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XXXIV Sessió d’Estudis Mataronins (18/11/2017)  

Palau, García y Compañía. L’aventura empresarial de Melcior de Palau per portar 

l’aigua de Dosrius a Mataró (1857-1865) 

Josep Ramis Nieto 

[DIA 2] 

El 6 d’octubre de 1857 es reunien a la notaria mataronina de Matías Aparicio Burgés 

diversos socis naturals del Maresme i d’altres comarques catalanes per constituir 

formalment la companyia que portaria per nom Palau, García y Compañía. La societat 

que es formava pretenia captar i conduir les aigües de la conca hidrogràfica de Dosrius 

fins a Mataró. 

Coneixem per altres recerques que els drets d’explotació d’aquesta societat van ser 

adquirits l’any 1867 per la societat belga anomenada Companyia d’Aigües de Barcelona. 

Aquesta es convertiria a l’any 1882 en una societat francesa, la Societat General d’Aigües 

de Barcelona i amb aquest nom ha arribat a l’actualitat, tot i que es més coneguda com 

AGBAR. En aquests moments, la societat, que es dedica als serveis, tractament i 

distribució de l’aigua a la ciutat de Barcelona, està participada en un 100% pel grup 

francès Suez. 

Però tornem al Mataró de mitjans del segle XIX. Fins aleshores, l’aigua que s’aconseguia 

de diversos pous i mines servia fonamentalment per dotar d’energia els molins, per regar 

els horts i per subministrar les fonts públiques. A les portes d’una revolució industrial, 

agrària i urbana, la ciutat es trobaria amb la necessitat d’aconseguir incrementar la 

disponibilitat d’aigua. 

[DIA 3] 

Sempre existia el recurs d’obrir noves mines a les rodalies de la ciutat, però els coetanis 

sabien que a la zona de la conca hidrogràfica de les rieres de Dosrius i Argentona trobarien 

l’aigua que necessitaven. La mina vella de Saborit, ubicada a Argentona, abastia d’aigua 

diversos molins a la riba dreta de la riera d’Argentona i a diversos camps del Pla d’En 

Boet. L’aigua a Dosrius era tan abundant, tant a nivell de superfície com a nivell freàtic, 

que el poble patia l’aïllament pel cabal que portaven les rieres i sovint es formaven 

aiguamolls a la zona. 
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Va ser en aquestes dues poblacions maresmenques que quatre dels futurs socis de la 

Societat Palau, liderats per l’hisendat mataroní Melcior de Palau i de Soler i Bonet, es 

dedicarien, durant tot l’any 1857,  a adquirir la concessió per obrir mines d’aigua. 

[DIA 4] 

En el moment de fer-se l’escriptura de concessió, les parts es posaven d’acord en una 

sèrie de drets i d’obligacions que eren perpetus. La part concedent estava obligada a cedir 

els seus terrenys per permetre l’excavació de les seves terres per construir les mines o per 

passar la conducció. Per aquest concepte, el propietari rebia una indemnització monetària 

per una sola vegada i tenia dret a una certa quantitat d’aigua  per regar els seus camps 

(habitualment unes hores, un dia determinat de la setmana) que la companyia li cediria 

quan les obres estiguessin enllestides. La companyia concessionària es comprometia, per 

la seva part, a indemnitzar al concedent per tots els desperfectes que les obres poguessin 

ocasionar a les finques concedides. 

[DIA 5] 

La concessió a la societat feta sobre els terrenys de Masia de Ca l’Estapé i datada el febrer 

de 1857,  seria la primera d’un total de 63 escriptures de concessió i fins a 80 parcel·les 

diferents als municipis de Dosrius, Argentona i Mataró. Bona part dels acords es farien 

durant els anys 1857 i 1859, i de forma marginal entre 1860 i 1861. 

