
La Conca del Ter

El potencial del riu Ter per generar 
energia es va començar a estu-
diar a finals del segle xix, quan ja 
s’aprofitava, a petita escala, en di-
versos punts de la seva orografia. 

La primera documentació que tro-
bem es remunta al 1584, quan el 
conseller en cap Pere Farreres va 
proposar desviar aigua del riu Ter 
des de Sant Quirze de Besora fins 
al Besòs, cap a la capital catalana. 
Però el projecte es va descartar 
per múltiples dificultats.

No es té constància de cap més 
projecte fins al 1868, quan es va 
presentar una proposta per cons-
truir un embassament a Sant Quir-
ze amb l’objectiu de portar 1 m3/s 
d’aigua a Barcelona, proposta que 
va ser denegada, igual que ho va 
ser el 1882 el projecte que pretenia 
traslladar 2 m3/s a aquesta matei-
xa ciutat mitjançant la construcció 
de quatre embassaments a les 
Guilleries.

El primer projecte en ferm de fer 
una gran inversió es va posar so-
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bre la taula el 1905. L’objectiu era 
generar energia per abastir Barce-
lona, però no es va executar mai. 
Tots els projectes van ser desesti-
mats fins al 1935, any en què es va 
estudiar un desviament de 6 m3/s 
d’aigua des d’una presa construï-
da a Sau.

No va ser fins al 1946 que Cata-
lana de Gas i Electricitat va crear 
Hidroelèctrica de Catalunya per fer 
un pla d’aprofitament hidroelèctric 
de regulació integral del riu Ter a 
cavall entre Osona i la Selva, que 
sí que es va desplegar.

La presa de Susqueda, junta-
ment amb la de Sau i el Pasteral, 
forma part d’un sistema de tres 
pantans que uneixen la comarca 
d’Osona amb la de la Selva. El 
més gran del Ter, amb dotze qui-
lòmetres de llargada i tres i mig 
d’amplada. 

La major part de l’embassament 
està situat al municipi de Susque-
da. El de Susqueda és l’últim em-
bassament construït i el més im-
portant del sistema d’aprofitament 
hidrogràfic del Ter.

El plantejament de l’aprofitament 
del riu Ter va ser reconsiderat l’any 
1959 davant la possibilitat d’uti-
litzar la seva regulació per asse-
gurar el reg de 50.000 hectàrees 
a la província de Girona i atendre 
l’abastament d’aigua a Girona, la 
Costa Brava i Barcelona.

La presa del Pasteral es va posar 
en marxa el 1962 i el Salt de Sau, 
un any més tard, just quan es va 
començar a construir la presa de 
Susqueda.

Per assegurar el reg de 50.000 
hectàrees a la província de Girona 
i atendre l’abastament d’aigua, era 
necessari construir un gran em-
bassament. En aquells moments la 
presa de Sau ja estava en un avan-
çat estat de construcció i no resul-
tava viable modificar el projecte.

La construcció de Susqueda s’ini-
cià l’any 1963 aprofitant el con-
gost que formava el riu entre les 
serres de Montdois i Sant Benet. 
Les obres es van acabar el 1967 
i la central hidroelèctrica va entrar 

en servei el 1968. L’embassament 
sepultà sota les aigües el poble 
de Susqueda junt amb les terres i 
masies de les valls de Susqueda i 
Querós. També quedaren sota les 
aigües construccions singulars 
com les esglésies, el pont de Que-
rós (del segle xvi), etc.

La presa està formada per un pa-
rament que embassa un determi-
nat nivell d’aigua, per uns murs la-
terals que aguanten les forces que 
produeix el terreny i, finalment, per 
una solera que protegeix del des-
gast per l’erosió mecànica tant en 
la seva pròpia superfície com a 
l’estructura interior de la roca de 
suport. 

