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Susqueda, una 
revolució al congost de 
les Guilleries 

  Una exposició a l’interior del pantà destaca que l’obra 
dissenyada per Arturo Rebollo va significar una fita hidràulica 
el 1968 

  Els visitants a l’interior de l’embassament hi podran fer un 
‘tour’ virtual 

 

Una imatge de l’exposició sobre la construcció del pantà de Susqueda , que és a la sala de 
columnes de l’interior de l’equipament, construït entre el 1963 i el 1968. Foto: ENDESA. 
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J. FERRER - SUSQUEDA 
Una exposició al cor del pantà de Susqueda explica, des d’ahir, com es 
va construir l’immens embassament entre el 1963 i el 1968. En alguns 
dels plafons instal·lats a la sala de columnes s’assenyala que 
l’embassament va capgirar el congost de les Guilleries i va significar 
una “revolució en enginyeria hidràulica i en la construcció de preses”. 

El pantà forma part del complex hidroelèctric Sau-Susqueda-Pasteral, 
que pren l’aigua del riu Ter. L’Agència Catalana de l’Aigua, 
representada ahir pel seu director, Jordi Agustí, finança la mostra, en 
col·laboració amb Enel Green Power (la branca d’energies renovables 
d’Endesa). El primer generador de la central hidroelèctrica de 
Susqueda va començar a funcionar el 5 d’octubre del 1967, però el 
pantà no es va acabar d’omplir fins al 1968. 

La mostra repassa els cinc anys de la construcció i la flora i la fauna del 
riu Ter (gràcies a la col·laboració del Consorci del Ter). Tampoc passa 
per alt que Susqueda va sepultar l’antic poble i que s’ha convertit en 
“una barrera natural”, i així es recorda. 

Vídeo de 360 graus 

També es va presentar ahir un vídeo en 360 graus del complex que, 
mitjançant un codi QR, permetrà fer una visita virtual tant per la 
central com per l’embassament per conèixer indrets sorprenents com 
ara la sala dels estreps. El vídeo ha tingut el suport del Consell 
Comarcal i d’Enel Green Power. Avui la ciutadania començarà a fer-hi 
visites, un dissabte al mes. 

En la presentació de l’exposició, hi van assistir la directora general 
d’Endesa a Catalunya, Isabel Buesa; la secretària de Medi Ambient i 
Sostenibilitat de la Generalitat, Marta Subirà; el director general 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat, Pere Palacín; 
el president del Consorci del Ter, Joaquim Roca, i alcaldes de la Selva 
com ara els d’Osor (Joan Pla), Susqueda (Eva Viñolas) i Sant Hilari 
Sacalm (Joan Ramon Veciana). 
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del fons històric d’Endesa, corresponent a diferents centrals 
hidràuliques, complementen la mostra. 

 

ENLLAÇ WEB: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1358885-
susqueda-una-revolucio-al-congost-de-les-guilleries.html 
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