[DIA 6] 

La ubicació de les diverses finques sotmeses a concessió marcava el trajecte que havia de 

seguir la canalització. Després de la confluència de les rieres de Rials i de Canyamars, la 

conducció seguia paral·lela a la riba esquerra de la riera de Dosrius, travessant el Molí de 

Can Terrades, Can Geimir i la Casa Nova d’En Carreres, per arribar al meandre que 

orienta la riera cap al sud-est. Allí creuaria terrenys de Les Escomes, de la de Can Castells, 

Can Cabanyes, Can Bellatriu, per girar a llevant per travessar terres de Sant Jaume de 

Traià, del torrent de Vera, de les faldes del turó de Cerdanyola, del veïnat de La Llàntia i 

arribar finalment al Turó de Vent. [DIA 7] [DIA 8] 

[DIA 9] 

La societat Palau es va constituir amb 12 socis, naturals en bona part del Maresme. A més 

del Melcior de Palau, com a primer gerent, hi figurava Joaquim Garcia Vergés, un altre 
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hisendat de Mataró. També cal destacar el paper jugat per Jeroni Boada, qui va 

encarregar-se, amb el seu pare, de la part tècnica de les obres. Al juny de 1858 entrava a 

formar part de la societat Josep Saborit, qui afegia a la societat, entre d’altres actius, els 

drets de captació de les finques de Ballot de la Pujada i dels Cabanyes. [DIA 10] 

[DIA 11] 

Amb l’aigua provinent de Dosrius i Argentona, la societat estava en disposició d’oferir 

aigua tant als ciutadans mataronins com als pagesos d’Argentona i Mataró. Abans però, 

la companyia compraria diverses parcel·les i drets per construir fins a un total de quatre 

hidròmetres a la ciutat de Mataró. Eren els ubicats al Torrent, al carrer Argentona, al 

carrer Nou de les Caputxines i a l’hort de les Escoles Pies. Aquests hidròmetres o 

repartidors, permetien vendre l’aigua, mesurada en fraccions de ploma, als ciutadans que 

contractaven el subministrament a venda perpètua o en emfiteusi. El primer comprador 

va ser precisament Joaquim Garcia, qui compraria perpètuament un quart de ploma per 

250 lliures catalanes. Fins a l’any 1865, la societat va aconseguir signar 18 contractes de 

subministrament amb tota classe de ciutadans, tot i que destaquen els comerciants, els 

fabricants, els professors i els metges. [DIA 12] 

El negoci de la conducció de l’aigua des de Dosrius i Argentona fins a Mataró funcionaria 

relativament bé, però per dificultats econòmiques de la societat o per la necessitat 

d’ampliar el capital social, els socis van decidir que l’aigua de Dosrius havia de derivar-

se cap a Barcelona i l’aigua d’Argentona cap a Mataró. El 1864, Ignasi Ventalló i 

Llobateras, propietari i comerciant de Terrassa, va arribar a un preacord de compra de la 

societat per conduir l’aigua de Dosrius a Sant Martí de Provençals. La venda es faria pel 

preu de 150.000 duros i estava condicionada a la formació d’una societat en comandita. 

Aquesta operació no va quallar, però sí la que es va efectuar el 8 d’abril de 1865, quan 

l’empresari Julio Coste, que representava a la societat madrilenya “La Peninsular”, va 

adquirir una part dels drets de la societat Palau. El preu de la venda era de 150.000 duros 

i l’objecte de la venda eren les mines d’absorció i conducció des de la Riera del Far fins 

a la muntanya del Molí de Vent. 

Sembla però que la compra de Coste era merament especulativa, perquè al juny de 1867, 

l’empresari madrileny vendria els drets a la Companyia d’Aigües de Barcelona, una 

societat belga que s’havia format al febrer del mateix any. El 28 de març de 1871, l’aigua 
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provinent de Dosrius arribava als dipòsits de la companyia a Gràcia i estava en disposició 

de subministrar-la a bona part de la ciutat de Barcelona. [DIA 13] [DIA 14] [DIA 15] 

Pocs abans, la premsa mataronina de l’època, pessimista sobre la viabilitat econòmica de 

portar l’aigua des de Dosrius a Barcelona, expressava que: 

“Cuando se anunció la venta de las citadas aguas, en nuestra calidad de mataroneses, 

deploramos que los sacrificios que la sociedad Palau Garcia y Compañía ha tenido que 

hacer para la conducción de tan rico manantial a nuestra Ciudad, no hubiesen sido 

debidamente atendidos por los que podían y debían, y que como consecuencia de eso, 

tengamos que resignarnos a perder un elemento que tan óptimos frutos podía dar a 

Mataró”. 