El sacrifici d’un poble: 50 anys 
de la presa de Susqueda (títol tret 
d’un article del Diari de Girona de 
24-01-2018)

El 22 de gener de 2018, festivitat 
de Sant Vicenç, patró de Sus-
queda, es van iniciar tot un seguit 

Panoràmica de la vall de Susqueda 
durant la construcció de la presa. Font: 
Fondo Histórico. Fundación Endesa..
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d’actes de commemoració dels 50 
anys de la presa, que va entrar en 
servei el 5 d’octubre de 1967 i es 
va inaugurar un any després.

Des de 1967, el poble de Susque-
da, veïnats i la seva història resten 
sota les aigües, amagats a la vista 
de l’espectador, esperant impassi-
bles el pas del temps. Els prop de 
quatre-cents habitants van haver 
d’abandonar el poble amb molta 
pena.

Amb motiu del 50è aniversari de la 
presa, l’alcaldessa de Susqueda, 
Eva Viñolas, referint-se a la cons-
trucció de la presa ha comentat: 
«Tot i que, com a municipi, aquest 
fet ens ha portat i ens porta més 
problemes que avantatges, per als 
susquedencs es compleix mig segle 
del sacrifici d’un poble al servei del 
país».

Susqueda va desaparèixer com 
a poble però no com a municipi, 
doncs amb esperit de supervi-

vència supera els reptes gràcies a 
l’atractiu paisatge de la zona.

La presa va ser una de les obres 
més importants realitzades durant 
la segona meitat del segle XX arreu 
del territori.

Susqueda, un referent interna-
cional

La presa de Susqueda és segura-
ment inigualable com a obra d’en-
ginyeria, i única a Espanya.

Va ser una obra pionera en molts 
aspectes, però un dels trets més 
característics i que la diferencien 
és la part estètica, que Rebollo va 
cuidar molt. Diríem, a la vista del 
resultat, que la va «mimar». 

Va incorporar a la presa alguns ele-
ments arquitectònics i decoratius 
singulars, aliens a les obres d’en-
ginyeria d’aquell moment, com ara 

l’espectacular sala de les colum-
nes, situada en un dels estreps la-
terals, a la qual s’accedeix per una 
elegant escala de cargol de forma 
helicoidal sense eix central. 

També a la sala de control de la 
central destaca un frontal en forja 
que representa el procés de cons-
trucció de la presa i que recorda 
els jeroglífics egipcis, una mostra 
més de la cura que va tenir en els 
detalls.

També són protagonistes de la 
proposta arquitectònica el metall i 
les hipèrboles.

Aquest canvi suposa un avantatge 
sobretot en l’aspecte econòmic i 
en la facilitat de construcció. 

Destaquem dues característiques 
o aspectes que Rebollo va aplicar 
al projecte:

· El seguiment i el control de la 
presa.

· La introducció d’elements arqui-
tectònics.

Es tracta d’una presa de volta de 
doble curvatura, feta de formigó, 

amb diverses galeries que la tra-
vessen interiorment.

Per fer els càlculs de l’estructura, 
es va fer servir l’únic ordinador 
IBM que en aquell temps hi havia 
a Catalunya. Posteriorment, tots 
aquests coneixements i criteris 
constructius s’han aplicat a moltes 
preses de l’Argentina i Bolívia.

A part de la presa de Susqueda, hi 
ha la central hidroelèctrica situa-
da uns quatre quilòmetres aigües 
avall. És subterrània i s’hi arriba 
a través d’una galeria d’uns dos-
cents metres.

Construcció: inicis

El 1962, Hidroelèctrica de Cata-
lunya SA va convocar un concurs 
entre diverses empreses de cons-
trucció espanyoles per a l’execu-
ció de l’obra de la presa. Dragados 
Construccions SA se la va adju-
dicar. Un equip tècnic organitzat 
per Hidroelèctrica de Catalunya, 
encapçalat per l’enginyer Arturo 
Rebollo, es va encarregar de la 
direcció tècnica de l’obra. Així fou 
com Hidroelèctrica de Catalunya 

Panoràmica de Susqueda. Barri 
de l’Església. Anys 30. Font: Arxiu 
d’Imatges de l’Ajuntament de Susqueda.

