019-jul.

Paramés Soteras, Víctor Manuel Conseller 2015-jul. 2018-nov.

Rey Castilla, Miquel Conseller 2015-jul. 2016-abr.

López Navas, M. Àngels Consellera 2016-abr. 2020-juny

Parada Pérez, David Conseller 2016-abr. 2019-jul.

Dopazo Álvarez, Francisco Javier Conseller 2016-oct. 2019-jul.

González Sánchez, M. José Consellera 2018-nov. 2019-jul.

Aguilar Moreno, Carlos Conseller 2019-jul. 2020-nov.

Martínez Cid, Isabel Consellera 2019-jul. 2020-març

Canela Serrano, Alfons Conseller 2020-març 2020-jul.

González Gonzalo, Enric Conseller 2020-juny ACTUAL

Font Marc, Xavier Conseller 2020-jul. ACTUAL

García Gerpe, Javier Conseller 2020-nov. ACTUAL
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8.3. ABREVIATURES

ACA Agència Catalana de l’Aigua
ACM Arxiu Comarcal del Maresme 
AFAGBAR Arxiu de la Fundació AGBAR (Cornellà de Llobregat)
AHAM  Arxiu Històric d’Aigües de Mataró, SA
AHNB  Arxiu Històric del Notariat de Barcelona
ATLL Aigües Ter-Llobregat
BPFI  Biblioteca Popular de la Fundació Iluro 
CEM Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Mataró (Caixa d’Estalvis Laietana)
CHPO Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental
DNM Districte Notarial de Mataró
FAM Fons Ajuntament de Mataró
GIAC Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, AIE
MASMM Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró
SGAB Societat General d’Aigües de Barcelona
SIMMAR Serveis Integrals del Maresme, SL
SOREA Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA
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