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Rescloses, canals, molins, fargues, centrals hidroelèctriques, fàbriques de riu, 
colònies industrials, ponts, palanques, passeres, pantans i embassaments... 
La mil·lenària petja humana sobre el Ter l’ha convertit en un dels rius 

més treballadors de Catalunya i, per extensió, d’aquesta part d’Europa. 
El patrimoni històric vinculat als usos de l’aigua del Ter, sovint 

menystingut o simplement ignorat, ja fa uns anys que ha 
començat a rebre l’atenció que es mereix, tot i que queda encara 

molta feina per fer. Amb aquest recorregut per tot el curs del riu, 
des d’Ulldeter fins a l’Estartit, volem donar a conèixer aquest patrimoni 

amb la convicció que això contribuirà a fer-lo estimar i a recuperar-lo. 
Que tingueu un bon camí!
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Els vincles entre
la societat i l’aigua

M
olt sovint se’ns recorda fins a quin punt l’aigua és un 
element vital, sense el qual les persones no podem viu-
re. Però darrere d’aquesta afirmació, no sempre som 
conscients de fins a quin punt l’aigua està present en la 
nostra vida i en condiciona diferents aspectes d’aques-

ta. És una obvietat que necessitem aigua per beure, per garantir una hi-
giene saludable i per conrear els aliments que mengem, però l’aigua ha 
estat també un element bàsic per al desenvolupament humà.

L’aigua ha estat el motor del desenvolupament industrial, social i 
econòmic del nostre país, i ha actuat com a factor productiu de molts 
sectors, que han tractat d’assegurar-se aquest element fonamental, ubi-
cant-se a la ribera dels rius. Sectors tan característics del nostre patrimo-
ni industrial com el tèxtil, el químic, l’agroalimentari, l’hidroelèctric o el 
turístic, mantenen amb l’aigua una relació tan estreta com complexa, i 
fan que la seva disponibilitat sigui un factor clau de supervivència.

I és precisament al llarg del recorregut d’un riu on millor podrem 
descobrir aquesta intensa relació. És en el seu curs on podrem llegir, 
com qui llegeix un llibre d’història, els diferents vincles entre la societat 
i l’aigua del riu. Els cursos dels nostres rius estan plens d’infraestructu-
res, antigues i noves, que ajuden a entendre com han donat resposta a les 
necessitats de la societat en cada moment.

Aquesta nova col·laboració entre el Consorci Alba-Ter i la Fundació 
Agbar té l’objectiu de valorar aquest patrimoni existent al riu Ter. Co-
nèixer millor aquest patrimoni ens ajuda a tots a prendre més conscièn-
cia de la gran aportació que l’aigua i els rius fan a la nostra societat, la 
qual cosa enforteix la sensibilitat per conservar-los i respectar-los. 
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Mirant al futur, tots som responsables de l’empremta que deixarem 
en els nostres rius, on, cada vegada més, hem de fer servir el coneixe-
ment i la tecnologia de què disposem: el coneixement que ens aporta 
la nostra memòria històrica i les experiències, juntament amb l’ús de 
tecnologies aplicades a la recàrrega d’aqüífers, la reutilització, el control 
mediambiental dels rius, el cabal ecològic o l’ús de noves fonts de sub-
ministrament. Només així aconseguirem que la nostra empremta sigui 
menys evident, però sobretot més respectuosa amb l’entorn i amb el 
benestar de les generacions futures. 

ÀNGEL SIMON i GRIMALDOS

PRESIDENT FUNDACIÓ AGBAR



E L  T E R  |  P R E S E N T A C I Ó

8 9

E
n el riu i el seu entorn, les activitats humanes han trobat al 
llarg de la història la resposta a les seves necessitats més vi-
tals. Els jaciments ibèrics de l’Esquerda a les Masies de Roda 
o fins i tot els jaciments paleolítics del Congost a Sant Julià de 
Ramis, són exemples d’assentaments de població a l’entorn 

del riu. Les necessitats de les poblacions riberenques han anat canviant 
a mesura que la societat ha evolucionat i ha estat capaç de transformar 
la realitat que l’envolta. 

Aquest llibre és un recorregut pels diversos usos que ha tingut l’aigua 
del riu al llarg de la història. A més de la diversitat d’usos, és remarca-
ble constatar els diferents aprofitaments de l’aigua segons si es troben al 
curs alt, mitjà o baix del curs fluvial. A la vila de Ripoll encara es con-
serva un magnífic exemple de la ‘domesticació’ de l’aigua del riu per a 
un aprofitament humà, com és el sistema de forja anomenat «farga ca-
talana» que aprofita la força de l’aigua per produir un corrent d’aire que 
manté altes temperatures en el procés de transformació del ferro. 

L’aprofitament de l’aigua del riu Ter ha contribuït al procés d’indus-
trialització de Catalunya a redós del propi riu, utilitzant la força motriu 
de l’aigua per posar en funcionament grans telers situats a les fàbriques 
de riu, com el magnífic exemple de can Sanglas a Manlleu. Al mateix 
temps, les colònies industrials com la dels ‘anglesos’ a Borgonyà o la Far-
ga de Bebié, als municipis de les Llosses i Montesquiu, varen intensificar 
l’activitat industrial, més enllà de les grans ciutats del país. 

L’aprofitament hidràulic per a la generació d’electricitat a partir de 
petits salts s’escampen al llarg del riu, sobretot a la part alta del curs 
fluvial a les comarques del Ripollès i Osona, però és a les turbines dels 

Conèixer i donar valor 
al patrimoni del Ter
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grans embassaments de Sau i Susqueda on es genera bona part de l’ener-
gia hidroelèctrica del Ter. 

A la part baixa del riu, proliferen les sèquies i canals de rec que per-
meten irrigar els terrenys al·luvials que ha generat el riu al llarg dels se-
gles. Aquestes infraestructures de regadiu, com la sèquia Vinyals, el rec 
de Sentmenat o el rec del molí de Pals, han facilitat el desenvolupament 
de l’agricultura, i han assolit en els nostres dies una especialització en 
planter ornamental en el pla de Celrà, les pollancredes en municipis 
com Bordils i Verges, els fruiters de Torroella de Montgrí i, també, els 
arrossars de Pals i Bellcaire. 

El riu Ter ha estat –i ha de continuar essent– un factor de desenvo-
lupament econòmic i social del nostre país. Val la pena recordar però, 
que el Ter també ens ha llegat un patrimoni vinculat als usos de l’aigua 
al llarg de la història, que ha arribat fins als nostres dies. Les administra-
cions locals aplegades al Consorci Alba-Ter tenim l’obligació de vetllar-
lo i donar-li el valor que es mereix. 

És en aquest sentit que el Consorci Alba-Ter, ja en els seus inicis, va 
dedicar esforços a catalogar els elements patrimonials existents al llarg 
del riu, en una clara aposta per conèixer, protegir i valorar aquest patri-
moni. És precisament en aquest àmbit d’actuació, i a través de diversos 
projectes cofinançats per programes europeus, que el Consorci Alba-Ter 
ha pogut recuperar alguns d’aquests elements. Queda molta feina per 
fer, però esperem que amb aquest llibre puguem contribuir a preservar 
i sobretot donar a conèixer aquest llegat cultural que tenim vinculat a 
l’aigua, sovint oblidat, però testimoni de la nostra història amb el riu. 

El llibre que teniu a les mans és fruit d’una nova col·laboració amb 
la Fundació Agbar, que pretén ser, i creiem que és, un homenatge al Ter, 
en una ferma voluntat de les dues entitats de contribuir a donar al riu el 
protagonisme que es mereix.

FRANCESC CAMPS i SAGUÉ

PRESIDENT DEL CONSORCI ALBA-TER
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P
er a molts de nosaltres el Ter no és només un riu, és el nos-
tre riu. Un riu compartit que ens desperta records infantils, 
fulgors d’una arcàdia perduda on operaven personatges 
actualment oblidats com els barquers, que transportaven 
gent i mercaderies d’una riba a l’altra. Una arcàdia on ca-

dascun dels nostres avis, gairebé sense excepció, tenia un hort que es 
regava amb les aigües del Ter; un recer fèrtil on creixia alguna figuera, 
una pomera, un presseguer o un cirerer que solia acomplir, a mesura 
que es feia infèrtil o vell, la funció de gronxador per a la mainada (que 
érem nosaltres). No sé si aquesta raó que ha precedit la lectura d’aquest 
llibre n’ha condicionat més o menys tot allò que jo en pugui dir. Em 
sembla que no, per una raó fonamental: aquest és un llibre rigorós que 
ens aporta abastament molts arguments objectius que permeten parlar 
de la importància que el riu Ter ha tingut i té per a tots nosaltres i per 
al nostre territori.

Tenim ara a les mans una narració que gira a l’entorn del recorregut 
geogràfic del riu i el patrimoni vinculat als usos de les aigües –edifica-
cions amb més o menys valor arquitectònic o testimonial i construccions 
de contenció o de distribució d’aigües com embassaments i canals–, a 
més dels elements paisatgístics que formen part de la riquesa fluvial i que 
al llarg del temps han estat sotmesos a l’acció de l’home, en aquest cas, 
dels nostres avantpassats.

A les pàgines que llegireu es dibuixa perfectament la vida del riu, d’una 
manera gairebé exhaustiva, des del naixement, en el paratge d’Ulldeter, 
fins a la desembocadura actual a la platja de la Gola de Torroella de 
Montgrí.

La força d’un riu
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El llibre s’estructura en cinc parts que disseccionen el curs del riu en 
etapes o segments del seu recorregut a través de les diferents zones geo-
gràfiques. Aquestes etapes s’analitzen com estadis naturals de la vida del 
Ter –la seva infantesa, joventut, edat adulta i vellesa– amb una voluntat 
descriptiva molt clara. Ens trobem, per tant, davant d’una radiografia 
explícita i detallada del cos del riu, del trajecte sinuós que emprèn a 
partir dels vessants abruptes i les fonts que el fan néixer per trobar-se 
amb els afluents, rieres i torrents que el van alimentant, els desnivells i 
congostos on s’acuita, per arribar finalment als meandres on es pacifica 
abans de desguassar al mar. 

Resseguint la narració que segueix aquest pròleg no només enten-
dreu perfectament –si no ho sabíeu ja– quin és el valor real del Ter 
sinó que sentireu la força del riu, explicada amb un llenguatge vigorós 
i una precisió descriptiva remarcable que obeeix la voluntat historio-
gràfica i testimonial dels autors, que no estalvien la ironia en determi-
nats moments, per exemple a l’hora de parlar de la influència del sentit 
de l’humor britànic en la distribució i l’estructura d’algunes colònies 
industrials, resultat de l’associació entre empresaris catalans i empre-
saris britànics, coneguts popularment com ‘els anglesos’ que vivien en 
xalets amb ‘ínfules de petita mansió victoriana’. D’altra banda, el ritme 
de la prosa d’aquest llibre és sempre àgil i constant, tot i que es tracta, 
en certa manera, d’una narració inventariada del patrimoni que està 
vinculat al riu i a l’aprofitament tradicional de les aigües, tal com anun-
cia el títol d’aquesta publicació. Pàgines a través, anireu descobrint la 
importància que ha tingut el Ter en el desenvolupament de la vida al 
nostre territori i que s’evidencia en les centrals hidroelèctriques, les an-
tigues colònies industrials, els molins i les fargues, els canals de rec i les 
rescloses, tan importants per al desenvolupament de l’agricultura i la 
ramaderia; en els embassaments, i en els ponts, aqüeductes i guals que 
comuniquen les riberes oposades del curs fluvial. Quedareu sorpresos 
davant l’immens llegat de noms que ens proposa aquest recorregut flu-
vial: les colònies Estabanell, Llaudet, Jordana, Borgonyà; les fàbriques 
de can Tarrés, can Ramisa, can Llanes, la Burés, la Grober, la Coma i 
Cros, la Torras, la Gassol, la Gerundense... La central hidroelèctrica del 
Mariner i les de les Illes, Bajalou, can Ribes... Els embassaments de Sau, 
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Susqueda i el Pasteral. Tants i tants referents que refresquen la nostra 
memòria.

Un altre encert del llibre és la descripció minuciosa de l’orografia, 
bo i dibuixant els murs muntanyencs que es confronten al Ter des del 
Collsacabra i les Guilleries fins a les Gavarres. I la presència permanent 
de les poblacions que han crescut a la falda del riu, algunes de les quals 
l’han incorporat en el propi topònim (Vilallonga, Roda, la Cellera, 
Sarrià... de Ter)

Tot aquest patrimoni ens parla de la presència poderosa del riu en 
la vida dels nostres avantpassats. Seguint els edificis que el voregen i els 
canals que irriga trobem a cada tram la petjada dels qui ens han pre-
cedit. L’observació d’aquests elements ens parla també de la transfor-
mació industrial al llarg dels darrers segles, ja que els edificis que po-
blen les ribes són testimoni d’un procés de reconversió constant: dels 
molins de gra als molins paperers, de les colònies tèxtils a les centrals 
hidroelèctriques. Un procés que explica diàfanament l’esforç que ha 
fet la gent del territori per aprofitar l’energia natural al llarg de segles 
de vida.

En cap moment, tanmateix, la informació exhaustiva del llibre es fa 
feixuga, ben al contrari, es llegeix a velocitat constant i amb delit de con-
tinuar, ja que l’estil narratiu és amè i convida a prosseguir. Els autors no 
es limiten a descriure i aporten al text arguments de reflexió i referències 
constants a la influència que el paisatge fluvial i el riu mateix han exercit 
en poetes i narradors del país. Al llarg del recorregut narratiu, els apunts 
literaris són freqüents. En arribar a la Gleva, trobem fragments poètics 
de Verdaguer, en passar per Roda de Ter, versos de Martí i Pol dedicats a 
la fàbrica de la Blava; a Girona, ens acompanya la visió ordenada i minu-
ciosa de Narcís-Jordi Aragó... Ha estat precisament la lectura d’aquestes 
i d’altres proses i versos que m’ha permès rescatar un poema antic que 
gairebé ni recordava. El transcric només a tall d’homenatge al riu que 
ens interessa:

Vora el riu, fang de pluja entre joncs,
l’espai perdut dels horts que s’escuen ara erms
sobre la llera del vell Ter.



E L  T E R  |  P R Ò L E G

12 13

Somio acàcies, flors,
una flaire d’estiu damunt la bicicleta
de manillar estret –rodes que pedalaven lentes
l’alta pujada de Juià sota un gran sol indiferent,
amb esbarzers on caure que es claven a la pell 
de la infantesa lenta. 

Cada record s’esquerda al pas de l’aigua,
les cases amb jardí i, al lluny, el santuari immòbil,
l’únic guany que em retorna el temps perdut,
els braços nus, esgarrinxats,
vora el redós tranquil del Ter.

Finalment, només em resta dir que aquesta publicació, fruit de la 
iniciativa del Consorci Alba-Ter, forma part d’un projecte destinat a 
conservar, dinamitzar i fer-nos conèixer millor una artèria vital que és 
punt de referència indiscutible per a tots nosaltres i que ha estat històri-
cament un dels motors de desenvolupament econòmic i social del nos-
tre territori. La preservació d’aquesta riquesa fluvial planteja encara un 
repte: la recuperació del cabal del riu, sotmès sempre a les necessitats 
d’abastament d’aigua de les grans poblacions.

Tanmateix, més enllà de qualsevol altra consideració, la publicació 
d’aquest llibre és un homenatge al riu Ter. Segur que les goges en cele-
braran també el naixement, en consideració a la tradició fluvial que les 
ha fabulades. Jo també. Potser perquè els celranencs, com tants d’altres 
pobladors del territori, estem acostumats que les muntanyes ens guar-
din l’esquena i mirem el riu de cara, conscients que ell mateix és una 
metàfora de la vida, un corrent vital on les aigües, com deia Heràclit, 
flueixen constantment de camí cap al mar.

NÚRIA ESPONELLÀ

ESCRIPTORA
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L’
any 2004 el Consorci Alba-Ter ens va encomanar la revisió 
i l’actualització de l’inventari del patrimoni cultural vin-
culat als usos de l’aigua dels rius Ter i Freser que diversos 
professionals havien realitzat uns anys abans per encàrrec 
de la mateixa entitat. Un cop revisada tota la informació 

disponible, vam encarar el treball de camp. Amb el tot terreny, armats 
amb plànols, amb les fitxes de cada element i amb la màquina de foto-
grafiar d’en Jordi, vam recórrer els dos rius de cap a cap. Cercàrem res-
closes, resseguírem canals, avaluàrem vells molins i antigues fàbriques, 
travessàrem guals, ponts i passeres i ens passejàrem per les colònies in-
dustrials. Com el mateix Ter, vam començar a Setcases i no ens aturàrem 
fins a l’Estartit, repassant les velles fitxes, apuntant dades, remarcant 
canvis, corregint errors i fotografiant-ho tot. 

La feina es va tancar a principis del 2006, amb un total de 546 ele-
ments inventariats, que conformaven un aplec d’informació molt im-
portant, tant des del punt de vista tècnic com històric. Quedava així a 
disposició del Consorci una base de dades molt útil i apta tant per al 
consum intern com per a tots aquells que demanessin expressament la 
seva consulta. Però, automàticament, va sorgir també la necessitat de 
divulgar públicament totes aquestes dades, potser sense el detall ni l’ex-
haustivitat de l’inventari, però sí d’una manera general i apta per a un 
públic que, sense ser especialista, estigués interessat en el tema.