El 24-09-1967 es va començar a omplir 
l’embassament. A migdia, l’aigua ja 
cobria els baixos de les cases. Font: 
Arxiu d’Imatges de l’Ajuntament de 
Susqueda.

A mitja tarda, només l’església i algunes 
cases de la part més alta eren visibles. 
Font: Arxiu d’Imatges de l’Ajuntament de 
Susqueda.

Sala de les columnes.

Frontal de forja. Font: Internet.
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encarrega el projecte tècnic i la di-
recció d’obra a Arturo Rebollo, un 
enginyer natural de Zamora de tan 
sols 26 anys que viatjà a França i 
Itàlia per aprendre de l’experiència 
de fer preses de volta de doble 
curvatura. I és que, fins aleshores, 
les que s’havien fet al país eren de 
gravetat.

El 1963 van començar l’execució 
dels accessos generals, les instal-
lacions auxiliars, la preparació de 
la pedrera i la desviació del riu amb 
la construcció d’una petita presa i 
un túnel.

Per construir la presa va ser neces-
sari el treball de 1.600 persones, el 
moviment de dos milions de me-
tres cúbics de terres, la utilització 
de 2.500 tones d’acer i 250.000 to-
nes de ciment, i la inversió de 550 
milions de pessetes. 

El 1964 es van finalitzar els treballs 
d’excavació. El 1965 es va abocar 
la primera tongada de formigó, 
d’un total de 662.000 m3.

El març de 1967 es va tancar el tú-
nel de desviament i es va posar en 
marxa el funcionament de la cen-
tral hidroelèctrica. 

Entre el 1966 i el 1968 es va 
iniciar el tractament de formigó, 
es va finalitzar el cosit de la base 
de la presa i es van executar la 
pantalla d’impermeabilització i les 
pantalles de control i drenatge, i el 
1968 es van injectar les juntes de 
construcció.
 
Fou l’enginyer Arturo Rebollo l’en-
carregat de la construcció de la 

presa. I a la vista dels resultats, 
l’elecció va ser la correcta, ja que 
no sols se centrà en la funcionali-
tat de la presa sinó que l’estètica 
i els sistemes de control tingueren 
un paper molt destacat en el seu 
projecte.

El terreny

La presa de Susqueda es va em-
plaçar en un congost on el granític 
pòrfir destaca per la seva presèn-
cia, continuïtat i estabilitat. L’estu-
di del terreny va ser des del primer 
moment l’aspecte que va centrar 
més interès, precisament per ser 
l’element de transmissió dels es-
forços de la volta de la presa.

Climàticament la zona està domi-
nada per unes temperatures su-
aus, però amb puntes extremes 
tant a l’hivern com a l’estiu. 

Un aspecte que es va tenir en 
compte era la sismicitat de la zona 
volcànica d’Olot, que va tenir els 
darrers episodis forts fa uns cinc-
cents anys, entre els anys 1400 i 
1450. Constantment es produei-
xen petits moviments, la majoria 
dels quals sols són perceptibles 
pels aparells enregistradors.

Per a la situació de la presa es va 
escollir un gran meandre de pràc-
ticament 180° al marge esquerre. 
En aquesta zona és on es feren els 
reconeixements geofísics.

Amb les prospeccions i els estudis 
es va constatar que l’estructura 
del terreny era molt complexa però 
que, alhora, no presentava cap as-

pecte desfavorable per suportar la 
presa.

Inicialment es realitzaren setze 
sondejos entre 50 i 60 metres de 
profunditat. També s’excavaren 
una sèrie de galeries, en total 24, 
d’una longitud mitjana d’uns 30 
metres i una secció d’1×2 metres, 
des de l’interior de les quals es va 
poder observar directament la ge-
ologia del terreny.

