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L'embassament de Boadella: 
antecedents d'una obra, 
transformacions d'un territori 
David Pavón 

Formigonatge 
del mot 
per desviar 
les aigües 
del riu Muga. 

Les grans infraestructures sempre han estat 

potents agents transformadors de l'espai i del 

paisatge on s'ubicaven. D'entre les mes 

controvertí des trobem els embassaments, on, 

ais efectes tant positius com negatius que 

genera la seva construcció, s'hi han d'afegir les 

suspicádes originades entre la poblado deis 

voltants pels riscos que hi van associats. Les 

múltiples Impllcaclons que té l'execucló 

d'aquesta mena d'obres les han convertit en el 

centre d'lnterés deis mes diversos estudis: 

histories, ambientáis, hidrográflcs, soclológlcs, 

geologics, d'enginyerla... Amb el següent 

artide també es vol contribuir a conéixer mlllor 

la realitat d'aquestes construcclons. Prenent 

com a exemple el cas de l'embassament de 

Boadella, al curs del rlu Muga, es fa una breu 

descrlpció deis Margs antecedents que 

portaren a la realltzació d'aquesta obra 1 deis 

seus efectes sobre l'espai on fou alxecada. 
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Els llargs antecedents d'una obra 

La construcció de renibassainenc 
de BoadeUa, enere els anys 1959 i 
1969, al rerepaís muntanyós de 
l'Ait Emporda, es va fer amb uns 
objectius for^a semblancs ais de la 
majoria d'embassaments. Així, la 
seva fundó era triple: garantir el 
proveíment d'aigua en el niarc 
d'una demanda creixent (tant per a 
usos agraris i urbans, primer, com 
per a l'abastament turístic, després), 
prevenir els efectes de les revingu-
des del riu Muga (popularnienc 
conegudes com mugades) i produir 
energía eléctrica. Des de Tóptica 
de la plana i el litoral la rao de ser 
de l'embassament era evident. Pero 
des de Tóptica de rinterior, alió 
niés palpable era la cessió, a fons 
perdut, d'una part del seu espai 
fisic per albergar l'obra i el vas 
d'emmagatzeniatge d'aigua. Amb 
la seva construcció es perdía part 
del microcosmos rural ancestral de 
l'interior de la comarca en benefici 
d'una plana que creixia econonii-
cament i que pujava al vagó del 
progrés i la nicdernització. 

Contráriament al que han dit 
alguns respecte a l'atzar i l'even-
tualitat amb qué fou concebuda 
l'obra, el reguitzell de projectes i 
documents explicatius sobre la 
presa demostra que va ser quelcom 
niés que la casualitat el que va 
de te rminar -ne l 'execució. La 
niemória que acompanya el pri
mer projecte del pantá de Boadella 
(any 1946) fa un acurat repás de les 
innumerables vicissituds a les quals 
*ís va haver de fer front fins al 
moment que es va posar la prime
ra pedra. Ja el 1892 la Jefatura de 
Obras Públicas de la provincia de 
Girona, en comprendre la impe
riosa necessitat d'un p!a per a la 
canalització i defensa del riu 

Vista aéria de Tembassament de Boadella. S'hi observen els dos bragos 
del pantá: a la dreta, el del riu Arnera, i a l'esquerra, el de la Muga. 

Muga, ordena que es fessin els 
estudis corresponents. L'aleshores 
enginyer en cap d'aquella demar-
cació, Rafael Coderch, va redactar 
un projecte de reccificació i cana-
lització del riu, En el primitiu pía 
d'obres de la Confederación 
Hidrográfica del Pirineo Oriental 
(en endavant, CHPO) figurava la 
possibilitat d 'un embassanient 
regulador a la cap^alera del riu. Els 
estudis els va iniciar el mateix 
Coderch l'any 1900 amb la doble 
finalitat de minimitzar els efectes 
de les greus revingudes de la Muga 
i d'ampliar els regadius de TAlt 
Emporda. Es proposava ubicar la 
presa en el congost que forma el 
riu aigua amunt de la població de 
BoadeUa, prop de l'aiguabarreig de 
la Muga amb el seu tribucari, 
l'Arnera, pero una mica mes avall 
del que fou el seu empla(;;amcnt 
definitiu. El primer Plan Nacional 
de Obras Hidráulicas amb caracter 
d'escudi general s'iniciá el 1902. 
En aquest i ais successius s'incloTa 
el pantano de Mas Jiié, que tenia 

com a missió principal ampliar els 
regs de TAlt Emporda. 