Es va anar materialitzant, doncs, el projecte de publicar un llibre que 
fos visual i atractiu, però alhora sòlid i rigorós, i aquesta fou la proposta 
que el Consorci ens va fer aviat farà dos anys. Centrats exclusivament 
en el Ter (com a afluent, el Freser va quedar desestimat), a principis del 

Cinc-cents bocins 
d’història
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2010 vam realitzar una nova actualització del patrimoni i vam renovar 
tot el reportatge fotogràfic efectuat cinc anys abans. Amb totes les dades 
aplegades ens vam posar a treballar, i el resultat és el llibre que teniu a 
les mans.

Després de la corresponent part introductòria, el llibre està subdivi-
dit en tres parts. El text principal, el llistat de tots els elements inventa-
riats i, finalment, una ruta pel que avui per avui és visitable.

Indubtablement, és el text principal la raó de ser del llibre. Les dues 
premisses bàsiques que hem seguit a l’hora de confeccionar-lo són, per 
una banda, un discurs el més àgil, entenedor i atractiu possible i, per 
l’altra, una part gràfica a base de fotografies, on el contingut es combina 
amb la força visual de la qualitat de les imatges.

El text ha estat redactat exclusivament per Joan Llinàs. S’ha optat per 
resseguir el Ter de dalt a baix, de Setcases a l’Estartit, tot aturant-se en la 
pràctica totalitat dels elements vinculats amb els usos de l’aigua del riu. 
D’una manera conscient i volguda, s’ha prescindit en el text de la major 
part de les dades tècniques i de les descripcions massa detallades i feixu-
gues que omplen la base de dades de l’inventari. No creiem, tanmateix, 
que per això es perdi informació; ans al contrari. 

Conscients que el lector preferent d’aquesta obra és, com dèiem 
abans, algú interessat però no especialista, s’ha primat per sobre de tot 
una lectura fàcil i atractiva, i de cadascun dels elements d’aquest patri-
moni tan singular se n’ha destacat sobretot l’entorn geogràfic i la seva 
història, una tria conscient que vol reflectir per sobre de tot el vessant 
més humà de l’ús de l’aigua del Ter al llarg dels segles.

També cal entendre en aquest sentit la decisió de resseguir el riu en la 
seva esforçada singladura des del Pirineu fins al mar, travessant carenes 
muntanyoses i dibuixant giragonses per les planes, i d’explicar com es va 
trobant amb rescloses que li tallen el pas, com la seva aigua es desvia cap 
a les entranyes dels molins i de les centrals, com un seguit de ponts hi sal-
ten per sobre, com l’emmarquen els embalums de les antigues fàbriques 
de riu i les colònies que algunes d’aquestes fàbriques van generar. 

A poc a poc, a mesura que baixem per les seves aigües atribolades, ens 
anem adonant de com va prenent cos una història de milers d’homes i 
dones que no tan sols van viure al costat del Ter, sinó que no haguessin 



E L  T E R  |  I N T R O D U C C I Ó

16 17

pogut viure sense l’aigua del riu, d’un riu que fou bàsic per l’entrada del 
país a la història, que va veure néixer una nació, que va assaonar amb 
generositat les terres per on passava, que va fer anar molins i fargues i 
que va ser protagonista principal en el relat fecund de la industrialitza-
ció catalana. 

La nostra pretensió és que el lector, en arribar a l’Estartit, s’endugui 
la sensació que el Ter no és tan sols un curs d’aigua que baixa de les 
muntanyes fins al mar, sinó que es tracta d’una artèria que distribueix 
la sang que ha fet possible des de fa segles la vida a totes les terres per on 
discorre.

Al costat del text, les imatges. A banda d’una tria de les fotografies 
realitzades durant el treball de camp per Jordi Merino –n’hi ha unes 
quantes– hem comptat aquí amb la professionalitat del fotògraf Josep 
Curto. I és que la nostra voluntat i la nostra intenció ha estat a tothora 
que la informació que aporten les imatges que il·lustren el llibre es ves-
teixi amb l’elegància d’una presentació de qualitat. Esperem de tot cor 
haver-ho aconseguit.

Encara que no d’una manera exhaustiva, hem cregut també oportú 
completar el contingut gràfic de l’obra amb una tria d’imatges antigues. 
Hem escollit, principalment, instantànies d’aquell patrimoni i d’aquell 
entorn humà que no existeixen, que ja són història i que només les po-
dem reviure atrapades en aquestes velles imatges. Hem hagut de recórrer 
a arxius i a particulars. En el primer cas, esmentem els Arxius Comarcals 
del Ripollès i de la Selva, l’Arxiu Municipal d’Anglès, l’INSPAI-Centre 
de la Imatge de la Diputació de Girona, el Centre de Recerca i Difusió de 
la Imatge (Ajuntament de Girona), el Fons Fotogràfic Josep Salvany (Bi-
blioteca de Catalunya) i el Centre de Documentació del Montgrí, Illes 
Medes i Baix Ter (Museu de la Mediterrània). Pel que fa a les persones, 
hem de regraciar molt especialment Raquel Castellà, de Roda de Ter, per 
obrir-nos les portes del seu generós arxiu fotogràfic particular, i també 
Joaquim Puigdemont i Albert Roura.

La segona part del llibre està constituïda per un llistat que permet 
adonar-nos de la gran quantitat d’elements relacionats amb els usos de 
l’aigua del Ter que es preserven. Alguns, és cert, com els moderns ponts 
de les carreteres, no es poden considerar pròpiament com a patrimoni, 
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però la immensa majoria ho són sense cap mena de dubte. Només cal 
repassar per sobre el mateix llibre que us fem a mans.

Finalment, cloem l’obra amb una ruta a través d’aquell patrimoni vin-
culat als usos de l’aigua del Ter que, avui per avui, fa bo de visitar. Mitjan-
çant 44 punts, cadascun dels quals compta amb una fitxa diferenciada, i 
al costat d’una descripció històrica i tècnica, informem de les condicions 
de visita i gaudi de cada element o grup d’elements en qüestió.

Elaborat, doncs, el contingut, hem passat a la forma. Com que sobre-
tot volíem donar a conèixer la vàlua d’aquest patrimoni, més enllà d’un 
text més o menys acurat i d’unes imatges atractives ens vam obligar a 
donar-hi una presentació de qualitat, que –diguem-ho tot– no hagués 
estat possible sense el patrocini de la Fundació Agbar. D’aquí el format 
gran del llibre, que ha pres cos i forma gràcies al treball de disseny i 
maquetació d’Àngel Madrià i de Jon Giere, d’Editorial Gavarres, que, 
conjuntament amb el Consorci Alba-Ter n’és, també, la coeditora. Espe-
rem que, d’aquesta manera, s’hagi pogut complir la nostra intenció de 
facilitar la lectura i la visualització del contingut del llibre d’una manera 
tan òptima i còmoda que permeti copsar el valor i la importància d’un 
patrimoni històric que, moltes vegades, ha estat menystingut o, si més 
no, infravalorat.

Conèixer és estimar, diuen. El nostre desig principal és que aquesta 
obra que teniu a les mans contribueixi una mica més a conèixer, i per 
tant a estimar, el patrimoni vinculat als usos de l’aigua del riu Ter. Si ho 
aconseguim –esperem que sí– haurà estat la nostra modesta contribució 
a preservar una part de la nostra història, d’allò tan important que ens 
ha fet com som i que, per tant, no podem permetre’ns el luxe d’oblidar.

JOAN LLINÀS I JORDI MERINO

HISTORIADORS

JANUS, SL
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Quan el Ter va ple, l’aigua 

vessa per sobre de la resclosa 

de can Pelegrí, a Llanars, just 

després d’haver passat per 

sota del pont d’Espinalva.
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D’Ulldeter
a la Farga de Bebié

L’Alt Ter
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SETCASES
Com quasi tots els rius del món, quan el Ter neix no és 

res més que un rierol. A una cota de dos mil cinc-cents 

metres i vigilat des de les altures pel Bastiments i pel Gra 

de Fajol, pren forma definitiva quan els vessants abrup-

tes d’aquestes dues muntanyes se suavitzen i s’obren a un 

circ majestuós, orientat a llevant, on fa cent anys hom va 

construir un refugi de formes originals i agosarades que 

va sucumbir poques dècades després a les maltempsades 

pròpies de l’alta muntanya.

Ulldeter és el nom explícit d’aquest paratge. L’ull del 

Ter, allà on el riu obre la seva mirada cap al món huma-

nitzat que l’espera i que el farà treballar de valent. De 

moment, però, encara podrà recórrer en plena llibertat 

vuit quilòmetres en descens ràpid i sovint impetuós cap 

al fons de la vall que, com el riu mateix, aquí tot just pren 

forma. Tenaç, l’ésser humà va construir un nou refugi 

una mica més avall, allà on el riu s’obre pas entre el puig 

dels Lladres i el Gra de Fajol Petit; el camí que hi porta 

salva el curs del riu gràcies a un pontet que consisteix en 

la primera actuació humana directa que trobem sobre el 

riu incipient. 

Un quilòmetre després, el Ter deixa enrere la cota dels 

dos mil metres, gira cap al sud-est i rep les aigües de tot 

un seguit d’afluents que el fan créixer i li comencen a do-

nar entitat. Del nord baixen la riera de Morens i el torrent 

de la Portella; de ponent, els beços de la Mort del Godall; 

del nord-est, una mica més avall, el clot de la Coma Er-

mada. La vall es comença a obrir: a tramuntana es drecen 

el puig d’Ombriaga, el pic de la Dona, el puig de la Coma 

Ermada i el puig de la Llosa. 

Apareix una carretera. Els camins humans aprofiten 

sempre que poden el pas dels camins de l’aigua, i ben avi-

at al Ter se li afegeix aquest acompanyant ineludible. De 

moment, però, la muntanya encara és abrupta i la carrete-

ra es desvia momentàniament per mirar de trobar passos 

una mica més amables mentre el riu baixa, ara ja decidi-

dament, cap al sud. 

Riu i carretera es retroben allà on s’ajunten al Ter les 

aigües del torrent de la Coma de l’Orri, que vénen de po-

nent, baixant de les altures del roc de l’Orri, les Borregues 

i el puig de Pastuira. En cinc quilòmetres, el Ter ha baixat 

un desnivell de mil metres.

Apareixen les primeres cases, encara petites, encara 

esparses, situades al rempeu del pla de la Molina. La vall 

es concreta i es dibuixa ara ja de manera diàfana. Pel fons 

hi discorre un Ter encara molt jove, però ja una mica més 

tranquil. Mentre, ara sí, baixa decidit cap a la civilització 

humana, seguit de petja per la carretera que puja a Vallter, 

passa pel costat del primer vestigi d’aprofitament humà 

de les seves aigües que es trobarà en el llarg camí cap al 

mar: la central de la Farga.

Molina, central, farga... El Ter encara no s’ha fet gran i 

l’ésser humà ja fa segles que el fa treballar. No cal pensar-

s’hi gaire per trobar l’origen del topònim del pla de la Mo-

lina. Les fargues van proliferar per la vall i tota la comarca 

D’Ulldeter 
a la Farga de Bebié
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A Ulldeter, un Ter jove i 

impetuós salta entre les 

roques tot cercant amb 

pressa les terres del fons 

de la vall, encara lliure 

dels encàrrecs humans 

que, ben aviat, el faran 

treballar de valent.
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Passat Setcases, el Ter 

topa contra la petita 

resclosa Brutau, que li fa 

fer la primera feina.

fa dos-cents i tres-cents anys. De les centrals, n’haurem 

de parlar molt i molt a les pàgines que vénen. Però avui, 

malgrat tot, en aquests paratges el Ter flueix encara lliure. 

De l’hipotètic molí, se n’ha perdut tot rastre. La farga fa 

un segle i mig que va deixar de funcionar, i la central –una 

nau de pedra, sense sostre i amb quatre grans ulls de punt 

rodó que miren, buits, la carretera i el Ter– no va arribar a 

funcionar mai perquè no li van donar permís.

Més aigua: del nord-est arriba la riera de Carboner, 

molt a prop de l’antiga farga, i el Ter enfila cap a Setcases. 

El poble apareix passat el pont de la carretera de Vallter, 

una estructura recent, de formigó, útil, funcional, segu-

rament molt forta, com la major part dels ponts de les 

carreteres modernes que saltaran sobre el Ter fins a la 

seva desembocadura. Hi són, hi passem; res més a des-

tacar-ne...

Setcases mira el Ter i  ha viscut amb aquest riu des que 

va néixer, tot i que la llegenda ens parli de set germans 

pastors que, per protegir-se de la nevada, van baixar de la 

muntanya i van construir les seves set barraques allà on 

floria un saüc. El que no diu la llegenda és que, per sort, 

l’arbre era al costat del riu.

La vila s’ajaça a la falda de la muntanya al costat dret 

del Ter i, pels seus carrers, hi discorren les aigües vives, 
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fredes i transparents del rec que, arranjat fa ben poc, s’ha 

incorporat amb encert al petit paisatge urbà d’aquest nu-

cli de muntanya. Passant pel seu costat entre les cases de 

pedra i els carrers irregulars, ens deixem endur per l’agra-

dable remor de l’aigua i potser no acabem de ser consci-

ents que som davant del primer testimoni pervivent de 

l’aprofitament humà del Ter, que al segle XVIII abastia 

d’aigua tres molins i una farga. Molins i farga fa anys que 

ja no hi són, però el rec persisteix. El poble estén el pont 

d’en Jepet –modern perquè el vell se l’emportà la riuada 

del 1982– cap a l’altra riba del Ter per atènyer el petit barri 

de la Creueta, just allà on baixen les aigües del torrent de 

Vall-llobre, que ve de les altures de l’altre gran cim de la 

vall, l’alterós Costabona. 

Setcases s’acaba tal com ha començat, amb un pont 

modern per on passa la carretera, el pont Teixó. No fa pas 

gaire n’hi havia un altre, dels anys quaranta del segle pas-

sat, que va passar a millor vida perquè era massa estret; 

aquest, al seu torn, n’havia substituït un d’encara més 

antic, de pedra i del qual ja no queda cap record si no és 

en alguna fotografia antiga on s’entreveu la seva esquena 

d’ase amb la vella Setcases de fons. Les obres humanes 

neixen i moren, el riu roman.

A tocar del pont, una resclosa; a la fi, el Ter es troba 

la seva primera feina. L’obra és petita, una mitja lluna de 

pedra i ciment encastada al llit rocallós del riu i connec-

tada a la riba esquerra a una casa de comportes modesta, 

quadrada, amb teulada de quatre vessants i obertures i 

cantonades remarcades amb falsos carreus que li donen 

un toc senzill d’intencionalitat artística que s’adiu prou 

amb l’entorn de muntanya que li fa de teló de fons. Una 

vella placa de ferro colat amb lletres en relleu clavada a la 

paret ens informa que fou construïda l’any 1908 pels suc-

cessors de B. Brutau; si mirem els arxius, trobem que fou 

Jaume Brutau qui adquirí l’aprofitament després que no 

reeixís un primer projecte de fàbrica de productes electro-

químics que havia maquinat per a Vilallonga, aigües avall. 

Des d’aleshores i fins avui, el canal que surt de la resclosa 

recorre quasi sis quilòmetres sota terra fins a la central hi-

droelèctrica que hi ha a l’entrada de la mateixa vila veïna.

Passada la resclosa, Setcases queda enrere. El Ter ha 

recorregut només deu quilòmetres, però ha baixat un 

desnivell de 1.400 metres. Fins al mar, només n’hi que-

den 1.250.

VILALLONGA DE TER
De Setcases a Vilallonga l’aigua del Ter que no ha estat 

desviada pel canal dels Brutau discorre lliure pel fons de 

la vall. A ponent i a llevant, alçàries que freguen els dos 

mil metres (el castell dels Moros, el puig de la Torroella, el 

puig de les Agudes, el serrat de Sant Pere) emmarquen la 

línia d’un riu jove que talla pel mig el fons planer i allar-

gassat de la vall. Al llarg d’aquests sis quilòmetres el Ter, 

encara impetuós, perdrà quasi 200 metres d’altitud.

No hi ha res que obstaculitzi el pas del riu en tot 

aquest recorregut, llevat dels tubs de la passera del camí 

del Catllar, prop del punt on desguassa el curs de l’aflu-

ent homònim. Dos quilòmetres riu avall, el 

trencall de Tregurà salva el Ter amb un pont 

modern que es troba a tocar de la confluèn-

cia del riu amb la riera de Tregurà. Al costat 

hi ha una moderna central hidroelèctrica a 

la qual arriba l’aigua amb la força que li pro-

porciona el salt espectacular que baixa en pi-

cat els més de dos-cents metres de desnivell 

que hi ha entre la bassa de Tregurà de Dalt i les 

turbines de la central. L’aigua, però, no és la del Ter, sinó 

la de les rieres del Catllar i de Tregurà, que reguen el ves-

sant dret de la vall.