Amb tota aquesta informació, es 
va decidir en quina zona exacta 
aniria la presa, entre les diferents 
opcions. A partir d’aquí els treballs 
se centraren en l’estudi i el reco-
neixement del terreny on s’havia 
d’assentar, és a dir, en els fona-
ments.

La major part de l’esforç es va 
centrar en la investigació del ter-
reny, segons deixa constància el 
mateix enginyer Arturo Rebollo.

Evolució de la solució

Hi havia diverses possibilitats: 

a) Volta de curvatura simple i arcs 
de gruix constant (figura 7a).

b) Volta de doble curvatura i arcs 
de dos centres —intradós i extra-
dós— (figura 7b).

c) Volta de doble curvatura i arcs de 
tres centres (figura 8, solució 20A).

Es van estudiar, des de juliol de 
1954 fins a maig de 1963, un total 
de vint solucions.

A la figura 8 es veu l’evolució des de 
la quarta proposta (febrer de 1958) 
fins a la definitiva (maig de 1963).

La darrera solució es perfilava com 
la més completa, i tot indicava que 
seria la solució escollida. Però era 
precís comprovar-ne el funciona-

Entrada a una de les galeries de 
reconeixement. Font: Mora.

7a. Secció central de la primera solució 
estudiada.

7b. Secció central de la solució 4A 
on s’observa el notable desplom de 
l’estructura.1

8. Evolució de les seccions més 
característiques.1
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ment amb un assaig modelitzat. A 
tal efecte es realitzà una maqueta 
de la presa.

A l’Istituto Sperimentale Modelli 
e Strutture de Bèrgam (Itàlia) es 
realitzaren assaigs in situ per de-
terminar els desplaçaments de 
l’estructura sotmesa a la màxima 
càrrega hidràulica i comprovar-ne 
el grau de seguretat a ruptura. Es 
va realitzar sobre un model a esca-
la 1/120. Primerament es va con-
feccionar i modelitzar el terreny i, 
sobre aquest model, la presa.

Els primers passos

Com ja hem esmentat abans, a la 
primavera de 1963 s’inicià el que 
serien els accessos generals i les 
instal·lacions auxiliars, la prepara-
ció de la pedrera d’on s’extrauri-
en els àrids per a la confecció del 
formigó i el túnel de desviació del 
curs del riu, treballs que durarien 
uns vint mesos (fins a finals de 
1964). L’únic accés existent ales-
hores era un camí de ferradura 
que comunicava amb la carretera 
comarcal d’Anglès a Olot.

Va ser necessari construir una car-
retera d’uns nou quilòmetres des 
del Pasteral fins a la presa, i allà 
bifurcar-la cap a les dues vessants 
del congost. La carretera es va ha-
ver de condicionar per poder su-
portar l’intens i pesat trànsit rodat 
de camions i maquinària durant les 
obres.

Al voltant de la presa, tota una tra-
ma de petites carreteres i camins 
permetia accedir a qualsevol lloc 
de la presa.

Com s’ha dit, per efectuar els 
primers treballs es va haver de 
desviar el riu mitjançant un túnel 
perforat a la muntanya, d’uns 300 
metres de longitud i una secció cir-
cular de 25 m2, que arribava a de-
saiguar fins a 75-100 m3/s. Com és 
de preveure, aquesta obra no ab-
sorbia possibles crescudes del riu.

La pedrera i les instal·lacions

Les característiques geològiques 
de les roques dels voltants, consti-
tuïdes per pòrfirs granítics, resulta-
ven idònies per a la confecció del 
formigó.

La pedrera era a peu d’obra, uns 
cent metres per sobre del nivell de 
coronació de la presa. Això requeria 
una sèrie d’instal·lacions auxiliars 
per als treballs d’explotació, mat-
xuqueig, classificació i transport.

A part, es van construir instal·laci-
ons per a la confecció del formigó: 
dipòsits per emmagatzemar els 
àrids, rentadors, assecadors, dosi-
ficadors, pasteres, etc. I també tot 
un seguit de tallers per manipular 
l’acer i la fusta, confeccionar mot-
lles i encofrats, tallers mecànics, 
serveis d’aire comprimit, oficines, 
habitatges, etc.

