Mostra de mapes
de les obres hidroelèctriques
al Pallars procedents
del fons FECSA
L’empresa FECSA (Fuerzas Eléctricas de Cataluña) fundada el 1951 va aglutinar una bona
part de les antigues companyies elèctriques que van dur a terme la prospecció i la construcció de les obres hidroelèctriques més importants realitzades en els cursos dels rius
Flamisell, Noguera Pallaresa, Noguera Ribagorçana, Segre i Baix Ebre. Per fer-les van
haver d’aixecar cartografia de precisió amb corbes de nivell a escales mitjanes i grans
d’un territori que, fins aleshores, no havia disposat de cap mapa topogràfic.
Aquesta cartografia, majoritàriament manuscrita i totalment desconeguda fins fa pocs
anys, va quedar arxivada a les empreses fins que, l’any 1994, FECSA diposità tota aquesta
documentació cartogràfica, mitjançant un conveni, a l’Institut Cartogràfic de Catalunya
(actual Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC) i passà a ser de consulta pública. Actualment tots els mapes estan digitalitzats, són accessibles i es poden descarregar
gratuïtament des d’internet (cartotecadigital.icgc.cat).
En aquesta exposició, organitzada en motiu de la visita del Cuarto Simposio Internacional
sobre Historia de la Electrificación al Centre de Suport Territorial Pirineus de l’ICGC, es
mostren alguns dels mapes d’aquest fons, corresponents a la zona del Pallars.
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Agraïm la col·laboració de la Fundación ENDESA. Fondo Histórico
de ENDESA per la reproducció de les fotografies dels topògrafs

Mesures de precisió del territori per a bastir
grans obres d’infraestructures hidroelèctriques
La producció de mapes topogràfics per a la construcció de les grans infraestructures d’hidroelectricitat marca una fita en el panorama cartogràfic català de començament segle XX.
L’explotació econòmica de l’aigua per a la confecció d’electricitat posaria en marxa un engranatge tècnic que no escatimaria despeses en la consecució dels seus interessos. Els resultats, cartogràficament parlant, van ser molt importants: una gran quantitat d’hectàrees
aixecades topogràficament a escales molt grans; registres parcel·laris molt acurats; progressiva utilització de les tècniques més modernes com la fotogrametria terrestre i l’estereofotogrametria; vinguda de cartògrafs i empreses cartogràfiques de renom internacional,
etc. En definitiva, s’impulsarien els aixecaments topogràfics en zones a les quals encara trigarien alguns anys a arribar-hi els organismes cartogràfics de l’Administració.
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Peña de San Antonio, Diciembre 1913
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A la dècada de 1910 s’inicia l’etapa constructiva de les obres hidroelèctriques al Pallars.
Les grans empreses compren les concessions de salts d’aigua i els estudis que s’hi havien
fet fins aleshores. Al mateix temps se n’encarreguen de nous a empreses d’enginyeria,
moltes de l’estranger i que ja han realitzat treballs d’aquesta mena en d’altres països. Una
de les més destacades pel que fa a la realització de cartografia serà l’empresa suïssa Locher que portà cartògrafs que estaven treballant als Alps.