Vers el 1923, l'enginyer de la 
C H P O Mariano González Salas 
comenta un estudi de tempteig i 
proposá tres possibles solucions 
anonienades gran, mitjana i petita 
(segons Tallada de la presa i la capa-
citat de l'embassament). El 1931, la 
ponencia encarregada de l'estudi 
del projecte del pantano del Muga, 
constitu'ída pels enginyers Narciso 
Amigo i Tomás Rivera, a partir deis 
resultats deis estudis de l'enginyer 
González Salas, va emetre un infor
me on s'indicava que el veritable 
problema que havia de resoldre 
l'obra eren, sobretot, els efectes 
negatius de les grans revingudes. 

Un any després de l'acabament 
de la Gueri-a Civil, el 1940, el Plan 
General de Obras Hidráulicas, en 
parlar del riu Muga, indicava tex-
tualmenc: «La División Hidráulica 
ha pensado en la conveniencia de 
un pantano con el que se podrían 
regar los terrenos de su cuenca, 
a^Tjdar al riego en el Canal del Aleo 
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Mapa 1. Embassament de Boadella. 
Propietats i edificis afectáis per la construcció de Tembassament (1948) I I Rlus 

HConslrucdons 
Propietats 

Identif icador 
al mapa 
pr1 
pr2 
pr3 
pr4 
pr5 
pr6 
pr7 
pr8 
pr9 
prlO 
prll 
pr12 
pr13 
pr14 
pr15 
pr16 
pr17 
pr18 
prié 
pr20 
pr21 
pr22 
pr23 
pr24 
pr25 
pr26 
pr27 
pr2B 
pr29 

Propietari 

Sf. Baró de Vilagaiá 
Hidroeléclrica de l'Empordá 
Caries Gorqol 
Vda, d'E. Cardoner 
Aniceio Cantenys 
Narcís Renart 
Joan Salelles 
Josep Vilanova 
? (Mas Clapall 
Pere Ripoll 
FrancescCallis 
Joan Planas 
Mana Fita Cufí 
Joan Cerda 
Narcís Roura 
Josep Madem 
Mercé Costa 
Josep Zuera 
Joan Ribera 
Maria Espiquié 
Rafal Huquet 
Genoveva Batlles 
Joaquim Madem 
Joan Guillaumies 
Raimon d'Abadal 
Sr. Senillorsa 
Marqués de Camps 
Sr. Bonet 
Joan Caritq Perxés 

Identificador 
al mapa 

cí 

c2 
c3 
c4 
cS 
c6 
c7 
c8 
cd 
cío 
Cl1 
c12 
c13 
cU 
c15 
CÍ6 
c17 
c18 

Construcció 

Central hidroeléclrica 
'Costa Marqarida' [no afectada) 
mol! (ruinesl 
ruines 
Molíd'en Sen^ 
L'Oliveta 
Can Lluisd'Amera 
Mas Costa 
moH (rvi'nes) 
antiqa raiohria (ruines) 
central tiidroeléctrica "La Farqa" 
ruines 
Mas Riambau 
ruines 
ermita de Sant Sebastlá 
Can Palomeras 
Mas Clapat 
Molí de Mont 
Can Comay ío Comall) 

ai 5W 

Fant' Elabooclú prúpiaa partir de 'Piano parceJarin y Copográflcode lazons de ambaÍM del pantanocJe Boadella' 1:2500, 1949 
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Ampiirdán y. sobre todo, mejorar 
los aprovechamientos industriales 
infer iores , así c o m o encauzar y 
regular el río. Lo que más interesa 
es contener las grandes crecidas y 
proponen la llamada solución gran
de, construyendo una presa de 50 
metros de altura q u e embalsaría 
unos 50 millones de m'». 