No és fins a les envistes de Vilallonga que ens hem 

d’aturar de bell nou. El fons de la vall s’ha obert en una 

petita plana; el riu hi passa escorat a la dreta, quasi arrapat 

al muntanyam, i a l’ampli espai que queda a l’altre costat 

s’hi dreça la vila, prudentment i sàviament separada de 

la llera d’un riu que quasi sempre és amable i, encara en 

aquests verals, enjogassat, però que, com algú encara pot 

recordar, alguna vegada ha baixat amb sobtada violència.

Entre el poble i el riu hi ha quedat un espai que avui 

és un parc ben agençat, on el verd de l’herba ben cuida-

da comparteix quadre amb el Ter a un costat i el poble a 

l’altre; d’escenari, les muntanyes, més de mig any blan-

ques de neu, que alimenten el nostre riu. Un rec traves-

sa aquest parc; algú va decidir col·locar-hi un pontet de 

El cognom Brutau està 

íntimament lligat a la 

primera de les centrals 

hidroelèctriques amb 

què es troba el Ter en el 

seu recorregut.
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PLANA 24, A L’ESQUERRA

El canal de Setcases, que 

antany movia molins i 

fargues, avui es limita a 

transportar l’aigua del Ter 

pel cor del mateix poble, 

reconvertit en un digne 

monument urbà.

PLANA 24, A DALT

Les parets descarnades 

de la central de la 

Farga, prop de Setcases, 

constitueixen avui el 

primer testimoni de 

l’activitat humana lligada 

a l’ús de les aigües del Ter.

PLANA 24, A BAIX

Un salt de seixanta 

metres dóna impuls a 

les turbines de la central 

hidroelèctrica Bassols, a 

tocar de Llanars.

L’aigua que ve de la 

central de Vilallonga 

dóna vida a un bonic 

parc abans de retornar 

al Ter.
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A la central Bassols, a 

Llanars, el gris de la pedra 

vista juga amb els tons 

de verd que encatifen 

perennement el seu entorn.
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fusta que dóna al conjunt un innegable toc de pessebre. 

Aigües amunt, podem veure el rec que ix d’un petit tú-

nel que passa per sota de la carretera que ve de Setcases. 

Si travessem el vial, veiem com el rec ha estat transformat 

en una escultura que, qui sap si fins i tot de manera in-

conscient, rendeix tribut a l’aprofitament humà directe 

del Ter: una cortina d’aigua que salta del nivell superior 

del canal, vigilada i dirigida pel bagant que la desvia del 

seu recorregut original. Si girem la vista en la direcció de 

la procedència de l’aigua veurem, ja fora del poble, al fons 

d’una esplanada, la central, la primera central hidroelèc-

trica del Ter.

A la central Brutau, o de Vilallonga, la fredor de la 

tècnica, de mecanismes i cables, queda temperada per un 

seguit de detalls i elements artístics que li proporcionen 

aquella agradable conjuminació, tan pròpia de l’arquitec-

tura de fa cent anys, entre la funcionalitat més absoluta i 

l’art. És la primera central hidroelèctrica del Ter on la tro-

bem; no serà, ni de bon tros, l’última.

Primera fita: exteriorment, l’edifici s’adiu amb l’en-

torn d’alta muntanya on està situat; teulada grisa, de 

vessants inclinats i ràfecs amples; parets de pedra vista, 

la mateixa pedra de la muntanya; grans obertures d’arcs 

rebaixats; el primer tram del canal, que travessa els prats 

verds... Segona fita: a l’interior despunten els detalls artís-

tics; l’antic telèfon, el vell quadre de control de marbre i 

fusta, el ferro forjat i treballat de les escales...Tercera fita: i 

amb tot això, al capdavall, uns mecanismes que transfor-

men l’energia de l’aigua del Ter en energia elèctrica: tur-

bines, alternador, transformadors... La central va arribar a 

portar electricitat a la fàbrica tèxtil que els Brutau tenien 

a la vila garrotxina de Sant Jaume de Llierca, a més de 32 

quilòmetres en línia recta, gairebé una proesa en aquells 

moments, i també va fer possible que s’encenguessin a 

Vilallonga les primeres bombetes. La història recent de 

la vila, doncs, aplega l’aprofitament del Ter, l’arribada 

de l’electricitat, petits detalls artístics i, més recentment, 

l’agençament de l’entorn directe, aigües avall del canal i 

cap a la llera del riu. Ens hi tornarem a trobar, i àdhuc 

amb escreix, però aquest primer exemple permet adonar-

nos com el Ter ha dibuixat i continua dibuixant la feso-

mia històrica i humana d’aquelles comunitats que viuen 

al seu costat. Indubtablement, valorar els testimonis físics 

d’aquesta convivència –encara que, com a Vilallonga, si-

guin simples canals de desguàs– és dignificar la pròpia 

història.

L’aigua que ha fet treballar la central dels Brutau no 

té temps de descansar. Quan retorna al Ter es troba amb 

la bassa que s’ha format darrere la paret de pedres i ci-

ment d’una nova resclosa. Al costat de muntanya, la casa 

de comportes dóna pas a un canal que s’esmuny aigües 

avall a tocar dels vessants emboscats. L’aigua que no ha 

estat canalitzada s’escola pel llit natural del riu en direcció 

cap a Llanars, tot passant per sota del pont de la carretera 

d’Abella. 

LLANARS
El Ter baixa encara rabent, disposat a deixar enrere la cota 

dels mil metres, tot passant al cap d’una estona per sota 

del pont de la carretera de la Roca, construït de nou des 

que el vell, del qual es veuen les restes descarnades a prop, 

va sucumbir a la darrera gran riuada, la de l’any 1982. El 

canal, en canvi, s’ho agafa de moment amb més calma; a 

estones soterrat i a estones a l’aire lliure, sembla enfilar-

se pels vessants obacs i frondosos del costat sud de la vall 

quan en realitat –tot i que lentament, durant tres quilò-

metres– el que fa és, també, perdre altitud. 

Discorre darrere els paratges del poblet encimbellat 

de la Roca, ara com un caixó mig camuflat pel fullatge i 

l’herbei, adés formant un aqüeducte per salvar el pas de 

la riera de Pelencà. Finalment, quan surt a respirar a l’aire 

lliure, ho fa entre la boscúria neta dels entorns de la caseta 

de la reixa, les parets de pedra vista de la qual destaquen 

enmig d’un petit espai d’herba cuidada. Cap al fons de la 

vall, la tofa arbrada s’obre per deixar pas al tub que, en 

un descens vertiginós de seixanta metres de desnivell, fa 

que l’aigua baixi, ara sí, amb ràbia, fins a les turbines de 

la central que, petita des d’aquesta altura, destaca enmig 

dels prats. Al fons s’estén el poble de Llanars.

La central, de pedra grisa, sap destacar sense ferir la 

vista enmig de prats verds i bestiar que pastura. Fou feta 

construir l’any 1904 per Àngela Carbó, vídua de Bassols, i 

el seu canal de desguàs, abans d’arribar al Ter proper, ali-
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mentava el vell molí d’en Batlló que es dreça, avui trans-

format en un habitatge particular, al costat mateix de la 

llera del riu. La central funciona a ple rendiment i el molí 

fa anys que ha deixat de ser-ho, però encara són ben visi-

bles tant el mateix canal que l’abastia, i que ara serpenteja 

per l’esplèndid jardí que embelleix els darreres de la casa, 

com els arcs, avui cegats, per on entrava i sortia l’aigua 

que feia funcionar les moles.

Del molí, se’n té notícia almenys des del segle XVIII, i 

sempre fou regentat per la família Esquena, per més que 

després dels primers propietaris coneguts, els Batlló que 

donaren nom a l’edifici, el molí passés als mateixos Bas-

sols de la central. Els Esquena, al segle XIX, feien farina 

amb l’ordi i el sègol que compraven al rector, que en 

aquell temps, doncs, no tan sols es limitava a realitzar la 

seva tasca pastoral des de la magnífica església romànica 

de Sant Esteve. Després van venir els temps de la central 

hidroelèctrica, però només els canvis vertiginosos de la 

segona meitat del segle XX van fer que les moles deixes-

sin, a la fi, de rodar per sempre.

Al costat mateix de l’antic molí, un pont de pedra tra-

vessa el Ter amb un únic arc escarser. Per sobre, hi passa 

el camí que duu al barri d’Espinalva (o Espinauga, com 

també en diuen aquí), encimbellat a migdia, als vessants 

del puig Ventós. Quasi a la mateixa base del pont, una 

nova resclosa, també de pedra com el pont, genera un 

petit salt d’aigua i, al seu costat, l’arc de sota de la casa 

de comportes deixa pas a un nou canal, que discorre a la 

riba esquerra del riu. Vist des del petit mirador que s’ha 

habilitat a tocar del costat oposat de la resclosa, el conjunt 

format pel molí, el pont, la mateixa resclosa, la casa de 

comportes i el canal és un compendi d’elements de patri-

moni que revelen la interacció entre el riu i l’ésser humà. 

La mateixa natura d’aquests elements, fets quasi tots de 

pedra, la cantarella de l’aigua bellugadissa i l’entorn ben 

cuidat fan d’aquest mirador un lloc escaient per parar-se 

una estoneta.

Nosaltres podem descansar, però el Ter no pot fer-ho. 

El canal que suara esmentàvem ha de portar aigua fins a 

la propera central, la de can Pelegrí, i discorre rectilini al 

costat d’una plana seccionada en petits horts i algun prat, 

sobre la filera d’arcs d’un aqüeducte que li serveix per 

guanyar altitud i poder fer girar amb la força escaient la 

turbina Francis de la central de can Pelegrí, que es dreça 

tot just a poc menys de mig quilòmetre aigües avall de la 

resclosa.

En aquest paratge, hi desemboca la riera de Feitús, que 

recull les aigües del vessant nord d’aquesta part de la vall, 

des del puig de les Agudes i el puig Sistra fins al puig Mos-

cós i el puig de Sant Joan. Els darrers metres de la riera 

travessen un extens parc, situat entre el poble i el Ter, que 

convida a passejar-hi. Les terrasses d’herba verda davallen 

fins a tocar el Ter i el camí mor en un pont de pedra que 

travessa la riera i que, de moment, marca el límit de la 

part arranjada. No cal pensar-hi gaire per endevinar que, 

ben aviat, podrem travessar el pont i arribar passejant fins 

a les envistes de la central.

La central agafa l’aigua que, en un principi, des de 

l’any 1895, estava pensada per fer funcionar una fàbrica 

tèxtil que no va reeixir. D’aquesta manera, la família Bar-

nadas, promotora de l’aprofitament, va arribar a un acord 

amb la companyia elèctrica dels Brutau, que hem conegut 

abans, i l’any 1917 es va poder inaugurar la central que va 

donar la primera electricitat a Llanars. Avui, la central de 

can Pelegrí continua funcionant: és una construcció de 

pedra vista, dos pisos i teulada de quatre vessants que es 

dreça, elegant, prop de la confluència del Ter amb la riera 

de Feitús. 

Als entorns de la central hi desemboca un altre aflu-

ent del Ter, el torrent de la Sorriba, que ve de la petita vall 

on hi ha, més amunt, Espinalva, i alguns masos, com el 

Collell, on podem arribar per la palanca de construcció 

recent que travessa el Ter en aquella zona. Als peus de 

la palanca hi ha una altra resclosa, la de can Coch, però 

aquesta ja no desvia l’aigua del riu. La seva estructura de 

carreus ben disposats està trencada pel mig i l’aigua es 

vessa generosa i s’escola riu avall cap a l’esplèndid parc 

Maristany, a l’entrada de la propera vila de Camprodon.

CAMPRODON
L’estructura urbana de Camprodon s’estén amb la típica 

forma de i grega pròpia de les viles situades estratègica-

ment a la confluència de dos rius d’una certa entitat. Això 
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Situada a la primera gran confluència de rius de la vall del Ter, 
la vila de Camprodon, terra de pas, no hauria pogut prosperar 
sense els seus ponts. Que el més antic de tots, amb vuit segles a 
l’esquena, sigui curiosament el pont Nou ho delata clarament; 
qui sap a quin segle devien construir el desconegut pont Vell que 
el va precedir? L’esveltesa i l’harmonia d’aquesta magnífica obra 
medieval ha servit sempre per atorgar a la població una encertada 

carta de presentació al món. Però Camprodon ha necessitat també 
altres ponts per travessar el Ter; avui les línies delicades de la 
palanca de l’hotel Rigat conviuen amb el disseny agosarat de la de 
mas Ventós i amb la funcionalitat estricta del pont d’Enllà. I, encara 
que no sigui objecte específic d’aquest llibre, no podem oblidar els 
ponts que travessen el Ritort, com els dels carrers d’Isaac Albèniz o 
de Sant Antoni, el del Camí de Dalt i el de Freixenet. 

29

|||| Camprodon i els ponts
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El magnífic pont Nou de 

Camprodon, que senyoreja 

indiscutiblement la llarga 

llista de ponts del Ter, 

s’emmiralla en la quietud 

de les aigües retingudes 

per la resclosa de l’Iglesias.
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A DALT, A L’ESQUERRA

Entre prats d’alta 

muntanya i bestiar que 

pastura, el canal de les 

Rocasses enfila directe el 

camí de la seva central. 

A DALT, A LA DRETA

No tota l’aigua que 

desvien les rescloses se’n 

va cap al canal. Una 

part retorna al Ter, en 

alguns casos –com a 

les Rocasses– per mitjà 

d’un ‘pas de peixos’ 

que permet salvar el 

desnivell.

vol dir que a Camprodon hi ha dues valls importants i, 

conseqüentment, dos camins històrics. Aquí el Ter rep 

les aigües del seu primer gran afluent, el Ritort, que re-

cull les aigües del muntanyam que, per un costat, aigües 

amunt, encercla Molló i, per l’altre, les que vénen de les 

serres, un pèl més modestes, que delimiten per aquell cos-

tat l’Alta Garrotxa. El coll d’Ares és el pas mil·lenari que 

permet travessar la serralada pirinenca i el camí que en 

baixa mor, precisament, a Camprodon, a tocar de les pa-

rets romàniques de l’antic monestir de Sant Pere. Des del 

mirador excepcional de Sant Antoni es pot apreciar com 

els tres braços de la i grega conformen una vall amb una 

inqüestionable personalitat; Camprodon n’és el cor, i el 

Ter i el Ritort en són les principals artèries.

Tot hi porta. Confluència de rius i de camins històrics 

vol dir un pont. I, d’entre totes les imatges que pot oferir 

Camprodon –que no són poques–, la del pont Nou alçant 

el seu gran arc de punt rodó sobre el Ter n’és sens dubte la 

que té incorporada una dosi més gran i destacable de be-

llesa. Aquest monument medieval, construït a cavall dels 

segles XII i XIII, ens ha arribat incòlume després d’haver 

resistit, no sense problemes, terratrèmols i conflictes bèl-

lics de tota mena i d’haver estat reparat, per la seva im-

portància, infinitud de vegades.

Avui el pont Nou, el més vell de Camprodon i de la 

vall, segueix viu i ben viu, tot i que altres ponts, molt més 

funcionals però no tan bells, comuniquen el poble i la vall 

cap a totes les direccions possibles. La palanca de l’hotel 

Rigat, pocs metres aigües amunt, té un aire d’esveltesa; el 

pont d’Enllà, aigües avall, és –simplement– ample i pràc-

tic. A l’altra banda de la palanca de l’hotel Rigat hi ha el 

pont més nou de tots, la palanca de mas Ventós, d’un dis-

seny agosarat que dóna un toc de contemporaneïtat que, 

al capdavall, també s’agraeix. 

Però el pont Nou no té rival. El seu doble vessant que 

s’alça quinze metres per sobre del llit del Ter just després 

de la confluència amb el Ritort, es recolza sobre el gran 

arc de trenta metres de llum. A banda i banda, a mesura 

que l’estructura descendeix cap a les dues ribes, els arcs es 

van fent més petits, tot i que pel costat del poble vell les 
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cases s’hi agombolen i n’oculten un extrem. En aquella 

banda s’alça la torre que durant segles va defensar l’entra-

da al poble i que acaba de donar personalitat i significat a 

aquesta veritable joia del nostre patrimoni.

Des de fa poc més d’un segle una resclosa completa 

aquesta imatge senyera de la capital de la vall. Feta amb 

acurats carreus de pedra, la seva presència no molesta la 

vista ni desmereix l’entorn; ans al contrari, el petit salt 

d’aigua que la sobreïx quan el Ter va ple li afegeix un punt 

més d’atracció. Al costat esquerre del riu arrenca el canal 

que passa per sota les cases de la riba del Ter i que mor a 

la central que hi ha a l’indret on abans s’emplaçava una 

fàbrica de tovalloles –la fàbrica de l’Iglesias– i, després, 

una serradora.

A Camprodon el Ter –que, paulatinament, des de 

Vilallonga, s’havia anat girant cap a ponent– fa un tomb 

de noranta graus i enfila de dret cap al sud, deixant a la 

seva esquerra l’aglomeració urbana de la vila de baix, ar-

recerada als peus del turó on en segles passats s’havia al-

çat el castell. A la sortida del poble, allà on comença la 

nova variant, les muntanyes es tanquen i el pla s’estreny, 

escanyat entre la muntanya de Sant Antoni i l’extrem de 

llevant de la serra Cavallera. Acompanyat per la insepa-

rable carretera, el riu es dirigeix cap a les parets dretes de 

les Rocasses, però encara aprofita un darrer tram de la 

plana moribunda per donar vida a una nova central. La 

resclosa origina un canal que, a la dreta del riu, travessa 

una llarga llenca de prats fins que mor a tocar de l’edifici 

de la central (parets de pedra, teulada de quatre vessants, 

grans finestrals d’arc pla), construït als anys trenta del se-

gle passat per abastir els camprodonins de l’electricitat 

que necessitaven. Fins fa no pas gaires anys, aquesta fou 

l’única central del país totalment gestionada per una co-

operativa.