Un dels pocs materials que calia 
transportar —i que alhora era el 
més important per a la confecció 
del formigó— era el ciment. Es 
portava des de la fàbrica situada 
a Vallcarca (Barcelona) fins a Giro-
na amb ferrocarril, i s’emmagatze-
mava en tres grans sitges de 500 
tones cadascuna. D’aquí fins a la 
presa, distant uns 35 km, es trans-
portava amb camions contenidors. 

Per realitzar la posada en obra del 
formigó, es va fer una de les ins-
tal·lacions més espectaculars de 

Model de la presa disposat per a un dels 
assaigs.1

Planta general dels accessos i les 
instal·lacions auxiliars.1

Vista general de les instal·lacions de 
matxuqueig i de classificació d’àrids. 
Fondo Histórico. Fundación Endesa.

Descàrrega d’un cubilot de formigó 
en un dels blocs centrals mitjançant 
el blondin Any 1967. Fondo Histórico. 
Fundación Endesa.
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l’obra: el blondin (vegeu la fotogra-
fia de la pàg. 27). És un sistema per 
transportar grans càrregues a llocs 
de difícil accés, molt utilitzada en la 
construcció de preses. Consisteix 
a aixecar unes grans torres fixes a 
banda i banda de la presa, en els 
extrems, connectades per cables 
guia. Així s’aconsegueix salvar una 
llum de 700 metres. D’aquest cable 
pengen els cubilots que transpor-
ten el formigó, amb una capacitat 
de càrrega de 12,5 tones.

La fonamentació

La profunditat de l’excavació va ser 
d’uns vint metres en general, arri-
bant en alguns punts fins als qua-
ranta-cinc. Un dels aspectes més 
importants, en el qual es va posar 
molta cura en l’execució, va ser la 
consolidació del terreny i la neteja i 
el sanejament de la roca. Per tal de 
lligar la roca amb el formigó, es va fer 
un cosit: es va perforar la roca for-
mant una quadrícula de 2×2 metres 
a una profunditat de dos metres i 
mig, on s’encastaren barnilles d’acer 
de 21 mil·límetres de diàmetre.

Posada en obra del formigó

És conegut que el problema prin-
cipal d’aquestes obres, amb grans 
masses de formigó, és la reacció 
que es produeix, amb el conse-
güent despreniment de calor. Per 
això es va haver de realitzar un es-
tudi complet a efectes de determi-
nar la solució tècnica més adient.

Hem de pensar que els blocs infe-
riors tenien unes mides aproxima-
des de 24×15 metres i 2,10 metres 
d’alçada, amb un volum entre 700 
i 800 m3 de formigó. Una vegada 
formigonat, cada bloc es mante-
nia un mínim de tres dies encofrat 
i sempre sota un reg continu, es-
pecialment en les èpoques de més 
calor.

Una vegada la presa va estar prou 
avançada, s’iniciaren els treballs 
d’injecció i tractament de les jun-
tes de construcció. La finalitat era 
omplir els possibles forats produïts 
a causa de la retracció del formigó 
per evitar desplaçaments entre ells 
i fer que l’estructura treballés amb 
la màxima uniformitat possible.

Tot el control dels materials i as-
saigs es portà a terme des dels 
laboratoris instal·lats a peu d’obra.

L’entrada de l’obra en servei

L’emplenament s’inicià el març de 
1967 al tancar el túnel de desvia-
ment. L’aigua arribà fins a la cota 
263 metres, que és on se situen els 
desaigües de fons.

La presa disposa de quatre desai-
gües de fons a la cota més inferior 
i d’un diàmetre d’un metre i mig. 
La funció és assegurar el submi-
nistrament d’aigua als regadius en 
cas de nivells molt baixos. 

En una segona fase es va omplir 
fins a la cota 292-295 metres, la 
qual cosa permetia posar en ser-
vei la central hidroelèctrica. El de-
sembre de 1967 es va augmentar 
el nivell fins a la cota 300 metres.