Les fo r tes p r e c i p i t a c i o n s 
d'octubre de 1940 i els scus efectes 
sobre la conca de la Muga, entre 
d'altres, es van encarregar de con
f i rmar els pi t jors negu í t s de la 
C H P O . A la p l a n a de T A l t 
Empordá , la revinguda va cobrir 
mes de 12,000 hectarees i s'ocasio-
n a r e n danys s u p e r i o r s ais 20 
milions de pessetes d'aleshores, a 
mes de les victimes ocasionades ais 
dos vessants deis Pirineus. 

El 21 de febrer de 1942 fon 
aprovada la redacció i estudí del 
Proyeao de Pantano de BoadcUa en v¡ 
rio Mnoa i n c l ó s d ins del P lan 
General de Obras Hidráulicas de 
1940. Després de cloure els estudis 
i pressupostos previs, Tenginyer de 

Antic molíd'en Serra, a la riba del riu Arnera, posat al descobert durant 
la sequera de 1994. A la dretaja bassa peremmagatzemari'aigua. 

c a m i n s A n t o n i o G e t e A l o n s o 
redacta el priiner projecte rigores i 
exhaustiu sobre l 'embassament de 
Boadella, tiltimat el 31 de gener de 
194f"), S'hi preven ja la construcció 
de Lembassament a l ' indret que 
avui coneixeni (dins el niunicipi 
de Darnius). Fins a 1'1 de juny de 
1954 el projecte n o fou aprovat 
oficialment per ordre ministerial, i 
per llei fins al 16 de desenibre del 
mateix any. Mentrestaiit, les auto-
ritats políriques locáis i provincials 
r e i t e r aven al g o v e r n cen t r a l la 
necessitat de por tar endavant les 

Estatde la construcció de la presa, el gener de 1964. 

obres, Els mitjans de comunicació 
oficiáis també promovien la seva 
realització a través d'arricies d 'opi-
nió o editorials, de vegades fervo
rosos . A mes a m e s , F i g u e r e s , 
sobretot ais estius, es vela sotmesa a 
r e s t r i c c i o n s n o c t u r n e s d ' a i gua 
(Casademont, 1988). 

Execucló de robra 

A m b faprovació del projecte de 
1946 , Pany 1954, s ' incloia una 
clausula on s'indicava que , ma l -
grat la seva niinuciositat i rigor, 
calla la redacció d 'un nou projec
te de replantejament que incor 
pores noves modificacions cecni-
q u e s , c o m la i n c l u s i ó d ' u n e s 
comportes móbils per augmentar 
la capacitar de r e u i b a s s a m e n t i 
m i l l o r a r la r espos ta davan t les 
crescudes. Així, el 1956 s'arribá al 
Pívycdo de replanteo del ¡janlaiio de 
Boadella en el río Muga. De la seva 
lectura es dedueix que l 'objectiu 
p r i m o r d i a l p e r o n o ú n i c de la 
c o n s t r u c c i ó era s u b m i n i s t r a r 
Taigua per al reg potencial d 'entre 
10.000 i 12.000 hectarees de con-
reu a la plana de l'Alt Eniporda, 
sobretot si tenim en compte que 
es va descar tar la reali tzació de 
l'altra gran obra hidráulica c o m 
p l e m e n t a r i a , P e m b a s s a m e n t de 
Crespiá-Esponellá (curs mitja del 
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Pluvia), que hauria regat part deis 
conreus enipordanesos. El 25 de 
febrer de 1959 s'adjudicaren les 
obres a l 'empresa de Madr id 
Ulloa, Obras y Construcciones de 
Arquitectura e Ingeniería SA, 
amb un import inicial de 83,23 
milions de pessetes i un termini 
d'execució de 4 anys. No obstant 
aixó, la seva direcció anava a 
carree de la CHPO i la titularicat 
era estatal. Posteriornient, el 14 
de niaig, es va procedir a l'inici 
efecciu de l'obra, amb la cons-
t rucció d 'un túnel i els seus 
corresponents inots per desviar 
l'aigua del riu Muga mentre es 
feia la presa. El mar^ de 1961 es 
comentaren les excavacions de la 
presa per fer-ne els fonaments 
que, a poc a poc, anaren donant 
forma a la paret. 