Just a tocar de la central, una altra resclosa; no hi ha 

temps per al descans. La vista enrere des dels primers me-

tres de canal és ben eloqüent: en primer pla, la paret ata-

lussada de la resclosa, de pedra vista; a la seva esquerra, 

la casa de comportes, amb els seus quatre arcs de sortida 

i el detall agraït dels pinacles esfèrics als vèrtexs de la co-

A DALT, A L’ESQUERRA

Per accedir al mas de 

la Casa Nova des de la 

Colònia Estabanell, és 

millor travessar el Ter per 

una altra banda, encara 

que no es vagi en moto.

A DALT, A LA DRETA

L’escola és un dels edificis 

més significatius de la 

Colònia Estabanell.
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berta; darrere, el llit del Ter passant mansament al costat 

de la central.

La resclosa s’assenta amb fermesa sobre el rocam ir-

regular, suavitzat amb el temps pel pas insistent de l’ai-

gua. És aquí, a les Rocasses, on les muntanyes dels dos 

vessants s’apropen més; el Ter s’esmuny entre les parets 

grises de pedra, mentre la carretera, sorpresa, es veu obli-

gada a fer un revolt sobtat i travessar el Ter mitjançant un 

pont de línies prou senzilles i elegants per poder atènyer 

amb garanties el proper pla. No ha estat fins fa ben poc 

que s’ha fet una clivella a la roca i s’ha bastit un pont nou 

perquè els viatgers puguin estalviar-se el revolt sobtat i 

més d’un esglai.

LA COLÒNIA ESTABANELL
Passat el congost, s’obre un altre pla allargassat per on 

discorren, colze a colze, el Ter i la carretera. El canal de-

semboca ben aviat en una nova central, la de la Farga, que 

es dreça al capdamunt d’aquest nou paisatge. Si arquitec-

tònicament l’edifici de la central no presenta trets des-

tacables, sí que ens fixem, indubtablement, en les restes 

d’unes parets enrunades que hi ha a tocar d’un mas 

d’estructura allargassada que es dreça a pocs 

metres de distància i que pertany a l’antiga 

farga que va donar nom a la central.

Que lluny que queden els bons temps 

de la farga de Camprodon! En deien la 

«farga del Veterano» perquè va ser ex-

plotada per la societat «Veterano Cabeza 

de Hierro», que va participar en el pro-

jecte pioner d’uns ferrocarrils de noms 

tan rimbombants i vuitcentistes com 

«Caminos de Hierro de la Serenísima Seño-

ra Infanta doña María Luisa Fernanda» 

i «Camino de Hierro de San Juan de las 

Abadesas hasta Rosas». Al final, tot 

–trens i farga– va acabar com el ro-

sari de l’aurora; dels primers, no en 

queda res més que un record va-

gue, i de la segona, unes parets que 

s’enrunen lentament.

Fins fa poc temps, des de la farga hom podia deixar 

lliscar la mirada per la plana de prats verds que s’estenia 

entre el Ter i la carretera fins a la vella colònia industrial 

del fons, però ara una fàbrica de renom ha plantat la seva 

nova nau en aquest indret i ha envaït l’aire de l’olor dolça 

que emana de les galetes que produeix. Canvien els temps, 

la farga s’enruna, la colònia perviu sota la forma d’una 

barriada, però l’activitat humana, per sort, persisteix.

La colònia que es dreça en aquest paratge, riu avall, és 

la primera del Ter, la iniciadora de la llarga rastellera que 

punteja el riu en quasi la meitat del seu llarg camí cap 

al mar. Fruit d’una singular concepció de l’organització 

empresarial del treball, les colònies industrials, condicio-

nades per la necessitat del riu i afavorides per les encara 

llargues distàncies, van constituir a partir del tercer quart 

del segle XIX una solució adient per al funcionament de 

les empreses i una forma de vida agredolça per als que, 

provinents d’un camp on la pobresa i la incertesa davant 

del futur immediat eren endèmiques, anaven a raure en 

un entorn on tenien assegurats el sostre, el dia a dia i fins 

i tot algun servei que els seus avantpassats ni haurien po-

gut sospitar. A canvi, però, de formar part d’un món molt 

petit i tancat, de treball dur i sota la protecció semidivina, 

invisible però omnipresent, de l’empresari. De l’amo.

La Colònia Estabanell va prendre aquest nom quan, 

després d’un incendi devastador que la va anorrear, l’em-

presa tèxtil dels Matabosch fou comprada l’any 1923 per 

la companyia Estabanell i Pahisa. La fàbrica, mare i ori-

gen de la colònia, ja feia aleshores més de mig segle que 

tenia activitat des que, pels volts del 1870, fou fundada 

per Antoni Matabosch. Fou construïda una fàbrica nova, 

però les romanalles de les antigues naus que havien hos-

tatjat tres-cents telers van quedar mig enrunades al costat, 

i encara avui podem veure que part de les seves parets sol-

cades amb tres nivells de finestrals buits es drecen rere la 

central hidroelèctrica i la xemeneia de rajols vermells. 

A partir d’aquest nucli primigeni, es va anar des-

envolupant la colònia, allargassada entre la carretera i 

el Ter. No només van créixer els blocs de quatre pisos i 

la veïna rastellera de casetes adossades; també hi havia 

una petita escola, avui encara en ús i que mostra unes 

elegants línies d’arquitectura racionalista, un antic cafè 

Un dels 

mecanismes de 

la resclosa de 

les Rocasses.
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Les restes del molí de 

can Peric, en bona 

part encara altives tot 

i el seu estat d’abandó, 

emergeixen entre la 

frondosa vegetació 

del bosc humit d’alta 

muntanya.
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amb sala de ball al costat i una petita església de preten-

sions neogòtiques encastada entre els blocs de pisos. A la 

part del darrere de la colònia, a prop dels safaretjos aban-

donats, ens sorprèn una palanca agosarada i inquietant, 

amb sòl de travesses de fusta vella, que s’arrapa als dos 

marges del Ter i permet passar a l’altra banda, on hi ha el 

mas de la Casa Nova. Burleta, un senyal ens avisa que és 

prohibit passar-hi en moto.

Avui, passats els anys d’activitat frenètica i amb la 

fàbrica tancada, la colònia mig perviu. És un petit po-

ble, podem dir-ne quasi un barri de Camprodon, que ha 

suportat els nous temps millor que altres instal·lacions 

d’aquest tipus, potser perquè és a prop de la carretera, 

potser perquè l’activitat industrial no s’ha parat del tot 

en aquests paratges. Al costat de naus buides i de pisos 

tancats, façanes ben pintades, cortines darrere els vidres 

i roba estesa assenyalen que, si més no, el pols de la vida 

segueix present a l’antiga colònia.

SANT PAU DE SEGÚRIES
Encara no hem recorregut tres-cents metres seguint el Ter 

aigües avall des de la colònia que, en un indret on mo-

mentàniament la vall es torna a estrènyer i des de fa pocs 

anys els estiuejants poden acampar amb totes les como-

ditats, apareix una altra resclosa, ferma i enlairada, feta 

de la superposició d’una paret de poques pedres i molt 

ciment per sobre de la presa anterior, de moltes pedres i 

poc ciment. És la resclosa de can Beia, que pren el nom 

d’un mas proper i que té una casa de comportes a la qual 

es pot accedir travessant el Ter per una palanca de pas tant 

o més arriscada que la que empraven els residents de la 

Casa Nova. 

El canal que neix aquí enfila cap al sud pel costat es-

querre del riu i discorre a tocar dels vessants de les munta-

nyes, que no triguen gaire a obrir-se una mica per deixar 

pas a una nova plana on destaca el petit poblet de la Ral, 

de fet un carreró paral·lel i enganxat al Ter. El canal vore-

ja la plana i, al llarg de més de tres quilòmetres, forada els 

turons i salva els torrents, tot prenent ocasionalment la 

forma d’un aqüeducte d’altes arcades de punt rodó que 

ens apareix de sobte entre el fullatge d’un bosc espès o ar-

El Mariner és una masia que està situada encara no a un quilòmetre 
al nord-est del poble de Sant Pau de Segúries. Una denominació 
com aquesta, ben estranya en un indret tan muntanyós, ha generat 
la figura llegendària i desenganyada d’un mariner que, després de 
perdre el vaixell i la família, va agafar un rem i va fugir terra endins. 
En arribar a Sant Pau de Segúries va poder constatar amb alegria 
que ningú no sabia quina mena d’estri era aquell rem que portava 
i va decidir que aquell lloc muntanyós, on ignoraven el mar, era bo 
per quedar-s’hi. Es va fer pagès, va construir el mas i va refer la seva 
vida. Més enllà de la llegenda, el cert és que la pairalia del Mariner va 
acabar donant el nom als camps de l’entorn del mas i, amb l’arribada 
de l’energia hidroelèctrica, al canal que passa per aquelles terres i a la 
central a la qual aquest canal alimenta.

36
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rapat a la muntanya ferida per unes antigues extraccions 

de carbur. Al mig de la boscúria, un tram d’aquest aqüe-

ducte rivalitza amb els tres grans arcs de mig punt d’un 

vell pont de pedra que es dreça prop de les ruïnes del molí 

de can Peric. El paratge és encisador. Les velles construc-

cions, folrades d’heures i aclofades enmig de la vegetació, 

evoquen romanalles d’antics aprofitaments del Ter obli-

dats ja fa dècades. La forest és espessa i el sotabosc net; des 

del corriol que comunica Camprodon amb Sant Pau, que 

discorre a mitja altura sobre el molí i el pont, el relleu on-

dulat i de pendents pronunciats mor a la riba del Ter.

En aquest indret el riu ha pres per una estona una al-

tra funció, fins ara inèdita i de moment episòdica. Fins 

aquí sempre ha unit però ara, quan ocasionalment pot 

agafar unes amplades més respectables, delimita; a l’es-

querra encara som a Camprodon, però a la dreta s’este-

nen les terres de Sant Pau de Segúries. Aquesta funció de 

frontera, que ha pres el riu aigües amunt de la Ral, l’aban-

dona en el punt on la carretera, mitjançant les sis altes 

arcades del pont de la Rovira, canvia de costat per enfilar 

cap al poble de Sant Pau, que presideix l’altra plana que 

en aquest punt es comença a obrir.

Han passat cinc quilòmetres des que hem abandonat 

Camprodon i, com el poble veí, Sant Pau també pot acos-

tar-se amb certa gosadia al curs del Ter gràcies al desnivell 

considerable de la seva riba esquerra, rere la qual s’estén 

la vila. Situat en el punt per on el principal camí, agençat 

pels romans fa dos mil·lennis, i que ve de la Garrotxa per 

atènyer l’Alt Ter i poder continuar bé cap al nord, bé cap 

a ponent, Sant Pau de Segúries talaia el pas del riu des 

d’una certa altura. Encara que no es pot dir que li doni 

l’esquena, sí que se’l mira des de sobre. 

A baix, a tocar de la llera i rere les cases del poble, hi 

ha la central hidroelèctrica del Mariner, batejada d’aques-

ta manera gràcies al fet que les aigües del canal que l’ali-

menta passen per les proximitats del gran mas que va ser 

fundat, segons conta la llegenda, per un mariner que, des-

enganyat de les malvestats de la seva vida anterior i per 

oblidar el seu passat malaurat, va decidir establir-se a l’in-

dret on ningú no sapigués quina mena d’estri era el rem 

que traginava. Aquest aprofitament del Ter va ser el que, 

l’any 1910, va impel·lir els Estabanell a entrar de ple en 
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discorre per sota del gran arc rebaixat del pont de la Sala, 

per on la carretera torna a travessar el Ter, i passa pel cos-

tat de les restes descarnades dels estreps de l’antic pont de 

pedra, aterrat al final de l’última guerra. Una mica més 

enllà, uns horts ben cuidats acompanyen el canal que els 

alimenta.

Fa poca estona que hem baixat dels 850 metres. El Ter 

fa un colze i s’encara ara cap al sud-oest, tot prenent una 

direcció que no abandonarà fins que, al cap d’uns quants 

quilòmetres, rebi el Freser al bell mig de Ripoll. La vall es 

va definint molt bé; a la dreta, la imponent serra Cava-

llera alça els seus cims amb orgull: el puig del Pla de les 

Pasteres, la pedra dels Tres Bisbats, el puig Estela, el Coma 

d’Olla i, culminació sublim, el Taga; paral·leles, a l’esquer-

ra s’alineen les elevacions més modestes que separen la 

vall del Ter de la de Vallfogona. Al mig, un Ter d’amplada 

ja respectable dóna vida a una plana amb prats que ver-

l’aleshores jove món de la producció i distribució d’elec-

tricitat, tot deixant en un segon pla els seus negocis tèxtils. 

Malauradament, l’antiga central d’elements modernistes 

fou escombrada per l’aiguat de la tardor de l’any 1940 i la 

substituí l’edifici actual, bonic i funcional.

Igualment amagada del poble encimbellat, a pocs me-

tres de la central ja hi ha la següent resclosa. Feta constru-

ir els darrers anys del segle XIX pel camprodoní Ramon 

Brandia, que volia engegar una fàbrica de filats i teixits 

que mai va arribar a néixer, va acabar alimentant una cen-

tral hidroelèctrica que trobarem a un quilòmetre i mig 

aigües avall. El canal, en perfecte estat de funcionament, 

surt del costat dret de la resclosa i serpenteja, lleugera-

ment enlairat, entre la paret de roca i el riu. Una barana 

permet circular –tot i que amb precaucions– per sobre 

d’una de les seves parets, tot passant pel costat de bagants 

i pontets que el travessen, al llarg d’una bona tramada que 

La fàbrica tèxtil 

Llaudet encara la seva 

nau silenciosa al sol 

ponent a l’espera de 

temps millors.

PLANA 37

La resclosa, el canal 

i la central Brandia 

acompanyen el Ter a la 

seva sortida de Sant Pau 

de Segúries.
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degen tot l’any i amb una empremta humana que hi és 

constant però encara moderada.

La central Brandia apareix al cap d’un quilòmetre, 

arrapada al pendent del marge dret del Ter. Malgrat els 

anys escolats, el conjunt traspua encara molts detalls de 

l’harmonia passada, quan l’encarregat i la seva família hi 

feien vida i els directius de l’empresa hi tenien també un 

estatge. Una escala central articula a banda i banda tot un 

seguit de terrasses esglaonades on, a mesura que anem 

baixant cap al riu, trobem, primer, uns jardins emmarcats 

amb baranes de rajol, després els habitatges i edificis au-

xiliars i, un cop travessada una arcada i a tocar del riu, la 

pròpia central, on el gris dels còdols carejats és emmarcat 

pel vermell del rajol de les obertures, cantonades i teu-

lats.

LA COLÒNIA LLAUDET
Encarat decididament cap a ponent, el Ter llisca en diago-

nal pel pla de la Forcarà, o de la Folcrà, amagat rere dues 

fileres espesses d’arbres de ribera. La carretera hi passa 

per sobre amb un altre pont, aquest cop massa funcional 

perquè hi parem atenció, fins que topa amb la paret incli-

nada d’una nova resclosa que dóna origen a un canal que 

discorrerà a una certa altura pel rempeu de la muntanya 

al llarg de quasi dos quilòmetres i mig, a voltes a l’aire 

lliure, a voltes soterrat i quasi sempre envoltat d’un espès 

bosc de ribera. 

Aquí el Ter discorre totalment encaixonat. El pla és 

obert i ample, però el riu se n’amaga dins de la rasa, em-

marcada d’arbrat, que ell mateix ha excavat. El camí de 

l’ermita de Santa Magdalena de Perella hi salta per sobre 

amb un pont de pedra d’una sola arcada de punt rodó 

de seixanta metres de llum i vint-i-cinc d’alçària, una 

obra de dimensions necessàriament sorprenents que es 

diu que ara fa prop d’un segle va arruïnar el propietari 

del mas proper que el va fer construir, cansat dels pro-

blemes que tenia sempre que volia creuar el Ter per anar  

a casa seva o sortir-ne.

A tocar d’aquest paratge, el senyor Ramon Benet hi va 

fer construir una central que fou substituïda al cap d’uns 

anys per una de nova, situada a un quilòmetre i mig riu 

avall, passats els masos del Marquès i del Grau. El mosaic 

de tessel·les d’inspiració modernista que hi ha sobre la 

porta forana de la nova central, presidida per les inicials 

del promotor, mostra la data de 1923. La combinació de 

les parets de carreus de pedra vista, les obertures d’arc de 

punt rodó de rajol i els amples ràfecs de la teulada conver-

teixen aquest edifici en un argument més dels que defen-

sen que tècnica i art, funcionalitat i decoració, es poden 

complementar perfectament fins i tot en les construcci-

ons menys pretensioses. 