L’emplenament total de l’embas-
sament no es produí fins quasi dos 
anys més tard, el mes d’abril de 
1969, a causa d’un fort temporal 
que tingué lloc sobre la conca del 
Ter i que provocà el primer aboca-
ment d’aigües per la part del so-
breeixidor, amb un cabal saltant de 
l’ordre de 1.000 m3/s. La situació 
es va perllongar durant quatre me-
sos i es va comprovar àmpliament 
el funcionament inicial de la presa.

Durant els tres o quatre mesos 
següents, es repetiren altres ves-
saments de menys cabal. Des 
d’aleshores i fins a finals de l’any 
1970, no es tornaren a repetir.

Elements de control

Un conjunt de set galeries traves-
sen la presa de costat a costat, 
juntament amb una vuitena galeria 
perimetral. Aquesta xarxa de ga-
leries permet controlar l’estructu-
ra. I és que la presa de Susqueda 
disposa d’un conjunt de més de 
vuit-cents elements i sistemes de 
control molt importants, dirigits 
des del centre que Enel té a Lleida.

Aquests elements —entre els 
quals hi ha pènduls, termòme-
tres, piezòmetres, extensòmetres, 
acceleròmetres, etc.— permeten 
controlar la topografia i geodèsia 

de la presa, el nivell en la coronació 
i a l’interior de les galeries, alinea-
cions, desplaçaments verticals, el 
desplaçament entre blocs, el cabal 
circulant i la pressió de l’aigua, la 
temperatura a l’interior del formi-
gó, les vibracions i els moviments 
de l’estructura, etc.

El Sr. Xavier Martínez, responsable 
de l’Agrupació Ter d’Enel Renova-
bles, ens explica amb deteniment 
el control que avui dia es porta a 
la presa i la central, que de fet es 
realitza per telecontrol des de Llei-
da, on se centralitza tota la zona hi-
dràulica Ebre-Pirineus. A part, hi ha 
un control local que es porta des de 
les instal·lacions que tenen a Amer, 
on permanentment —les 24 hores 
del dia durant tot l’any— hi ha al-
gun responsable de guàrdia.

De les 56 persones que hi treba-
llaven l’any 1992, en queden 12: 
quatre tècnics, tres agents, tres 
operaris, un coordinador i un admi-
nistratiu. Les activitats que duen a 
terme són les bàsiques per al man-
teniment de la central hidroelèctri-
ca, estructurades en cinc blocs:

1. Sistemes de vigilància: dues 
vegades a la setmana, els ope-
raris vigilen i comproven certs 
aspectes «games» in situ.

2. Manteniment preventiu: se se-
gueixen els protocols establerts 
en els plans de manteniment 
per tal d’assolir una fiabilitat del 
100 %.

3. Manteniment predictiu: quan 
es manifesta l’inici d’una avaria, 
se’n pot programar la reparació. 
Aquest manteniment es realitza 
cada tres mesos.

4. Anàlisi d’incidències: les inci-
dències s’estudien des de con-
trol i s’envien a la guàrdia per 
reparar-les.

5. Manteniment correctiu: cada 
mes, una empresa externa aus-
culta certs paràmetres preesta-
blerts.

Avui dia tot està renovat i la cen-
tral està posada al dia amb l’última 
tecnologia.

Xavier Martínez també ens parla 
dels continus simulacres que fan 

Execució dels treballs de neteja de la 
roca en la fonamentació del primer bloc. 
Fondo Histórico. Fundación Endesa.

Preparació de l’encofrat per formigonar 
un dels blocs. Fondo Histórico. 
Fundación Endesa.

Vessament del 5 d’abril de 1969.1

Lectura en un dels pèndols. Font: Raluy.1



en matèria de seguretat i salut, per 
tenir el personal preparat en cas 
de necessitat.