El termJni inicial d'execució no 
es va poder coniplir i, al llarg de les 
obres, es redactaren projectes téc-
nics sectorials que complementaven 
el projecte de replantejanient gene
ral segons les exigéncies derivades 
de la construcció de la presa (des-

Formigonatge 
de l'esquerda 
que va quedar 
aldescobertenfer 
les excavacions 
pera la presa l'agost 
del 1964. 

guassos, galeries, tipus de forniigó 
emprat, procedencia d'árids, 
correcció de filtracions,...). Les 
obres de la presa própiament dites 
s'acabaren a final de 1969, i la 
recepció definitiva de l'obra per 
part de l'Estat es produí el 17 de 
juny de 1971. Complementária-
ment, el 3 de juny de 1969 es varen 
inaugurar la prinieres 1.700 hecta-
rees de regadius de la plana -1.000 
al marge esquerra de la Muga i 700 
al dret- que havien de ser abastades 
amb aigua del panta. Com a engi-
nyer en cap de les obres va figurar 
in interrompudanient Eugenio 
Pinedo Souvirón, redactor de la 
majoria deis projectes. Després de 
deu anys de treballs, la presa oferia 
les següents dades: una alijada de 
53,9 ni, ais quals s'havien d'afegir 
els y ni de profianditat deis fona
ments i una longitud de coronado 
de 250 m. Respecte a l'embassa-
ment, permeda una capacitat máxi
ma de 61,96 hm', ocupava una 
superficie de 3,6 km', tenia un 
perímetre de 21 km i recoUia 
l'aigua d'una conca de 182 km^ 

Creado d'un poblat per ais obrers 

La relativa llunyania respecte de 
les poblacions mes properes i el 
nombre elevat de treballadors 
obliga a la creació d'un poblat per 
acoUir-los. A tal efecte es cons-
trui'ren varis pavellons amb Iliteres 
i servéis per a 150 obrers i per a 
l'aparell técnic i les seves faniílies. 
S'hi van incloure també menja-
dors, una petita clínica, un edifici 
polivalent que podía funcionar 
com a capella o escola (segons 
convingués), un taller mecánic, 
magatzems, etc. Aquest conjunt 
d'edificacions s'emplaijá niolt a 
prop de la presa, a la riba dreta de 
la Muga. En un enclavament 
estratégic des d'on es dominava 
tant la presa com el poblat es bastí 
una caserna per a la Guardia 
Civil, enderrocada el 1994, amb 
el doble objectíu d'afavorir la 
vigilancia i de prevenir possibles 
aldaruUs. De tot aquest poblat 
només resten les ruines, mut testi-
moni del tráfec que es va viure en 
aquells moments. 

El que sí que es conserva en 
perfecte escat és la casa de l'admi-
nistració (de dimensions considera
bles), el laboratori, un magatzem, 
les cases deis guardes, etc. Aquest 
segon conjunt d'edificacions també 
estava al costat mateix de la presa, 
pero al marge esquerre del riu i 
separat, per tant, del poblat 
d'obrers. Actualment, la casa de 
Tadministració está buida i les cases 
deis guardes son ocupades peí per
sonal de manteniment. Les caracte-
rísfiques deis habitatges per a l'apa
rell técnic en relació amb els cons-
truícs per ais obrers delaten una 
clara estratificado tant social com 
professional. La majoria deis treba
lladors eren immigrants que prove-
nien d'altres regions (Andalusia i 
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Extremadura, sobrecot) o, fins i cot, 
de l'estranger. Arribaren atrets, 
indireccament, peí boom econóniic 
i curisric deis anys 60. No hi falta
ren els que es van quedar a viure a 
les poblacions de les rodalies, van 
forniar-hi familia i van arrelar-hi, 
D'altres van ser treballadors idne-
rants efímers, per la duresa de la 
feina i Fescassa remuneració. 