El desguàs de la central retorna l’aigua al Ter a poca 

distància del pont que després dels aiguats va substituir la 

primitiva palanca que el senyor Benet havia fet construir. 

De seguida, el riu fa un petit meandre i s’embassa darrere 

la següent resclosa, que deriva aigua cap a la segona colò-

nia del Ter, la colònia Llaudet, que dreça els seus edificis a 

cinc-cents metres escassos d’aquest paratge.

Tot just encetat el segle XX, l’empresari Josep Maria 

Llaudet llogà aquest aprofitament del riu per fundar-hi 

una fàbrica de filats i torçats de cotó que va funcionar al 

llarg de cent anys i escaig. Al llarg d’aquest segle de vida 

va créixer entorn de la fàbrica una colònia que es va es-

tendre a banda i banda de les sinuositats de la carretera 

i pel pendent del costat esquerre del Ter. Avui, inactiva 

des de fa pocs anys, els edificis de la colònia malviuen, tot 

esperant que es facin realitat uns 

projectes, ja traçats, que els han 

de revitalitzar.

Mentrestant, els blocs d’ha-

bitatges de tres pisos que havien 

hostatjat els treballadors de la fi-

latura resten muts contemplant 

des de les seves portes i finestres 

de llindes i impostes remarca-

des els camions i automòbils que passen sense aturar-se. 

Donen l’esquena al riu, als vells safareigs que malden per 

fer-se veure entre les romegueres que els volen engolir, i 

a la palanca de la Batllia, penjada sobre la llera. Prop de 

les naus de la fàbrica, tan silent com els blocs de pisos, hi 

treu el cap l’espadanya de l’església de Sant Jaume; més 

amunt, el grup d’habitatges del Pagès, el xalet dels direc-

tius i l’antic cafè i sala de ball completen un quadre d’un 

Un mosaic tessel·lat 

commemora la 

construcció de la 

central hidroelèctrica 

de la Forcarà.
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nucli de població que no fa gaires anys era ple de vida i 

que avui roman quiet mentre espera que, finalment, hi 

retorni l’activitat. 

SANT JOAN DE LES ABADESSES 
No ha de córrer gaires metres el Ter per trobar la següent 

resclosa. La seva paret inclinada feta de centenars de pe-

tits rierencs s’assenta amb fermesa al llit del riu al costat 

dels fragments descarnats de la resclosa vella, vençuda 

per la fúria de la riada de l’any 1940. El canal que rep l’ai-

gua desviada per aquesta resclosa el retrobem al cap d’un 

quilòmetre i mig al costat de l’eixample de la vila de Sant 

Joan de les Abadesses. El canal, en el seu darrer tram, s’in-

tegra en l’espai urbà i és engolit per la fàbrica Espona. 

Jaume Espona era el fill d’un dels fundadors de la fà-

brica que, a les darreries del segle XIX, van transformar 

l’antic Molí Gros en una pròspera indústria tèxtil. Des-

prés de les malvestats de la guerra i del cop de gràcia de 

la immediata riuada, l’industrial, en el que aleshores era 

ja una inèdita pervivència d’aquelles relacions íntimes 

entre funcionalitat i art que havien caracteritzat èpo-

ques millors, va encarregar a un personatge de la signifi-

cació de Duran i Reynals el reviscolament de l’empresa. 

La figura de l’insigne arquitecte barceloní marcà amb la 

seva empremta els nous edificis de la colònia, que pre-

sideixen l’entrada a Sant Joan, entre el canal i la carre-

tera, i àdhuc rehabilità el mateix molí Gros, residència 

de l’industrial Espona, malmès per la força de les aigües 

del Ter.

Tancat de fa uns anys, l’edifici de l’antic molí roman 

avui aclofat a prop del riu i a redós de la immensa fàbri-

ca, que dreça les seves torres quadrades amb un orgull 

que ni l’ensulsiada recent de l’empresa ha aconseguit de 

moment estamordir. La gran nau i les quatre torres can-

toneres que la custodien combinen el gris de la pedra vis-

ta amb el roig de teulades, cantonades i grans finestrals 

d’arc rebaixat, una recurrent arquitectura industrial que 

traspua, tanmateix, una harmonia que el pas del temps ha 

acabat convertint en patrimoni.

L’obra de Duran i Reynals va transcendir el complex 

tèxtil i va incidir en el cor de la mateixa vila, en la restau-

40

|||| Duran i Reynals a Sant Joan

A l’arquitecte Raimon Duran i Reynals (Barcelona, 1895-1966) li va 
tocar viure de ple els anys més convulsos del segle XX, i això es va 
reflectir en la seva obra, que va passar del noucentisme al racionalisme 
per acabar retornant forçosament, en els anys atziacs de la postguerra, 
a un classicisme conservador però tanmateix de gran qualitat. Duran 
i Reynals, germà del reconegut metge, va deixar una part important 
de la seva obra a la població de Sant Joan de les Abadesses gràcies 
a l’amistat que mantenia amb l’industrial i financer local Jaume 
Espona. Del seu estudi, van sorgir els habitatges dels treballadors 
de la fàbrica tèxtil i la rehabilitació del molí Gros, residència del seu 
mentor, però també altres obres, entre les quals destaca amb tota 
justícia la restauració del monestir, la joia de la corona del patrimoni 
abadessenc. En aquesta imatge d’inicis del segle XX podem veure 
el molí Gros i la xemeneia de la fàbrica Espona que apareixen rere 
l’arcada del pont Vell.
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Els horts encatifen la 

petita plana on hi ha 

la central Comamala, 

a Sant Joan de les 

Abadesses, i beuen 

l’aigua del seu canal.

A BAIX

El pont Vell de Sant 

Joan salva el Ter amb 

elegància gràcies a l’arc 

gòtic més remarcable de 

tot el recorregut del riu. 
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ració del monestir que Emma, filla del comte Guifré, va 

empènyer durant la infantesa més tendra del país. Algú va 

dir que, anys més tard, fou escenari d’uns escàndols in-

confessables que l’epopeia del comte Arnau ha contribuït 

a immortalitzar, afortunadament amb la daurada pàtina 

de majestuositat que només poden donar les llegendes. 

Amb el temps, les venerables pedres romàniques del mo-

nestir han esdevingut el testimoni més eloqüent d’una 

vila que va néixer i créixer al costat del Ter, encara que el 

molí fariner que en depenia, l’avui rehabilitat molí Petit, 

l’alimentaven les aigües de l’Arçamala, l’afluent que tanca 

el nucli històric pel costat de migdia.

Cent cinquanta metres de passeig comuniquen el mo-

nestir amb el pont Vell, per on els antics vilatans salvaven el 

curs del Ter per anar cap a Ripoll. Els terratrèmols del segle 

quinze van esfondrar el vell pont romànic, que fou refet amb 

un airós arc de punt d’ametlla que avui s’alça amb decisió a 

tocar mateix de la fàbrica Espona i del molí Gros i que es pot 

contemplar amb la perspectiva directa que només pot donar 

la mitja altura, des del veí pont Nou que el substituí, alçat so-

bre tretze arcs i centenari des de fa poc temps.

Des del pont Nou, podrem fer girar la vista per l’es-

planada que s’estén a l’esquerra del riu. La travessa, si-

nuós, el canal que s’origina a la resclosa que hi ha quasi a 

tocar dels estreps del pont, just en el punt on l’Arçamala 

s’uneix amb el Ter. Una retícula d’horts ben treballats beu 

aigua d’aquest canal de només 200 metres que fa funci-

onar la central hidroelèctrica de Comamala, una bonica 

construcció de pedra vista, tan alta com ampla i amb una 

torre en un costat. Aquesta torre fou refeta pel mateix se-

nyor Espona, que feia uns vint anys l’havia adquirit per a 

la seva empresa després del gran aiguat.

Més enllà de la central, quan Sant Joan va quedant en-

rere, el riu es desplaça cap al centre de la plana que esta-

pissa de verd l’ample corredor que, en cinc quilòmetres, 

ens durà a les envistes de Ripoll. Aviat trobarà una altra 

resclosa i un nou canal l’acompanyarà, arrapat a la seva 

riba esquerra, fins a les envistes de la central que es va 

construir fa poc més de mig segle enganxada a la falda de 

la muntanya que delimita la plana pel costat de migdia. 

Els edificis de la central, de pedra vista i teulada de quatre 

vessants, treuen el cap rere l’extensió de naus del complex 

L’antiga colònia 

Jordana i la fàbrica de 

cal Gat, en una imatge 

que avui ja només és 

memòria.

PLANA 43, A DALT

El canal de can Badia 

travessa camps i prats 

entre Sant Joan i Ripoll.

PLANA 43, AL MIG

El canal de can Guetes 

sembla oblidat entre 

la vegetació, però un 

corriol amb pontet i 

escala ho desmenteix. 

PLANA 43, A BAIX

A la gorga de can 

Volant, s’hi banyaven els 

ripollesos abans que hi 

hagués piscines. El vell 

trampolí ha quedat com 

un record.
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industrial que ocupa l’espai on abans hi havia la colònia 

Jordana, avui poca cosa més que un record del passat. Tot 

aquest conjunt d’elements (la resclosa, el canal, la central, 

la fàbrica, el pont sobre el Ter que hi porta...) reben po-

pularment el nom de cal Gat, l’històric mas veí d’orígens 

medievals que va veure com al seu costat naixia, creixia i 

moria una més de les nombroses colònies tèxtils del Ter.

També s’ha batejat amb aquest nom de cal Gat l’em-

bassament que es forma darrere la següent resclosa, una 

mica més d’un quilòmetre aigües avall. En aquest indret, 

l’aigua ha generat una zona humida on els arbres de ribera 

i la fauna pròpia d’aquests entorns gaudeixen de les aten-

cions d’un projecte de recuperació, gestió i difusió. Just a 

tocar de la resclosa, la presència d’un aguait de fusta per-

met que les aus facin la seva amb tota tranquil·litat sense 

ser conscients que, sovint, són observades de ben a prop. 

El canal transporta les seves aigües enmig d’un com-

plex esportiu i, tot seguit, passa per sota del camí i de la 

carretera per alimentar la central de Serradal, ubicada a 

l’altre costat de la vall. El camí se’n desentén; va directe 

cap al Ter i el travessa mitjançant un pont, de pilars de 

pedra i estructura de ferro, per on solen passar vianants 

i ciclistes que segueixen per lleure i distracció el mateix 

trajecte que antany feia el tren de Ripoll a Toralles quan 

treballava transportant el carbó que s’extreia de les mines 

d’Ogassa. El ferrocarril fou una obra important, i en el 

disseny del pont sobre el Ter hi treballà el mateix enginyer 

que dissenyà la torre parisenca més famosa. Amb els anys, 

la fi de les explotacions mineres i la decadència dels trens 

petits, van fer que el 1980 aquesta línia tingués el temps 

justet justet de complir els cent anys abans de passar a la 

història.

Passat el pont, la vall s’estreny momentàniament i el 

riu s’apropa als cingles de Ribamala, tot empenyent cap a 

la paret de roca la carretera, que ha de fer un revolt sobtat. 

Quan, de seguida, la plana s’obre de bell nou, ja som en 

terres de Ripoll.

RIPOLL
Podem dir que, passat Ribamala, el paisatge es repeteix: 

una plana prou oberta i allargassada de llevant a ponent, 



E L  T E R  |  L ’ A L T  T E R

44 45

PLANA 45

El jove pont de can 

Guetes és un dels primers 

amb què es troba el Ter 

en arribar a Ripoll.

Si a alguna cosa s’ha 

dedicat històricament 

Ripoll és al treball 

del ferro, i en trobem 

testimonis arreu, com 

aquesta peça dels 

rentadors de can Pòlit.

emmarcada de muntanyes altives i solcada pel Ter i per 

la carretera que no el vol deixar de petja. Aquí i allà, al-

gun mas dispers i algunes cases que, com les del veïnat de 

Rama, s’apropen a la carretera. En un racó amagat entre 

bardisses, les restes del pont de la Barricona, que va su-

cumbir a algun dels recurrents aiguats del Ter, s’enrunen 

lentament.

El canal d’en Badia discorre a la dreta del riu fins que 

l’estretor progressiva de la plana l’obliga al final a passar 

a l’altra banda de la carretera i a salvar eventualment els 

desnivells del costat nord de la vall mitjançant la filera 

d’arcs de mig punt d’un aqüeducte que, malgrat tot, no 

desmereix gens el paisatge que l’emmarca. A diferència 

d’altres construccions d’aquesta mena i que ja hem anat 

trobant al llarg del nostre recorregut, aquest canal ha pre-

servat el nom de qui el va fer construir quan s’escolava 

el segle XIX, el sabadellenc Josep Badia. L’èxit de la ini-

ciativa d’aquest industrial va permetre el sorgiment del 

que després es va conèixer com la colònia i les fàbriques 

Estamariu, que van fer que el nucli urbà de Ripoll s’allar-

gués seguint el Ter aigües amunt.

Les naus allargassades de les quatre fàbriques originals 

perviuen només en part, reformades i rehabilitades per 

poder encabir noves activitats industrials que comencen 

a revifar aquest polígon que feia temps que esllanguia. Per 

contra, els quatre blocs d’habitatges de la colònia s’arren-

gleren, ordenats i ferms, al costat de la carretera i mostren 

no sense un punt d’orgull els falsos encoixinats de les fa-

çanes i les cornises motllurades de sota coberta. Rere les 

seves finestres amb balcons, s’hi respira vida i, a la part 

posterior, uns jardins encatifen l’entorn de la vella xeme-

neia cilíndrica de rajol, darrer record d’una de les anti-

gues fàbriques, que malda per treure el cap sobre els blocs 

de la colònia.

Ripoll, bressol de Catalunya; 

no per gastada, aquesta expres-

sió deixa de ser certa. Els testi-

monis d’un país naixent, dels 

quals ja hem assaborit algun 

tast exquisit tant a Campro-

don com a Sant Joan, i sen-

se desmerèixer l’esplèndida 

església de Llanars, esdevenen contundents en arribar a 

la capital de l’Alt Ter. Tot just esmunyit per darrere de la 

colònia Estamariu, el Ter passa per sota del pont de can 

Guetes, nou de trinca, que connecta les dues ribes amb 

l’arc elegant de les seves baranes i la teranyina dels seus 

suports, d’un vermell esclatant. El riu entra a Ripoll. Des 

del mateix pont es pot veure com darrere les cases agom-

bolades de la riba dreta s’alça alterós el campanar romà-

nic del monestir, coronat amb l’ensenya de les quatre bar-

res nascudes de les ferides llegendàries del comte Guifré. 

El sarcòfag d’aquest personatge senyer resta exposat dins 

dels murs del mateix temple; per arribar-hi haurem hagut 

de travessar per sota de la portalada més insigne del ro-

mànic, veritable joia que emmarca els primers capítols de 

la llarga història d’una nació que va començar a desvet-

llar-se a la ribera del nostre riu.

L’entrada del Ter a Ripoll, fins fa ben poc marginada, 

ara es troba en fase de dignificació. De la resclosa de can 

Volant –prop de la qual trobem un vell trampolí oblidat, 

record silent d’una època en què els ripollesos es banya-

ven en un riu més net que no pas avui– n’arrenca el canal 

de can Guetes, que antany feia anar dos molins i una farga 

vinculades al monestir i que després es va encarregar d’ali-

mentar una indústria tèxtil que, com tantes altres, va aca-

bar tancant. Ara per ara, el canal s’esmuny per un paratge 

suburbà en transformació, d’on ha desaparegut fa poc el 

vell mas de can Guetes i on esperen una dignificació me-

rescuda els safaretjos que es trobaven a tocar d’aquest mas 

i la fàbrica abandonada de can Pòlit. En descàrrec d’això, 

és de justícia esmentar que els antics safaretjos públics de 

can Pòlit, just passada la fàbrica i l’habitatge que té ados-

sat, han estat rehabilitats. Fa bo d’aturar-s’hi i contemplar 

com, sota la recuperada coberta de fusta i teules, l’aigua 

mansa del canal llepa la superfície inclinada dels renta-

dors abans de continuar, per sota d’una arcada de pedra, 

el seu camí cap a les turbines. Per un moment revivim 

l’estampa, fa anys perduda, de les dones acudint a aquest 

indret a rentar la roba, com se’ns mostra a la vella fotogra-

fia que il·lustra el plafó informatiu que hi ha a l’entrada 

d’aquest safareig encertadament dignificat.

El canal mor a la fàbrica Filpur, avui tancada, a prop 

d’un altre pont de nova construcció i de formes moder-
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El pont d’en Calatrava juga 

amb el contrast entre el metall i 

la fusta; de la mateixa manera 

les seves línies agosarades 

contrasten amb l’eclecticisme 

vuitcentista de la vella estació 

de ferrocarril de Ripoll.
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nes, de baranes metàl·liques trepanades amb un enfilall 

d’ulls de bou, el pont de la font Viva. Des d’aquí, un pas-

seig paral·lel al riu ens aproparà a les vores del nucli antic 

de Ripoll, que s’estén a la llenca de terra que queda entre 

el Ter per un costat i el Freser per l’altre, situació privile-

giada a la confluència de les dues grans valls de la contra-

da i que explica per què aquesta vila és capital i una ciutat 

assenyalada des de fa més d’un mil·lenni.