La central hidroelèctrica

Bàsicament és un gran paral·le-
lepípede (o cub) d’aproximada-
ment 54 metres de llarg, 20 metres 
d’amplada i 30 metres d’alçada. A 
dins hi ha les turbines, els genera-
dors i la sala de control.

L’aigua de la presa provinent de la 
torre de captació entra a la galeria 
de pressió, que té una longitud 
d’uns 3.500 metres i un diàmetre 
de 4,60 metres. Al final de la ga-
leria hi ha la xemeneia d’equilibri, 
de 100 metres d’alçada i 8 de di-
àmetre, la funció de la qual és 
esmorteir l’energia de l’aigua; per 
això té un dipòsit superior d’ex-
pansió de 1.600 m3.

D’aquí l’aigua entra a la galeria 
forçada, de 240 metres de longi-
tud i una pendent de 45°. La part 
final horitzontal, de 80 metres, 
presenta les derivacions que con-
dueixen l’aigua fins a les turbines. 

Hi ha tres turbines Francis —dues 
de 36,68 MW cadascuna i una de 
12,43 MW— que produeixen 180 
milions de kWh de mitjana anual.

L’aigua finalment va a parar a la 
galeria de desguàs, d’uns 1.500 
metres de longitud i 5 metres de 
diàmetre, i s’aboca directament a 
l’embassament del Pasteral.

L’equip de transformació està in-
tegrat per quatre transformadors: 
dos de 44.200 kVA que eleven la 
tensió de 11 kV a 110 kV cadas-
cun, un de 14.500 kVA que trans-
forma la tensió de 11 kV a 25 kV, i 
un de 20.000 kVA que transforma 
la tensió de 25 kV a 110 kV. Con-
necta per una línia de dos circuits 
a la línia de Vic-Girona, que queda 
interconnectada amb la xarxa ge-
neral del país.

Arturo Rebollo, generador de sen-
timents

Quan el lector s’endinsa en el llibre 
d’Arturo Rebollo i llegeix com re-
lata i descriu minuciosament tots i 

cadascun dels diferents aspectes 
que es van tenir en compte a l’hora 
de construir la presa de Susqueda 
—des de la recerca d’un empla-
çament adient fins a l’entrada de 
l’obra en servei—, constata que no 
va deixar res a l’atzar. Inclús una 
vegada finalitzades les obres, fins 
al 1993 el mateix Rebollo va fer el 
seguiment del comportament de la 
presa per comprovar que els seus 
càlculs haguessin estat correctes.

Ja hem dit al començament que la 
monografia publicada va ser un fet 
poc habitual. Posa al descobert i a 

l’abast del lector els seus coneixe-
ments, els seus càlculs. No amaga 
res. En això es constata que era un 
gran defensor de compatir el co-
neixement.

Veient la dimensió i les caracterís-
tiques de l’obra, la cura dels petits 
detalls —molts, amagats al visi-
tant—, podem descobrir un gran 
personatge. Per més adjectius que 
li atribuíssim, ens quedaríem lluny 
de la realitat.

Gràcies, Arturo, per deixar-nos una 
obra tan bonica.

Vista de la sala de les turbines.

Central transformadora. Fondo 
Histórico. Fundación Endesa.

Panoràmica de la presa de Susqueda. 
Fondo Histórico. Fundación Endesa.

Informació extreta de:

1. Exposició de Susqueda a la sala de les columnes.
2. Entrevista a Francisco Javier Martínez i Quico Serradesanferm, d’Enel.
3. Fondo Histórico. Fundación Endesa.
4. La presa bóveda de Susqueda. Su proyecto, construcción y compor-
tamiento, una monografia poc habitual en el seu moment (llibre publicat 
l’any 1972), la més important en matèria de grans preses i que va ser un 
referent internacional.

1. Rebollo, Arturo. La presa bóveda de 
Susqueda. Su proyecto, construcción y 
comportamiento. Madrid: Instituto Eduardo 
Torroja de la Construcción y el Cemento, 
octubre de 1972.