Transformacions paisatgístiques 

i territorials de Tembassament 

L'embassament s'omplí totalment, 
per primer cop, després de l'incens 
episodi de pluges que afeccá la zona 
a principi de descmbre de 1968. La 
sobtada cárrega del pantá aixecá 
l 'expeccació de curiosos i del 
niaceix aparell técnic, que respira 
tranquil després de comprovar que 
la construcció havía resposc ade-
quadament a la crescuda i que 
ha\áa laminat la mudada. També es 
posa de relleu l'enorme transfor-
mació paisat^sdca que havia expe-
rimentac la valí de l'Arnera, que 
quedava submergida sota les aigües. 

En efecte, la construcció de 
grans embassamencs comporta 

lBs&9^fHhiihiLMW^f^ 

^^^^WB^^^ 

^^^^^^^^^^^B^a!^yí'*eV 

H^ "" 
^^*^ l ' ' l ' " ' ' •MMiil i ' ' *^^ 

^3?i^ |s^ Í^^ '^^-1 , , . • -^if^^w, 

.'. ; !^^^^^^^^H 

^•^•••••llljjIjfiS^B^^ ^ 

-;.r . • • 

1 1 • • 
* - < 

£ 

Inici de l'ompliment del vas d'innundació de l'embassament, al terme 
de Damius. En primer pía, la teulada de la central hidroeléctfica La Farga. 

modificacions radicáis en l'espai 
on s'implanten i desemboca en la 
subscitució d 'una multiplicitac 
d'usos del sol (agroforestals, ur-
bans, vies de comunicació,...) i de 
paisatges per un d'únic: una lámi
na d'aigua uniforme. Es aquesta 
una de les raons per la qual se 
solen generar reaccions de rebuig 
entre els pobladors locáis, que 
veuen com podent desaparéixer 
tot el seu sistema de vida i els seus 
referents territorials. En el cas de 
Boadella, el pantá s'ubicá en una 
val! on la relativa suavitat deis ves-
sanls i la presencia d'aigua aporca
da per l'Arnera i la Muga perme-
tien la supervivencia d'un petit 
microcosmos rural, si bé amb 
símptomes de decadencia. Masos 

DlstrlbuciódelB usos del sol afectats per la construcció do rsmbassament de Boadella 

FONT: Elíboració príipia a partir de les dades aportares pela eiq>cdiem3 d'expropiflció 

com can Corbet, can Costa, can 
Lluís d'Arnera, l'Oliveta o can 
Comai (o Comall) eren el motor 
d'una valí que alternava les vinyes 
i oliveres amb els conreus farrat-
gers, els cereals i alguna plantació 
d'arbres de ribera. S'hi havien 
d'afegir els boscos, preferentment 
suredes, que s'estenien al llarg deis 
vessants. Tots aquests masos dis
persos formaven el denominat 
ve'inat de l'Arnera, pertanyent al 
cerme de Darnius. A aquests calia 
sumar-n'hi algún altre dins la valí 
de la Muga, compresa, en part, 
dins el municipi veí de Sant Llo
ren^ de la Muga (cas del mas 
Palomera o mas Riambau). En 
total, uns 45 habitants vivien en 
el cerritori que havia de ser ocu-
pat per les aigües. 

A mes deis masos hi havia un 
mínim de quacre molins fariners, 
dos ja en ruines i dos en acciu, el 
molí de Monc i el molí d'en Serra. 
El darrer, a part de servir d'habi-
tatge, des del 1895 funcionava 
com a petita central hidroeléctrica. 
La Arneriense, que subministrava 
electricitat a Darnius i Agullana. 
També una antiga farga s'havia 
transformat en central hidroeléc
trica i, des de 1898, proveía la 
zona fronterera propera al coll del 
Portús. De fet, sota les aigües de 
l'embassament resten bona part 
deis primers vestigis de l'arribada 
de l'electricitat a la comarca a final 
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Treballs per buscar el túnel de derivació de l'aigua del Muga, l'agost de 1967. 

del segle XIX. Hi havia també 
edificis ja abaadonacs, com una 
vella rajoleria o l'antiga fabrica de 
munició Real de San Sebastián, 
del segle XVIII, i una ermita con
sagrada a Sane Sebastiá i docu
mentada ja a l ' inici del segle 
XVIl. En alguns racons es feien 
reduVts aprofitaments miners, com 
Textracció de tale, i d'altres esta-
ven en expectativa (marbre negre, 
plom, coure i ferro). 