El Freser ve de la vall de Ribes i s’alimenta de les aigües 

que baixen d’unes de les alçades més destacades del Piri-

neu Oriental, entre el mateix Bastiments que el separa del 

naixement del Ter, el Puigmal que senyoreja la vall de Nú-

ria i els cims que ja s’apropen a la Cerdanya. Aquest aflu-

ent del Ter entra a Ripoll pel nord-est, tot delimitant el 

Com Camprodon, la vila de Ripoll també ha 
viscut íntimament lligada als seus ponts. Encara 
que desconeixem en quin moment precís els 
ripollesos van construir el seu primer pont, sabem 
del cert que la història dels ponts del Raval i 
d’Olot s’enfonsa a l’edat mitjana. La confluència 
dels dos grans rius de la comarca, el Ter i el Freser, 
la hi obliguen. A diferència dels altres pobles 
de la comarca, tanmateix, aquí no queda cap 
pont medieval ja que la guerra del Francès i la 
primera carlinada es van encarregar de fer-los 
desaparèixer. Com que Ripoll no podia viure sense 
ponts, ben aviat es van reconstruir i de seguida 
en van sorgir de nous, obligats tant per les noves 
vies de comunicació, com el tren i les carreteres, 
com pel mateix creixement de la població. Avui, 
Ripoll travessa els seus dos rius mitjançant una 
bona dotzena de ponts, entre els quals n’hi ha 
alguns de ben joves, com els d’en Calatrava, de 
can Guetes o de la font Viva. Algú s’imagina Ripoll 
sense ponts?

|||| Els ponts de Ripoll

nucli pel costat de ponent. Les seves últimes aigües abans 

d’ajuntar-se amb el Ter van fer funcionar durant molts 

anys l’antiga farga, un procediment siderúrgic tradicional 

i tan específicament propi que fou conegut arreu del món 

amb el nom de farga catalana. La farga va elevar Ripoll als 

cims més alts en el món de la fabricació d’estris de ferro i 

d’aram, tot culminant una activitat d’origen medieval que 

prestigiava claus, baldons, reixes i armes curtes si es podia 

demostrar que provenien d’aquest indret. Avui, la farga 

catalana s’ha convertit en un museu en el qual podem ad-

mirar, perfectament rehabilitades, les trompes d’aigua, els 

martinets, la carbonera, el forn, la fornal, la roda hidràu-

lica, la sèquia i la bassa. Un altre fragment d’història i de 

patrimoni que s’ha pogut salvar de l’oblit.

El pont del Tren de Ripoll 

en dues imatges, una 

del 1939, afectat per la 

guerra, i l’altra avui, amb 

la resclosa del Pla en 

primer terme.
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La confluència dels dos rius va fer que Ripoll fos un 

nus de camins i que, per tant, necessités ponts. No s’han 

quedat curts, els ripollesos: sobre el Freser s’estenen els 

ponts de la Farga, del Raval i de l’Arquet; sobre el Ter, els 

d’Olot i de Macià Bonaplata; finalment, just a l’aigua-

barreig i salvant alhora els dos cursos d’aigua, el pont 

del Tren. El del Raval i el d’Olot són els més antics: el 

primer permetia prendre el camí de Vic i de Barcelona, i 

el seu mateix nom indica cap a on anava el camí que co-

mençava just passat el segon. Tots dos tenen romanalles 

de vells ponts de pedra d’origen secular, vençuts pel pas 

del temps, força evidents al pont de l’Arquet i no tant al 

d’Olot, que és, de fet, una construcció moderna aixecada 

al costat del pont antic, del qual s’aprecien tot just els ar-

rencaments. Pel que fa al pont de l’Arquet, és el substitut 

del pont del Raval quan els camins, encetat el segle XX, es 

van convertir en carreteres.

Per la seva banda, el pont de Macià Bonaplata estén 

sobre el Ter quatre arcs rebaixats que revelen el seu ori-

gen de finals del segle XIX, quan l’arribada d’una altra 

via de comunicació, el ferrocarril, va fer créixer un barri 

nou a l’altra banda del riu, a tocar de l’estació, i va obligar 

a construir el darrer dels ponts històrics de Ripoll, el del 

Tren, que ja hem dit que salta alhora per sobre del Ter i del 

Freser allà on s’ajunten. Les seves sis arcades de 25 metres 

de llum van substituir un anterior pont metàl·lic que ha-

via estat destruït a causa de les raons d’un fet tan mancat 

de raó com és una guerra civil.

Si des de Sant Pau de Segúries el Ter venia de ponent, 

a Ripoll gira noranta graus i enfila cap al sud; sembla que 

la trobada amb el Freser l’hi empenyi. Ben encarat a mig-

dia, tot just passat el pont del Tren i enfortit amb les ai-

gües del Freser, topa de seguida, sense temps de respirar, 

amb una nova resclosa, la resclosa del Pla. Com el mateix 

Ter, el canal que surt d’aquesta resclosa gira l’esquena al 

nucli antic de Ripoll i discorre paral·lel a l’avinguda de 

Barcelona, el primer tram d’una nova carretera que, des 

d’aquí –inevitablement!–, ens acompanyarà una bona 

pila de quilòmetres. 

L’entorn és arranjat i agradable. El petit passeig que hi 

ha a les proximitats de la casa de comportes de la resclo-

sa esdevé un parc a partir de l’indret on el canal s’escola 

El pont d’en 

Calatrava vist 

des de sota.
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dins del recinte que encercla el complex industrial, inac-

tiu de fa poc, de la fàbrica tèxtil del Pla, tancat a la vista de 

tothom per un mur alt i cec. Entre el mur de la fàbrica a 

un costat i el Ter a l’altre, el Parc Temàtic del Pirineu ens 

convida a passejar i a relaxar-nos entre els avets, pins ne-

gres, faigs i roures, tan propis d’aquestes contrades mun-

tanyenques. Si arribem a estirar el coll per sobre del mur 

podrem albirar les teulades roges de les naus de la fàbrica 

immensa, inaugurada amb llicència de la reina Isabel II, 

que va exportar fil per tot el món i que, després de resis-

tir tants anys la crisi del tèxtil, va haver d’acabar tancant. 

Ara els ripollesos es plantegen què en faran, d’aquest es-

pai immens. 

L’extrem meridional del parc ens acondueix fins al 

pont de Ripoll, un nom ben inapropiat en una vila que 

en té tants, de ponts. Pràctica com sempre, la veu popular 

l’ha rebatejat d’una manera que el seu arquitecte de fama 

universal, suposem que per modèstia, no devia gosar fer: 

el pont d’en Calatrava. Com en tots els ponts contempo-

ranis de disseny encertat, l’estructura del d’en Calatrava 

aprofita el seu entorn, i s’integra perfectament en l’espai 

buit que crea el pas ample del riu per un paisatge urbà de 

fons muntanyós. El gran arc i la barana, pintats de blanc, 

juguen entre si amb uns elegants plans inclinats, empel-

tats d’una contemporaneïtat que contrasta tant amb la 

fusta del mateix pas del pont com amb el classicisme de 

les formes de la hipertrofiada i infrautilitzada estació de 

tren, que es dreça a l’altra banda del riu.

Passat el pont, el nucli modern de Ripoll s’estira cap a 

migdia, aferrat al pas del Ter i seguint el camí que marca el 

riu en direcció cap a Vic i Barcelona, de manera que acaba 

enganxant-se amb un nou aprofitament del Ter: la fàbri-

ca d’Agafallops o de can Botey. Les naus de pedra vista i 

d’obertures d’arc rebaixat remarcades amb rajol vermell 

es drecen a l’espai limitat que s’encabeix entre la carretera 

i el riu; l’horitzontalitat arquitectònica pròpia d’aquest ti-

pus d’edificacions es veu aquí trencada només per la tor-

re de teulada de quatre vessants que corona el conjunt i 

per l’alta xemeneia de planta quadrada. Ocupada per una 

empresa en actiu, la fàbrica conserva bé la seva fesomia 

centenària, a diferència dels vells habitatges dels treballa-

dors, dos blocs perpendiculars de tres pisos de portes i 
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finestres d’arc rebaixat, igualment centenaris, però expo-

sats des de fa uns anys a les degradacions pròpies de l’estat 

d’abandó en què es troben.

Passada la fàbrica d’Agafallops, Ripoll es va esclarint 

fins que, en arribar a la propera resclosa, la de Sant Quin-

tí, pràcticament ja ha desaparegut. Iniciem decididament, 

ara sí, el camí del sud. 

DE RIPOLL A LA FARGA DE BEBIÉ
Aigües avall de Ripoll, el Ter s’encara per fi a la barrera 

de muntanyes que des de Sant Pau de Segúries havia 

anat deixant a la seva esquerra. El camí no serà fà-

cil perquè l’amplada d’aquest territori muntanyós 

d’altures que ronden els mil metres s’apropa als 

vuit quilòmetres, i les valls i zones baixes hi són 

estretes i tortuoses. No podria ser altrament, en 

una zona així l’empremta humana hi és esporàdica 

i el bosc regna arreu d’una manera quasi absolu-

ta. Deixant de banda alguna riera tributària d’una 

certa volada (la de les Llosses per un costat i la de 

Vallfogona per l’altre), ha estat una vegada més el 

pas del Ter el que ha dotat aquesta contrada d’una 

lleu pàtina d’humanització que s’ha concretat en 

la carretera de Vic, en alguna fàbrica esporàdica 

i en tot un seguit de petites centrals hidroelèc-

triques, però que no ha arribat a quallar sota la 

forma de cap nucli urbà consolidat. De fet, quasi 

tota aquesta zona continua pertanyent al terme 

municipal de Ripoll.

A un quilòmetre al sud d’Agafallops, la plana 

que emmarca el Ter encara té, tanmateix, una cer-

ta entitat. El riu discorre entre cases aïllades, horts, 

camps i prats, vigilat de prop per alguns turons 

destacats, com el de Sant Antoni, les Franqueses 

i les Basses, i seguit fidelment per la carretera i 

pel canal de Sant Quintí. Just en el paratge on el 

pla experimenta un darrer eixamplament gràci-

es a la desembocadura de la vall de la riera de les 

Llosses, que ve de l’oest, aquest canal s’endinsa a 

les turbines de la central que va permetre encen-

dre la primera il·luminació elèctrica de Ripoll (i 

quasi la primera de tota la província), el dia de Nadal de 

l’any 1892.

Al costat de la central de Sant Quintí, es dreça la nau 

d’una fàbrica antiga que fa temps que no treballa, tan si-

lent com la xemeneia de planta quadrada de maó vist que 

hi ha al seu costat. A tocar d’una de les façanes de l’edifici, 

una pedra de molí ens recorda què fou la central abans de 

ser-ho; més enllà, un mas i una casa de menjars encarada 

a la cruïlla entre la carretera de Vic i la de Berga mantenen 

amb vida aquest petit nucli sorgit del Ter.

La següent resclosa no es fa esperar gens i talla el riu a 

pocs metres de Sant Quintí. El canal discorre aquesta ve-

gada per l’altre costat del Ter al llarg de tres quarts 

de quilòmetre, enganxat a la base de la carena del 

Roig, que pren el nom del mas que domina aquest 

paratge i que va donar també el nom popular a 

l’establiment tèxtil que a les primeries del segle 

XX fou construït a l’estret espai que queda entre la 

muntanya i el riu.

La fàbrica, Saphil des que uns industrials de 

Terrassa la van comprar l’any 1923, Santa Maria 

d’una manera oficial i el Roig per a quasi tothom, 

va prosperar i va generar una colònia on hi havia 

els habitatges dels directius, una residència esco-

la, una església i uns blocs de pisos per als treba-

lladors que, per manca d’espai, es van haver de 

construir a l’altra banda del riu i de la carretera; 

un pont refet després dels aiguats de l’any qua-

ranta permetia comunicar la fàbrica amb la car-

retera i amb aquests habitatges, que fa poc que 

foren enderrocats, després d’un llarg i trist perí-

ode d’abandó i decadència.

Una part de la fàbrica, encara avui en ple 

funcionament tot i que amb un altre tipus de 

producció, preserva la típica fesomia de parets 

de pedra i obertures d’arc rebaixat emmarcades 

amb rajol vist. Els edificis de la colònia, per la 

seva banda, tenen destacades les obertures, les 

cantonades, les cornises i els ràfecs amb un co-

lor vermell intens que contrasta vivament amb 

el blanc de les parets i que els dóna un toc artís-

tic que es fa encara més evident en les formes 

PLANA 50, A DALT

La resclosa del Pla, 

encara dins del nucli 

urbà de Ripoll, ja recull 

les aigües d’un Ter 

engreixat pel Freser.

PLANA 50, AL MIG

El canal d’Agafallops 

discorre a tocar dels 

habitatges abandonats 

de la vella colònia.

PLANA 50, A BAIX

La fàbrica d’Agafallops 

respon als paràmetres 

clàssics de l’arquitectura 

industrial catalana que 

es desenvolupà a cavall 

dels segles XIX i XX.

A Sant Quintí, la vella 

xemeneia de la fàbrica 

abandonada resisteix 

encara amb altivesa els 

embats del temps.
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lleu de la carretera, que abans romania fidel al costat dret 

de la llera, però que un dia un túnel va fer que s’enretirés 

muntanya endins. 

Després del meandre de la Corba, el Ter sembla haver 

reprès el camí directe, però és només un miratge. A les 

envistes de la següent central, la de l’Escala, inicia un nou 

revolt que, ara sí, li farà recuperar l’orientació que duia en 

sortir del Roig, dos quilòmetres enrere. La central de l’Es-

cala se situa just en el punt on el riu sembla escorar-se una 

mica a l’esquerra per prendre embranzida i tornar a mare. 

En aquest indret, entre el muntanyam s’obre una petita 

plana, travessada per la llera sinuosa del Ter i per la línia 

recta del canal i seccionada pels polígons irregulars d’uns 

horts ben cuidats. La rica gamma de verds d’arbres, horts 

i herbam està esquitxada amb el vermell de les teulades 

dels edificis exempts de la central, la casa de l’encarregat, 

una barraca d’horta i la casella de la via, tot en perfec-

te estat, llevat d’aquesta darrera construcció, que roman 

tancada de fa temps.

Encara no té temps el Ter de retrobar el camí del sud 

que topa amb una nova resclosa, la de l’Aliguer. El canal 

és curt, i la sensació de poca distància s’accentua per les 

dues petites cases que estan bastides sobre uns arcs rebai-

xats, damunt mateix del canal. Les parets de pedra vista i 

les teulades de teules vermelles es repeteixen en l’edifici 

de la central, d’obertures d’arc de mig punt i que fou bas-

tida pel mateix industrial Botey que ja coneixem a prop 

del que fa dècades havia estat el vell molí de l’Aliguer, del 

qual quasi no queda res. Tot plegat està escanyat entre la 

carretera vella i el riu, en unes feixes de terra que tot just 

deixen espai per a un camí i per a uns horts escassos. El 

verd predomina arreu.

Quan el Ter deixa enrere la central de l’Aliguer sembla 

que quedi sense espai per circular. Ben aviat, les parets de 

la serra de l’Escala s’abraonen sobre les seves aigües, que 

són empeses, a l’altra riba, contra els vessants del turó de 

Bellavista. Aquí tothom fa el que pot: el Ter s’esmuny en-

tre les roques, la carretera vella zigzagueja i la nova estén 

un pont i forada una muntanya; a l’esquerra, el tren exca-

va un talús. En aquest indret encinglerat, el rocam esquit-

xat per les aigües serveix de base ferma a la resclosa de la 

Cúbia, una destacable obra de pedra vista que dóna pas a 

neoromàniques de l’església i del campanar de torre que 

té adossat.

Al Roig ja s’han acabat les petites planes, i les mun-

tanyes s’aboquen definitivament sobre el Ter com si 

volguessin aturar el seu camí. Però el riu aconsegueix 

obrir-se pas amb penes i treballs i dibuixa el primer 

de la llarga llista de meandres sinuosos que el ca-

racteritzaran durant una bona part del seu pe-

riple fins al mar, una essa elegant que dóna 

el nom eloqüent de la Corba a la llengua de 

terra que es troba quasi envoltada pel curs 

fluvial. Un mas i una central hidroelèctrica, 

el següent aprofitament del Ter després de la 

fàbrica del Roig, prenen també aquesta de-

nominació tan il·lustrativa.

La central de la Corba fou construïda amb 

la finalitat de proveir d’energia elèctrica la veï-

na colònia de Santa Maria. De fet, si obviem la 

marrada del meandre, la distància entre tots dos 

indrets és ben curta: el canal, que forada la mun-

tanya i va directe de la resclosa a les turbines, té només 

350 metres de llargada. Però el paratge on s’emplaça la 

central sembla molt més lluny: el periple del riu i el re-

lleu accidentat converteixen l’indret en un veritable racó 

de pau i solitud. La carretera i la fàbrica sembla que han 

quedat molt i molt enrere; la central ajaça en un marge 

inclinat abocat al Ter la seva estructura grisa de pedra 

vista i d’obertures i angles remarcats amb rajol vermell. 

Les teulades, de quatre vessants i de ràfecs amples, so-

bresurten d’un marge cobert d’herba que, en apropar-se 

al riu, a tocar de l’edifici, se suavitza tot deixant espai per 

a un petit jardinet que convida a romandre-hi en silenci. 

