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Aquest estiu endreçant el seminari vam trobar un mapa de Catalunya especial per la 
imatge cartogràfica que donava. De seguida ens vam adonar de l’escut de la 
Generalitat republicana i l’any de la publicació, 1936. Una gran sorpresa, seguida d’un 
astorament: com era possible que un mapa de Catalunya  d’aquell període convuls 
hagués arribat a un Institut fundat pel franquisme? Vam pensar que podia ser una 
còpia arribada posteriorment al centre donada per la restaurada  Generalitat 
democràtica, però no coneixíem cap cas en què això hagués succeït i ja acumulaven 
entre tots uns quants triennis de docència a l’escola pública. Així les coses va 
aparèixer el professor de matemàtiques Pau Senra que ens va facilitar un llibre editat 
per la Conselleria d’Obres Públiques en 2009 en que el mapa apareixia en portada. En 
aquell llibre vam veure que el mapa era el primer mapa topogràfic complet publicat a 
Catalunya, que s’havia editat a escala 1:200.000 i que en 1977 la Diputació de 
Barcelona havia fet unes còpies però a escala 1:400.000. Només ens quedava 
comprovar l’escala i, amb gran sorpresa, vam descobrir que el mapa que teníem al 
seminari era a escala 1:200.000 i, per tant, era un mapa autèntic editat per la 
Generalitat en 1936. No hem aconseguit saber, a dia d’avui, qui va portar aquest mapa 
al nostre seminari però des d’aquell dia vam saber que teníem una gran responsabilitat 
en conservar-lo i alhora no volíem renunciar a tenir-lo i mostrar-lo en un lloc d’honor al 
nostre Institut.  

Fins aquí la història de la descoberta del mapa que us presentem avui, però és més 
interessant encara saber en quin context es va produir i quins objectius pretenia la 
seva publicació. Per conèixer això el llibre que ens va facilitar el nostre company Pau 
Senra va ser indispensable. El llibre en qüestió és de Josep Mª Carrera i 
Puigdengolas, Jordi Bernat i Falomir i Pilar Riera i Figueras, el seu títol és El Pla 
general d’obres públiques de 1935: política, infraestructures i territori. Va ser publicat 
en 2009 a Barcelona pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya. 

La Generalitat havia previst fer un pla d’Obres Públiques partint d’unes consideracions 
prèvies entre les quals destacava la preocupació tant en l’ordre econòmic com 
demogràfic. Calia cercar tota la informació necessària per aquest pla i es van fer 
diverses seccions per poder ordenar les necessitats del Pla. Es van fer les seccions de 
Camins, Ferrocarrils, Ports, Aeroports, Telèfons, Regatges i Gran Obres Hidràuliques. 
El repte era de gran abast i per fer-se una idea de la dimensió de la tasca podem citar 
com exemple que en el de les seccions d’Abastament d’Aigües, Clavegueram, 
Endegament de Rius, Sanejament de Terrenys i Enllumenats de Poblacions es va 
realitzar una enquesta als municipis per tal de poder realitzar les previsions 
necessàries. 



Paral·lelament a aquests treballs es va considerar indispensable realitzar un mapa 
topogràfic que en aquells moments no existia. Per aquesta raó un dels primers 
objectius va ser confegir un mapa 1:200.000 que inclogués “tots els accidents 
orohidrogràfics, la situació veritable del pobles, l’expressió dels límits de les 
comarques i les vies de comunicació amb totes llurs peculiaritats de traçat”i. Per 
confegir aquest mapa es va utilitzar diverses fonts, en primer lloc estudis realitzats pel 
Servei Cartogràfic de Catalunya, fundat per la Mancomunitat de Catalunya de principis 
del s. XX, i per altres mapes editats en fulls solts de l’exèrcit, de l’Institut Geogràfic i 
Cadastral, del Centre Excursionista de Catalunya i d’algunes altres fonts. Tots aquests 
mapes eren parcials i d’escales diverses, per la qual cosa es va haver de fer estudis 
complementaris per tal de confegir el mapa topogràfic previst. El mapa que presentem 
no es va publicar fins el final de tots els treballs previstos, però va ser molt útil per a les 
diverses seccions del Pla.  

És així doncs com sabem de la rellevància d’aquest mapa que a partir d’avui estarà 
presidint la biblioteca del nostre Institut.  

Elionor Sellés 

Cap del seminari de Geografia i Història 

 

 

 

 

 

 

																																																													
i	Extret	de	la	Memòria	del	Pla	de	camins	i	citat	textualment	així	a	la	pàg.	36.		