La consulta deis expedienta 
d'expropiació i la reconstrucció 
d 'un mapa parceMari de 1948 
d'autor desconegut, amb Tajut 
d 'un sistema d ' inforniació 
geográfica (SIG), permet obtenir 
una radiografía bastant acurada de 
com era la vaU des d'un punt de 
vista ñsic i huma. Segons aqüestes 
fonts, mes d'un 68% de la superfi
cie expropiada per ocupar el vas 
de rembassament estava coberta 
per suredes (262,71 ha), esteses 
pels vessants de les valls de la 
Muga i de l'Arnera. En canvi, ais 
fons de valí, niés planers i amb 
major disponibilitat d'aigua, els 
boscos cedien el predomini ais 
conreus, preferentment ais de 
seca, amb mes del 13% de la 
superficie total (49,22 ha). A una 
major distancia hi havia els prats 
artificiáis, amb el 6,4% de la 
superficie (23,91 ha), seguits deis 
conreus de regadiu, amb el 3,14% 

(11,73 ha), de les plantacions 
arbóries (plátans i pollancres), 
amb el 2,79% (10,43 ha), i de la 
vinya, amb r i , 5 3 % (5,72 ha). 
Gairebé de manera simbólica hi 
figuraven l'olivera, amb el 0,63% 
de la superficie (2,34 ha), i els 
horts, amb el 0,45% (1,67 ha). 

Respecte a la propietat de la 
térra expropiada, era palesa una 
forta concemració. El 93,29% de 
la superficie se la repartien vuit 
propietaris, i la resta (6,71%i), 28 
mes. Mentre que la superficie 
mitjana de les vuit grans propie-
tats era de 43,59 ha, la de les 28 
petites era tan sois de 0,90 ha. Les 
grans propietats eren eminent-
]iient iorestals o, en casos mes 
puntuáis, intercalades amb explo-
tacions agrícoles i ramaderes. En 
canvi, el grup de les 28 petites 
propietats eren sobretot conreus 
d'horta, i es concentraven, en la 
seva ininiensa majoria, al final de 
la cua de rembasament formada 
peí riu Muga, ais afores de Sant 
Llorení^ de la Muga. Deis vuit 
grans propietaris, cinc es podrien 
considerar absen tistes, amb 
residencia situada a Barcelona 
(dos casos), Girona, Banyoles i 
Figueres. Així que les principáis 
explotacions funcionaven total-
nient o parcialment en arrenda-
ment, amb responsables que feien 
a la vegada la funció de masovers. 

L'embassament, ventafocs 

d'un desenvolupamentaparerit 

La construcció de fembassament 
suposava la liquidació definitiva 
d'aquest univers. A la vegada, 
pero , Tobra genera un seguit 
d 'expectatives económiques a 
poblacions com Darnius. El seu 
benefici per a la plana es va voler 
extrapolar a fincerior tot conver-
tine-lo en la ventafocs d'un dcscn-
volupamenc amb múltiples conse-
cucions. Ho potenciava encara 
mes el context del moment, que 
localment es tradui'a en l'éxode 
rural i el decHvi d'activitats socioe-
conómiques tradicionals, com la 
fabricado de taps de suro. El nou 
embassament i el magnífic paratge 
on s'ubicava estimularen projectes 
inmiobiliaris i recreadas, algims de 
desmesurats. 