Només se sent l’aigua com corre i el xiuxiueig constant 

de les fulles dels arbres.

Si deixem enrere la central de la Corba i continuem 

resseguint el meandre toparem aviat de cara amb la via 

del tren i amb una altra resclosa, la de l’Escala, feta cons-

truir pels mateixos Botey que menaven la fàbrica tèxtil 

d’Agafallops. La casa de comportes, de pedra vista i boni-

ques obertures d’arc de punt rodó, origina un canal que 

s’obre pas entre la riba esquerra del Ter per un costat i la 

via per l’altre. El ferrocarril pren aquí per una estona el re-

PLANA 53, A DALT

A la central de l’Aliguer, 

els habitatges es 

distribueixen al llarg de 

l’eix del canal; alguns són 

tan propers que fins i tot 

s’hi encavalquen. 

PLANA 53, A L’ESQUERRA

Un detall de la central 

de l’Aliguer.

PLANA 53, A LA DRETA

L’església de la colònia de 

Santa Maria, roig sobre 

blanc en un edifici de 

trets neoromànics.
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un canal que, enfilat a la riba esquerra, alimenta els meca-

nismes de la darrera central hidroelèctrica del Ripollès.

Quasi sense espai per encabir-se, la central de la Cúbia 

és una veritable torre que es dreça amb altivesa sobre el llit 

del Ter i davant de les parets del congost. Al capdamunt, 

la sala que hostatja els mecanismes s’obre als quatre vents 

amb sengles galeries de finestres d’arcs de mig punt i és 

rematada per una teulada de quatre vessants i de ràfecs 

amples. Des de la carretera, a l’altre costat del cingle, una 

palanca de línies tan esveltes com senzilles permet accedir 

a la central. El Ter passa avall, molt avall, rep les aigües del 

desguàs de la central i, amb tenacitat, segueix el seu camí 

entre les muntanyes que, passat el serrat de Sant Moí, co-

mencen lentament a perdre altitud. Per uns moments, el 

terme osonenc de Santa Maria de Besora s’atansa al costat 

esquerre del riu, que comença a deixar enrere el Ripollès. 

A l’altra riba hem entrat a l’extrem sud-oriental de les 

Llosses, aquí encara sense canviar de comarca. 

El riu és en aquests paratges una curiosa frontera 

municipal, comarcal i provincial alhora, i remarca la 

inversemblança d’aquesta circumstància tot dibuixant 

repentinament un meandre sobtat i tancadíssim que fa 

estireganyar la triple frontera administrativa i la mareja 

entre el complex d’edificacions de la colònia industrial de 

la Farga de Bebié, que no sap ben bé si és de les Llosses o 

de Montesquiu, del Ripollès o d’Osona, de Girona o de 

Barcelona. Potser per això, en els seus moments de més 

esplendor, va demanar sense èxit formar municipi propi 

i potser per això els seus dos mestres pertanyien, salomò-

nicament, a la demarcació de Girona el de nens i a la de 

Barcelona la de nenes.

Actualment, tanmateix, aquesta circumstància no 

deu importar a gaire ningú. Un silenci quasi absolut reg-

na sobre els edificis de la colònia, de la qual s’ha retirat 

fins i tot el pas de la carretera, que era, de fet, el seu únic 

carrer. Costa d’imaginar, retrocedint unes dècades, que 
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de finestres esbotzades que durant molts anys fou el nexe 

d’unió indispensable dels habitants de la colònia amb la 

resta del món.

La fàbrica original, entre el Ter i la carena boscosa, 

encara la seva façana principal a la superfície clivellada 

de la pista esportiva on s’havia jugat a futbol i a hoquei. 

Al capdamunt, la creu suïssa, blanca sobre fons vermell, 

presideix el nom d’Edmund Bebié, l’home que va venir 

de terres alpines per dir-hi la seva en el procés que, fa en-

tre un segle i un segle i mig, va convertir el Ter en un dels 

motors europeus de la indústria tèxtil. 

Avui, als habitatges i a les naus de la fàbrica només 

hi trobem un silenci espès que s’esmuny a través de la 

constel·lació de vidres trencats i porticons mig badats de 

les finestres i s’empara de tota la colònia. El Ter fa la volta, 

revira i, passat el pont d’obra, va recuperant de bell nou 

la direcció correcta. S’esmuny per sota de la cota dels 600 

metres i enfila cap a noves terres. 

aquest indret va arribar a ser la llar d’un miler de perso-

nes, que els tres grans blocs de pisos que es distribueixen 

per la tortuosa orografia d’aquest paratge (els Sunyers a 

dalt, Tibidabo arran de la carretera i Conangle a baix, 

a l’altre costat del riu) havien traspuat vida, que tota la 

colònia bullia amb el tragí dels treballadors, la cridòria 

dels nens quan sortien de l’escola, el soroll constant de la 

maquinària de les fàbriques... Avui només s’hi sent la re-

mor del Ter, immutable, etern, que llisca indiferent sota 

els cinc ponts de l’antiga colònia. Per les dues palanques 

que anaven directes des dels blocs fins a les fàbriques no 

hi passa ningú; el pont d’obra és creuat de tant en tant 

per algun automòbil esporàdic que, després de passar pel 

costat de l’església, va als blocs Conangle, els únics que 

encara mantenen una certa vida. Els dos ponts del ferro-

carril, altíssims, d’estructura metàl·lica i pilars d’obra, no-

més fimbren quan, eventualment, hi passen rabents uns 

trens que ni s’adonen de l’existència d’un vell baixador 

 A L’ESQUERRA

L’aigua emergeix amb 

força de les entranyes de 

la central de la Cúbia.

AL MIG

La paret de la resclosa 

de la Cúbia és quasi el 

darrer intent d’entretenir 

el Ter abans de deixar el 

Ripollès.

A LA DRETA

La creu suïssa presideix 

la fàbrica de la Farga de 

Bebié, avui tan silenciosa 

com la instal·lació 

esportiva que s’estén 

davant seu.
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La roda dentada, peça bàsica 

en el funcionament de les 

entranyes de les fàbriques de riu, 

simbolitza admirablement el 

que el Ter ha estat per a les terres 

d’Osona entre mitjan segle XIX i 

la segona meitat del XX
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De la Farga de Bebié a Roda de Ter

Per les
terres 

d’Osona
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EL BISAURA: MONTESQUIU 
I SANT QUIRZE DE BESORA
A mitjan segle XIX, Jeroni Juncadella, un dels industrials 

i banquers més significats del país, va comprar un antic 

castell medieval que es dreçava al capdamunt d’un espe-

ró abocat al Ter, a les envistes de Montesquiu, un petit 

veïnat que ni tan sols gaudia d’autonomia municipal i 

que estava situat a l’extrem més allunyat de l’aleshores 

jove província de Barcelona. Tot i que els tres fills del 

senyor Juncadella van heretar un fortuna considerable, 

estaven ben avinguts –coses de la vida– i es van posar 

d’acord per fundar, als peus del turó on s’alçava el castell, 

dues fàbriques de carbur que la força del Ter faria 

funcionar.

El negoci els va sortir bé a mitges i no-

més una de les dues fàbriques va prospe-

rar. Cap problema. Els germans Juncade-

lla van vendre el salt d’aigua de la de dalt 

al veí suís de la Farga de Bebié perquè en 

pogués fer ús i es van dedicar en cos i ànima 

a la de baix. A redós d’aquesta empresa, la petita 

barriada de Montesquiu va créixer fins que, el 1934, va 

tenir prou força per independitzar-se de Sant Quirze de 

Besora. Avui, la fàbrica de carbur ja és història i el castell 

pertany a la Diputació, però Montesquiu roman.

Passat el meandre de la Farga, doncs, el Ter enfila 

directe cap al primer nucli urbà que trobarà després de 

dotze quilòmetres, des que les últimes cases de Ripoll 

van quedar enrere. A la propera central hidroelèctrica del 

Carbur de Dalt, encara ubicada en un entorn accidentat 

que no s’ha deseixit del tot de la carena muntanyosa que 

separa el Ripollès d’Osona, un rètol blau amb grans lletres 

ens informa de la vinculació que té la central amb la re-

centment traspassada indústria fundada per Edmund Be-

bié. Entre els edificis, hi destaca una torre quadrangular 

d’obertures de punt rodó, teulada de quatre vessants amb 

grans ràfecs i una glorieta amb cúpula al capdamunt, 

unes agradables llicències artístiques que dignifiquen una 

construcció que, al capdavall, no les necessitava per a res. 

Val la pena remarcar-ho.

El Ter segueix ferm cap al sud, tot passant a frec de 

la punta més occidental del serrat de la Rovira. Tot i que 

tímidament, les muntanyes se suavitzen i el paisatge es 

torna a obrir, encara no s’albira la plana que –malgrat 

tot– ja comencem a flairar. Ens trobem al Bisaura, una 

terra que no perquè sigui de transició està mancada de 

personalitat.

A l’esquerra del Ter, la verdor és encara esclatant entre 

els boscos de roure i pi roig que amaguen el bonic castell 

de Montesquiu, avui transformat en un equipament cul-

tural. Tot aquest espai és un parc ben agençat i que con-

vida a perdre-s’hi una estona. El pas del riu, acompanyat 

sempre per la carretera a un costat i per la via del tren a 

l’altre, talla la muntanya, que reapareix a l’altra riba pas-

sada la desembocadura de la vall de la riera de Sora. Els 

cingles calcaris, de terra clara, que ha excavat el riu al llarg 

De la Farga de Bebié 
a Roda de Ter

Placa referent a 

la riuada de l’any 

1982, de la central 

hidroelèctrica 

de les Illes.
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de mil·lennis en aquesta terra d’orografia complexa, són 

molt diferents del rocam que ja fa estona que hem deixat 

enrere. El paisatge canvia.

El riu arriba –per fi– a una petita plana, que deixa a la 

seva dreta i que els humans han aprofitat per escampar-hi 

el poble de Montesquiu, nascut fa segles al peu del camí 

ral de Vic a Ripoll i emancipat gràcies a l’empenta de la 

fàbrica de carbur, avui reconvertida en central hidroe-

lèctrica. El vell complex industrial es dreça a l’altra riba 

i l’accés més còmode es fa a través de la palanca metàl·lica 

que comunica el passeig que discorre entre el nucli i el riu 

amb els horts que s’escampen pel petit pla de l’altra ban-

da i que reguen les aigües que vénen del canal de la cen-

tral. Zona habitual de passeig, els dos edificis del complex 

mostren l’habitual arquitectura que combina el gris de la 

pedra de les parets amb el vermell dels maons d’obertures 

i angles. Un vella turbina Francis reconvertida en escultu-

ra recorda temps passats que foren millors. O, si més no, 

més atrafegats.

Al final del passeig i al costat del pont de la carretera 

que porta cap al castell, una gran resclosa en forma de ela 

talla el pas de l’aigua, que s’agombola tot formant un pe-

tit embassament que reflecteix el penya-segat del turó on 

s’alça la fortalesa. Del seu extrem distal, a l’esquerra del 

riu, en surt el canal que, al llarg d’un quilòmetre i mig, vo-

rejarà els camps del pla de la Coromina i acabarà alimen-

tant les entranyes de la fàbrica de can Trinxet. Hem deixat 

Montesquiu i som a Sant Quirze de Besora.

Sant Quirze, que s’emplaça a la part inferior del ves-

sant del turó que s’alça entre el Ter i la riera de la Forada-

La fàbrica de riu, una 

constant del paisatge 

osonenc a tocar del 

Ter. La de can Trinxet, a 

Sant Quirze de Besora, 

n’enceta la llarga llista.
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da, al costat esquerre del nostre riu, va néixer al segle IX 

sota l’empara del monestir de Sant Joan de les Abadesses. 

Als seus primers segles hi van lligats els noms de dues do-

nes medievals de rellevància, l’abadessa Emma i la com-

tessa Ermessenda, però no fou fins a l’albada de l’època 

contemporània que va aconseguir desplaçar el castell de 

Besora en la capitalitat d’aquesta singular subcomarca, 

gràcies a les dues grans fàbriques de riu que flanquegen el 

poble: can Trinxet, al nord i can Guixà, al sud. Alhora, el 

mateix Ter que movia els mecanismes d’aquestes indús-

tries era el que obria el pas al grans camins que anaven de 

nord a sud, el camí ral, el tren, la carretera... Amb el temps 

Sant Quirze va acabar envaint també la riba dreta, on hi 

ha la carretera i el barri dels Quatre Cantons. Per arribar-

hi, el pont de Sant Quirze salta per sobre el Ter mitjançant 

tres arcs esvelts.

Tant can Trinxet com can Guixà s’originen a mitjan 

segle XIX i, conjuntament amb el tren, marquen el desen-

volupament de la vila. Avui llur activitat tèxtil és un dèbil 

record del passat, però tot i els reaprofitaments, reformes 

i abandonaments parcials, els embalums característics del 

que foren les velles fàbriques de riu encara presideixen 

l’entorn bigarrat de naus, magatzems i coberts d’èpoques 

posteriors que han anat sorgint al seu voltant amb el pas 

dels anys. 

Just darrere de can Guixà i després de rebre les aigües 

de la riera de la Foradada, amb el rehabilitat molí del Pla-

dercers mirant-s’ho de ben a prop, el Ter topa de sobte 

amb la barrera muntanyosa que delimita el Bisaura pel 

costat de migdia. No hi ha avís, no hi ha transició. L’espi-

na bífida formada per la serra de Bescanó, a ponent, i les 

de la Cogulera i de Bellmunt, a llevant, tanca el paisatge 

d’una manera inqüestionable. 

Només el Ter, tenaç, gosa enfrontar-s’hi. Topa contra 

la paret de roca, gira cap a llevant, descriu un doble me-

andre, travessa la línia de turons per un punt més dèbil i 

recupera el sentit de la marxa cap al sud com si no hagués 

passat res. Amb aquest recorregut tortuós, el riu acaba 

gairebé envoltant del tot una accidentada llenca de terra 

que hom coneix, il·lustrativament, com l’Illa.

En aquesta zona incerta, com en totes les terres de 

ningú, la natura hi predomina quasi en estat pur. La 
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PLANA 60, A DALT

Resclosa de can Trinxet, 

a Montesquiu.

PLANA 60, AL MIG

A l’hivern el glaç 

s’acumula rere la 

resclosa de can Guixà,

a tocar de Sant Quirze

de Besora.

PLANA 60, A BAIX

La resclosa de les Illes, 

passat Sant Quirze.

carretera i el tren se n’aparten, tot foradant la munta-

nya amb sengles túnels i tirant pel dret. El vell mas de 

l’Illa, avui inactiu, s’arrapa a un vessant esclarissat que 

en altre temps havia estat conreat. Només en un replà 

molt a prop del final del segon meandre, entre el verd 

intens de la vegetació destaquen els tons vius del ver-

mell d’una teulada i el blanc trencat de les parets d’una 

construcció d’obertures i angles remarcats amb un to 

vinós. És la central hidroelèctrica de les Illes, dissenya-

da a les primeries del segle XX per l’arquitecte Josep 

Maria Pericas.

L’edifici és senzill, igual que l’habitatge dels treballa-

dors de la central, avui abandonat, que hi ha a tocar: pe-

tites cornises motllurades, grans obertures geminades a 

la façana principal, portes i finestres remarcades... Si ens 

trobéssim davant d’una arquitectura merament funcio-

nal, la visió d’aquests edificis enmig d’un paratge tan poc 

malmès per la petja humana ens faria nosa; el sol fet que 

això no ocorri revela la professionalitat i l’ofici de qui, ara 

fa cent anys, els va dissenyar. 

A pocs metres del retorn de l’aigua de la central al Ter, 

entre el fullatge entreveiem, aigües avall, un nou pont del 

tren, que s’alça just en el punt on el riu retorna al seu sen-

tit original, cap al sud. Davant nostre, potser per primera 

vegada, ja no hi veiem muntanyes altes. Decididament, 

ens acostem a la plana.

SADERRA: ESPONA I LA MAMBLA
El vell terme de Saderra, que es va ajuntar amb el d’Orís 

a mitjan segle XIX, s’estén per un pla que és, de fet, un 

preàmbul de la plana. La carena d’on venim el tanca molt 

La central hidroelèctrica 

de les Illes, dissenyada 

per Josep Maria Pericas, 

s’ubica en un racó al mig 

de la natura.
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bé per un costat i, per l’altre, davant nostre, li donen for-

ma unes altures que, tot i ser més modestes, encara go-

sen trencar l’horitzontalitat creixent del paisatge; al mig, 

un Ter que ja és definitivament adult talla el pla en dues 

meitats que els seus meandres recargolats engalzen a la 

perfecció.

Estem en un país de grans pairalies. Bajalou, Saderra, 

l’Espona, la Mambla... masos seculars i de riquesa pro-

verbial els noms dels quals han esdevingut topònims. 

Els camps s’eixamplen, el bosc es fragmenta, els camins 

i els viaranys es multipliquen; al bell mig d’aquest paisat-

ge, les clivelles rectilínies de la carretera i del tren sembla 

que vulguin redreçar, sense èxit, el camí sinuós del riu. 