Fons FECSA-ICGC

Fundación ENDESA. Fondo Histórico de ENDESA

Fons FECSA-ICGC

Fons Berrie-ICGC

Fons FECSA-ICGC

Fons Berrie-ICGC

Tipologia de mapes del fon

Plànols topogràfics generals a escales 1:5 000, 1:2 000 i 1:1 000
Són plànols amb corbes de nivell dels terrenys inclosos en un projecte hidroelèctric.
Abasten el conjunt del territori afectat: des d’on s’ha previst situar la presa fins als límits
de la zona inundada, les àrees lacustres d’on es vol captar l’aigua, etc.
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Plànols de detall. Escala 1:500
Els plànols de detall abracen zones parcials, sovint molt petites, que afecten obres concretes: detalls de barrancs, ponts que cal construir, captacions d’aigua, etc. En aquest cas,
tot i que també són amb corbes de nivell, més que cartografia topogràfica es tracta de
cartografia d’obres. N’hi ha multitud d’exemples de tots els projectes.
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Plànols parcel·laris. Escala 1:1 000
A més dels estrictes aixecaments topogràfics per a la realització d’obres, les companyies
hidroelèctriques van elaborar un altre tipus de cartografia sobre el registre de la propietat.
Totes les terres afectades d’una manera o altra per aquestes explotacions havien de ser
indemnitzades als propietaris, de manera que juntament amb la topografia s’aixecaren
plànols parcel·laris que contenen la delimitació de les parcel·les de terreny afectades pel
projecte amb la denominació del propietari mitjançant un número o bé amb el seu nom
escrit damunt la propietat. Es tracta d’una cartografia topogràfica-estadística molt precisa,
a una escala de detall important i que constitueix un registre territorial remarcable, ja que
no es troben registres coetanis semblants amb una base topogràfica tan detallada i una
relació parcel·lària a un nivell tan gran de precisió. Sovint indiquen els usos del sòl dels
terrenys que han d’anar inundats: si són prats, cultius de vinya, de regadiu, etc. Cada mapa
és dividit en fulls i abasten el conjunt del projecte amb molt de detall.
Si tenim en compte que el parcel·lari rural de l’Estat en una bona part de Catalunya a la
dècada de 1950 eren fotografies aèries amb les finques dibuixades a mà en llapis gras,
aquests parcel·laris, gairebé quaranta anys anteriors, són extraordinaris.
Fulls del plànol parcel·lari
de la Conca de Tremp
escala 1:1 000 (1925)
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Fragment del plànol del Salt de la Plana. Escala 1:1 000 (s.d.)
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Mapes de línies elèctriques
Un altre tipus de cartografia estretament relacionada amb la hidroelectricitat la constitueix
els projectes de línies elèctriques de transport d’alta tensió des dels centres productors als
consumidors. En aquest cas, els aixecaments topogràfics es limiten a les faixes de terreny
estricte per on ha de passar la línia i, per tant, són franges de terreny molt estretes i allargades. Així, per exemple, un plànol a escala 1:20 000 amb corbes de nivell cada 10 metres
que dibuixa un recorregut lineal des de Seira (Vall de l’Éssera) fins a Barcelona. Aquest mapa
de la “Catalana de Gas y Electricidad” és de 1913.
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Mapes de carreteres
La inundació de les parts baixes del territori va suposar haver de dissenyar noves carreteres,
per a les quals es van aixecar mapes sobretot de les zones més difícils com ara congostos.
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Tècniques
Els aixecaments cartogràfics d’aquestes grans companyies hidroelèctriques són majoritàriament taquimètrics. Els topògrafs calculaven una xarxa de triangulació i feien les mesures taquimètriques. Després, en els treballs de gabinet, situaven els punts, marcaven
els itineraris i dibuixaven pròpiament el mapa. Per als anivellaments -de vital importància
en els càlculs hidrològics- normalment s’establia una cota zero arbitrària.
El fet que la majoria d’aquesta cartografia afectava terrenys molt abruptes i amb grans
desnivells, va propiciar la utilització de la fotografia. L’ús de fotografies terrestres en l’aixecament de mapes, a partir del sistema d’interseccions, esdevingué molt útil en treballs
de zones muntanyoses perquè estalviava moltes operacions de camp i, a més, les fotografies constitueixen un croquis més fidedigne que els que es podien fer manualment.
Serien precisament els treballs hidroelèctrics els que donarien un gran impuls a la utilització pràctica de la fotografia en els aixecaments topogràfics. Tot i tenir poques dades de
l’àmbit de l’empresa privada, trobem l’empresa Société Française de Stéreotopographie
que va treballar per a la companyia Energía Eléctrica de Cataluña, tal com queda reflectit
en un mapa de Tavascan publicat l’any 1923.
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Cartografia i descobriment del territori
Encara que la majoria de mapes no es van imprimir, se’n va fer alguna excepció com aquest
mapa de la zona lacustre de Capdella publicat l’any 1923 per Energia Eléctrica de Cataluña
a escala 1:10 000. Gràcies a aquest mapa coneixem el nom d’un dels cartògrafs, Leo Aegerter, d’origen suís que treballà per a la companyia Locher S.A. i que tingué molta relació
amb el Centre Excursionista de Catalunya. El mapa fou dissenyat i imprès a la prestigiosa
editorial suïssa Kummerly & Frey i constitueix una fita de la cartografia topogràfica impresa
de Catalunya, i molt més pel que fa a una zona de muntanya, a la dècada de 1920.
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El fons FECSA a la Cartoteca
de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
L’any 1994 FECSA i l’INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA van signar un conveni
pel qual el fons cartogràfic de l’empresa elèctrica quedava dipositat en aquesta institució
pública.
Aquest fons, dipositat a la Cartoteca de Catalunya de l’ICGC, és format per més de 800
mapes de les diferents explotacions hidroelèctriques a les conques del Flamisell, la Noguera Pallaresa, la Noguera de Cardós, la Noguera Ribagorçana, la Garona, el Segre i l’Ebre
i una petita representació del Freser i del Ter, realitzats a partir de 1910 i fins a la dècada
dels 1980.
La signatura d’aquest conveni ha facilitat l’accés d’aquesta documentació a tots els usuaris
a través de la Cartoteca de Catalunya. Per tal de fer-la més accessible, s’han digitalitzat
tots els mapes i s’han publicat a la “Cartoteca Digital”:
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/landingpage/collection/fecsa
Actualment, 637 d’aquests mapes es poden descarregar gratuïtament a alta resolució i
properament s’hi afegiran els 249 que falten per completar la col·lecció.
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