El projecte de niajors dimen-
sions no es consuma. Consistía en 
la creació de la zona residencial 
Valle de Santa Ana a la riba nord, 
en unes terres fins llavors agríco
les. El reclam primordial de la 
urbanització era Tembassanient, la 
creació d'un club náutic i la prác
tica de la pesca i la cacera. Es va 
parceMar l'espai i s 'aixecaren 
alguns xalets dispersos, pero unes 
irregularitats urbaiiístiques feren 
aturar el projecte. Estrangers de 
diverses nacionaUtats, principal-
ment su'íssos, van ser els mes atrets 
per l'operació. Sí que es va crear, 
en canvi, un bar-restaurant i un 
petit club náutic que a poc a poc 
s'ha anat dotant amb diversos ser-
veis. Disposa de magatzenis on es 
guarden les embarcacions. Actual-
ment , una trentena d'aqucstes 
(obligatóriament sense motor) 
disposen de perniís per navegar. 
El club també promou activitats 
com la pesca esportiva i repo-
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Antic Mas de Can Palomera, 
de Sant Uoreng de la Muga 

posataldescobert 
en la sequera de 1994. 

blacions periódiques de peixos, A 
les proximitats hi ha unes pistes 
de tennis. 

Recentment s'ha obert a la 
zona un allotjamL^nc tjue permet 
pracdcar esporcs vinculats a la náu
tica, el tennis, l'hípica, el senderis-
me, la cacera i la pesca. El 1994 es 
va reobrir, a la cua de l'embassa-
ment, Tantiga central hidroeléctri
ca de la Costa Margarida. Apixtfi-
tant Tedifici modernista, s'hi ha 
instal-lat un restaurant amb servei 
d'allotjanient. Finalment. a través 
de la iniciadva comunitaria LEA
DER II per a Tarea Salines-Basse-
goda, es va intentar pronioure la 
construcció d'un centre de desen-
volupament rural, de promoció 
turística i d'activitats esportives, al 
c-'ostat del pantá. El seu elevat cost 
va fer desestimar la inversió a final 
át 1997 {El Puiil, l1-Xn-]997). 

Conslderacions fináis 

La construcció de Lembassament 
de Boadella ha coniportae el canvi 
de paisatge niés apreciable en un 

sector significatiu de LAlt 
Empoi-dá, transibrniació que esde-
vc especialment singular peí fet de 
ser una tipologia d'obra no gaire 
freqüent a les comarc}ues gironines. 
La seva execució va propiciar algu-
nes reaccions contraposades entre 
les persones afectades Í les que 
esperaven beneficiar-se'n. No obs-
tant aixó, el fet que no hi hagués 
cap població que quedes submergi-
da, sillo simplement masos disper
sos, va reduir el gran d'oposició a 
la niíni'ma expressió. A mes, el 
consens a la plana i al litoral sobre 
la seva realització era ampli i el 
concext socieconóniic ho afavoria. 

Les activitats indui'des per 
Tembassament, malgrat que diver
ses, s'han adequat bastant a la reali-
cat de Lespai. Son activitats que 
passen tbrfa desapercebudes visual-
ment i que queden lluny d'aquells 

Vas d'inundació poc després d'ompiir-se lotalment per primer cop, el desembre de 1968. 

grans propósits iniciáis que haurien 
comportat una transforinació pai-
satgística de LeaUorn molt mes 
radical. El temps s'ha encarregat de 
posar les coses al seu lloc, i 
Lembassament s'ha revelat mes 
com un atractiu turístic de passada 
que d'estada. Al litoral i a la plana, 
en canvi, els beneficis de l'obra son 
evidents peí que fa cant a la regula-
ció de revingudes com, sobretot, al 
subniinistrament d'aigua per ais 
usos mes diversos. Amb tot, la 
demanda creixent d'aigua per part 
d'aquestes árees de l'Alt Emporda 
fa que es plantegin incerteses sobre 
la capacitat que en el futur tindrá 
aquesta infraestructura per poder 
satisfer els volums exigits. 

David Pavón Gamero ágvo^i^ríij] 

L'aucar agraeix la informació i d material grific 
facititats peí persona] d'admitiistració d t 
rembassainciic de Boadella. 
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