Les llenques de terra encerclades pels meandres ara són 

illes gràcies als canals que, ells sí, aconsegueixen que una 

part del curs fluvial prengui si més no una vaga ombra 

de la verticalitat perduda uns quants quilòmetres aigües 

amunt. La imatge es prou eloqüent; a la natura pacient, 

calmada i eterna, no li fa res fer marrada; l’ésser humà, 

impacient i efímer, té pressa i tira pel dret sempre que pot. 

Que ningú no dubti de qui, al capdavall, romandrà.

Són tres canals els que esqueixen el pla. Els dos pri-

mers aboquen a sengles centrals, la de la Caseta i la del 

Molí; el tercer fa anar les màquines industrials de la 

Mambla. L’aprofitament de la Caseta neix en una ampla 

resclosa que talla el riu just quan passa a tocar de l’espe-

ró del turó del mateix nom; el canal és curt i la central és 

una construcció moderna de teulada de quatre vessants 

i grans finestrals reticulats. El canal de retorn, en canvi, 

discorre una bona estona al costat del riu fins que troba la 

corba del meandre.

El pont de la carretera passa rabent, amb pressa, sobre 

el riu i s’endinsa en el talús de la muntanya que ella matei-

xa ha esqueixat. La segona resclosa, la del Molí, és a prop. 

La seva estructura de formigó fa que sembli massa jove, 

però no ens hem d’enganyar; té història. Si ens hi fixem 

bé, veurem que en un costat de la resclosa el llit de roca 

esquerdada està trepanat amb un seguit de forats de plan-

ta quadrada dels quals sobresurten romanalles d’antics 

posts de fusta vençuts pel temps, tristos testimonis de la 

vella presa que va servir per desviar l’aigua del Ter cap a la 

central que, després de reconvertir un vell molí –i d’aquí 

el nom–, va permetre encendre, a Torelló i a Manlleu, les 

primeres bombetes d’Osona. 

El Ter s’escora cap a la dreta, apropant-se a Bajalou, 

mentre el canal tira més pel dret, camí de la central. A di-

ferència de la resclosa, l’edifici original de la hidroelèctri-

ca, de pedra vista, sí que ha pervingut considerablement 

sencer. Quan hi som a davant, ens mira amb tres grans 

finestrals d’arc de mig punt que, emmarcats en rajol, n’il-

luminen amb generositat la planta baixa i li donen una 

personalitat que la torre de teulat punxegut de la part pos-

terior sanciona definitivament. La resta d’obertures de la 

central, també de maó vist com tots els angles de la cons-

trucció, són finestres d’arc rebaixat, com les que al segle 

XIX es van estendre per tantes i tantes cases del país. 

Quan l’aigua que ha mogut les turbines de la central 

torna al Ter, el troba de bell nou en plena giragonsa, em-

pès cap a llevant per la paret de la baga de Bajalou amb 

tanta força que quan, de sobte, al cap de poc retroba el pla 

ha de tombar primer vers el nord per poder agafar em-

branzida i després recuperar, tenaç, el camí del sud. No 

podia ser d’altra manera, el meandre que en resulta tam-

bé fou aprofitat per una nova resclosa i un canal que tira 

pel dret fins a les proximitats de la Mambla.

La carretera nova passa per sobre d’aquesta gran essa 

amb l’altivesa i la indiferència de dos pontassos i una rasa 

immensa que, entre d’altres virtuts, ha separat el mas de 

l’Espona del seu molí. Ens trobem en el mateix cor d’una 

de les hisendes històriques més destacades de la comarca, 

sorgida fa més de sis segles de la unió amb el casal dels 

Saderra i que fou ennoblida amb la ciutadania honrada 

de Barcelona. El molí, a tocar del Ter i de l’estrep d’un 

dels ponts del nou vial, és un edifici prou gran de pedra 

vista, en forma de ela, i finestres d’arc rebaixat de rajol. 

Més segle XIX, tot i que els Espona ja tenien el seu molí, 

com pertoca, segles enrere. Avui ja fa molts anys que ha 

deixat de moldre gra, però roman, ben restaurat, com un 

habitatge.

No podem dir el mateix de la Mambla, passat el pont 

aigües avall, on al segle XIX va créixer una colònia tèx-

til que va arribar a hostatjar fins a dues-centes persones, 

però que avui és tan sols un record. La casa gran de la 

Mambla i la capella de la Mare de Déu de Gràcia contem-
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La central del Molí, prop 

de l’Espona de Saderra, 

a Orís.

A BAIX

El molí de l’Espona ha 

aconseguit mantenir 

una imatge adient als 

seus orígens. 
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màquines i aquell petit pla, tan ben definit i sobretot tan 

ben tancat, entre el revolt del meandre per un costat i la 

serra per l’altre, era ideal per establir-hi una colònia. Prou 

a la vora del món per fer negoci i prou lluny per als que hi 

havien de viure. Perfecte.

Així doncs, aquells estrangers –que ben aviat foren 

coneguts com els ‘anglesos’ per allò que passa quan les 

nacions i els estats no acaben de coincidir– es van asso-

ciar amb els catalans Fabra i va sorgir en aquest indret 

una indústria tèxtil que amb els anys va esdevenir de les 

més pròsperes de la conca del Ter. En el moment àlgid 

del negoci, els sis-cents cavalls de potència subministrats 

pel riu van arribar a moure vuitanta mil pues de filar i 

van donar feina a la ratlla del miler de treballadors. De 

les naus d’aquest raconet de món, en sortien setmanal-

ment vuitanta tones de fil en el temps en què les vaques 

eren més grasses; quasi totes les llars catalanes coneixien 

el «Fabra & Coats» que hi havia imprès en el rulls de fil 

de cosir i de sorgir «Cadena» i «Dàlia»; pescadors i nego-

cis en general agraïen la qualitat dels torçats, fets a Borgo-

nyà, de les xarxes de pesca que necessitaven i de les lones 

que adquirien. 

Les dimensions de la fàbrica que aquells ‘anglesos’ van 

dreçar a les ribes del Ter fan respecte. Per una banda, les 

cinc llargues naus que, tot i que són essencialment funci-

onals, mostren una concessió estètica en forma d’ober-

tures i cantonades remarcades amb llindes i brancals de 

cantell dentat fets de rajol d’un vermell intens. Per l’al-

tra, l’edifici central, el que hostatja els mecanismes del 

cor que batega impulsat per l’aigua del Ter, és una ve-

ritable mola de pedra vista, de tres plantes i golfes, 

amb les parets solcades de finestres d’arc rebaixat 

que, com a la resta de les naus, també estan remar-

cades amb maó. 

Però, no obstant això, a Borgonyà res no és 

grandiós ni sobrer, que en una empresa no hi 

ha espai per a la grandiloqüència gratuïta; tot 

és funcional, tot té el seu sentit i la seva ex-

plicació. Ordre i harmonia caracteritzen i 

identifiquen una manera molt britànica, 

molt nòrdica, de concebre la distribució 

dels espais, de les naus industrials, de la 

plen en silenci aquest paisatge que tant han vist canviar, 

enfilats al vessant de la dreta del meandre. A baix, a la pla-

na, entre la sinuositat del riu, el tall del canal i la ferida de 

la carretera, s’hi estenen les naus industrials que un dia 

van substituir la vella fàbrica tèxtil i que ara també ro-

manen silents. Només l’aigua, sempre l’aigua, confereix 

a l’estampa una mica de moviment; llisca entre les parets 

del canal, s’entafora sota els arcs d’entrada a les turbines, 

dóna vida als alternadors i retorna finalment a un riu que 

ha aconseguit recuperar el camí del sud. 

Per poca estona. Quan deixa enrere la Mambla, al Ter 

li queda encara un darrer maldecap. Aquesta vegada, les 

elevacions que li volen barrar el pas són més modestes, 

més baixes, tant que ningú en diu muntanyes, i amb prou 

feines turons. Amb la seva constància, el Ter s’hi ha obert 

pas menjant-se els estrats més dèbils i modelant cingles 

allà on ha trobat més resistència, fins que topa amb la pe-

tita serra coronada pel Comadebò i ha de fer marrada. 

Així doncs, s’escora una mica cap a l’oest, s’esmuny pel 

pas que s’obre sota la capella i enfila cap al sud fins que 

l’obliguen a virar, ara cap a llevant, els replans on des de 

can Branques hom regeix l’accidentat municipi d’Orís.

En el gir definitiu que li permet vèncer el Comadebò, 

la corba del riu deixa, a la seva esquerra i al peu mateix 

del puig, un petit pla perfectament dibuixat que apareix 

totalment ocupat per la colònia industrial del Ter per 

excel·lència. Amb permís de totes les altres, és clar.

BORGONYÀ
La creu de Sant Andreu, blanca sobre fons blau, 

oneja al capdamunt de la torre més alta del complex 

fabril de Borgonyà i es veu des de tots els racons de 

la colònia. La seva presència, tanmateix, només es-

tranya els desinformats, que si Catalunya té quel-

com d’escocès (malgrat moltes altres afinitats en 

les quals ara no ens vaga d’entrar-hi) és, precisa-

ment, aquesta antiga colònia tèxtil.

El segle XIX s’escolava cap al seu final 

quan l’empresa J&P Coats Ltd va considerar 

que l’indret semblava fet expressament. El 

Ter aportaria la força per fer funcionar les 

PLANA 64, A DALT

Les naus de Borgonyà 

són una mostra 

perfectament 

conservada de 

l’arquitectura 

industrial tradicional.

PLANA 64, A BAIX

La mateixa fàbrica de 

Borgonyà a inicis del 

segle XX, amb el Ter en 

primer terme.

La xemeneia de 

Borgonyà, amb el 

seu caracterísitc 

nus a mitja altura.
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Les cases unifamiliars 

arrenglerades 

vesteixen la colònia de 

Borgonyà amb un estil 

inequívocament britànic.
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El canal, la fàbrica i 

la xemeneia: l’esperit 

de l’antiga tèxtil de 

Borgonyà en una 

imatge.
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retícula urbana, de les cases. Les concessions artístiques hi 

són, però són discretes, secundàries: cornises i ràfecs amb 

frisos motllurats de rajol vist, llindes i brancals remarcats 

també amb maó, en alguns casos ràfecs amples i, sobre-

tot, aquella canònica combinació de murs de pedra amb 

elements de rajol que dóna tanta identitat a l’antic patri-

moni industrial.

Però hi ha dues excepcions. Una és l’església, ja en par-

larem; l’altra, de tan inesperada, esdevé única. Retornem 

a l’edifici central de la fàbrica i ens aturem davant de la 

seva façana. Admirats, hem d’alçar la vista; davant nos-

tre s’alça un portal, tan immens com inexplicable, l’arc 

de mig punt del qual emmarca una rosassa de vitralls po-

licroms a la part superior i una porta de quatre batents 

de fusta decorats amb ornamentacions florals en relleu 

a sota. Al capdamunt de la façana, el joc de frisos i corni-

ses motllurades de maó s’articula al voltant d’un finestral 

d’arc rebaixat en forma de petita galeria. Al costat, la torre 

quadrada i de coberta de quatre vessants es dreça hieràti-

ca, com si vigilés que ningú pugui malmetre aital sorpresa 

arquitectònica.

Hem anat pujant pisos: les naus més baixes, l’edifici 

central, la torre... Per culminar-ho tot, falta la xemene-

ia; quaranta-sis metres verticals de maó vist, amb el bony 

estrany d’un nus a una mica més de mitja altura. Encara 

que ho sembli, no és un detall artístic ni la signatura de 

cap arquitecte; simplement, van fer la xemeneia massa 

baixa i, com que els fums no acabaven d’esbargir-se cel 

enllà i quedaven enganxats a la colònia, es va haver de re-

alçar; el nus ens diu on s’acaba la xemeneia original i co-

mença l’afegida. En tot cas, qui ho diria, aquesta circum-

stància involuntària ha acabat proporcionant a la colònia 

una icona del tot útil per donar-se a conèixer al món del 

segle XXI.

L’espai industrial ocupa una meitat de la colònia, en-

tre el riu i una via del tren que s’aprofità per distingir, 

per diferenciar, per separar netament, en una funció que 

després seria reforçada pel pas de la carretera. Tot ben 

distribuït i compartimentat. A l’altra banda d’aquesta 

mena de frontera interior que només es pot travessar 

per passos subterranis, hi ha el sector residencial de la 

colònia.

Tot es planifica; si la classe social marca, el terreny hi 

ajuda. A baix de tot, al final del pla i darrere la via, els 

rengles de cases adossades dels treballadors, llarguíssimes 

façanes d’una sola planta, amb fileres de portes i finestres 

emmarcades amb rajol vist; esporàdicament, treu el cap 

per sobre de la coberta inclinada cap al carrer la finestra 

d’unes golfes amb un teuladet de dues aigües. Amb un dia 

gris, de cel de plom o pluja fina, n’hi haurà prou per sen-

tir-nos transportats plenament a terres britàniques. 

Al costat més proper a la fàbrica, un lloc de pas, obre el 

seu gran atri d’arc rebaixat l’antiga cooperativa, converti-

da en economat en èpoques poc proclius al llenguatge so-

cialment conscienciat, i el consultori mèdic, que a la bona 

època oferia un servei d’una qualitat que, a la comarca, va 

costar molt d’igualar.

Separades, en terra de ningú entre el canal i la via, ben 

distingides de les llars adossades dels treballadors però 

encara en una cota baixa, s’arrengleren les cases dels an-

tics encarregats. D’origen britànic, a aquests treballadors 

més qualificats els tocaren uns habitatges un pèl més ar-

regladets, aparellats, amb pati a darrere i jardí a un cos-

tat. Les humitats del proper canal devien fer que aquests 

encarregats se sentissin, realment, com a casa; no sabem 

si aquesta circumstància va passar desaparcebuda als in-

dustrials escocesos a l’hora de planificar la ubicació de les 

cases o si, per contra, tot plegat va ser fet a posta i amb un 

sentit de l’humor indiscutiblement britànic. 

Des de la falda del turó, els habitatges de l’administra-

dor i del mestre, personatges una mica més significats en 

l’escalafó de la colònia, contemplen des d’una certa altura 

els rengles de cases adossades dels treballadors. Al mateix 

nivell hi havia les escoles i el casino, centre de la vida so-

cial i del lleure de la comunitat, amb cafè, teatre, cinema i 

sales d’actes de ball i de jocs. Encara una mica més amunt, 

un servei que no s’havia vist mai en aquest país, el que 

avui es diu ‘escola bressol’ i que abans, l’època manava, 

se’n deia casa cuna; així, les dones de la colònia, pioneres 

d’un estil de vida que avui tots coneixem prou bé, podien 

retornar ben aviat al seu lloc de treball a la fàbrica.

A dalt de tot –no podia ser altrament–, envoltats de 

zones enjardinades, es drecen els xalets dels directius, edi-

ficis aïllats amb ínfules de petita mansió victoriana i amb 
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algun empelt d’arquitectura local, que no debades els pa-

letes eren del país. Prop dels xalets, culmina la colònia la 

verticalitat neogòtica de l’església, d’arcs d’ametlla, guar-

dapols a les finestres, campanar de torre i portalada amb 

arcs en degradació i columnetes als brancals. Al costat 

del temple, adossat, l’edifici de tres plantes de la rectoria 

s’obre a l’espai enjardinat que l’envolta amb finestres de 

regust goticorenaixentista.

Un món complet i tancat, possible gràcies al comerç a 

llarga distància i, quina ironia, ben delimitat entre un riu 

i una petita muntanya. L’empresa ho procura tot perquè 

als seus treballadors no els falti res d’allò que és essencial 

per anar tirant, i ells pensen amb raó que viuen 

força més bé que els seus congèneres que s’han 

quedat a fer de pagès o que se les campen com 

poden. No acaben de ser del tot conscients que, 

d’aquesta manera, no han d’anar a buscar res a 

fora, aquell indret tan gran i, sobretot, tan pe-

rillós; si res no surt, res no entrarà. L’empresa 

ho sap prou bé i ho fa bé; posa tanta cura en això com en 

l’arquitectura de les cases i en la distribució de la colònia. 

Els industrials catalans de les altres colònies, les que hem 

vist i les que encara hem de veure, segueixen el model, un 

model que troben a l’escocesa Borgonyà. 

Res no és etern. L’empresa aguantà fins a la ratlla de 

l’any 2000 i va acabar tancant portes. La colònia, mentres-

tant, s’havia anat convertint en un poble com tants altres; 

els llargs anys de crisi i els nous temps havien fet caure les 

barreres del riu i del turó i havien fet inviable la producció 

de la fàbrica. Aquesta resistència quasi heroica va perme-

tre si més no que aquest magnífic exemple de colònia in-

dustrial sobrevisqués amb ben poques màcules fins a una 

època com la nostra, en què algunes coses han esdevingut 

–afortunadament– antigues abans de ser velles. Tots ple-

gats ens n’hem de felicitar.

VILA-SECA I TORELLÓ
Podríem dir que Borgonyà té, a un quilòmetre escàs de 

distància, com una mitja germana petita, una colònia més 

modesta, menys estructurada i més modificada, que va 

néixer, créixer i envellir només amb saba catalana. Quan 

la resclosa de Vila-seca barra el pas de l’aigua del Ter, les 

darreres cases de Borgonyà encara treuen el nas entre el 

brancam i el fullatge dels arbres de ribera. Fou Josep Ca-

llís qui va transformar el salt d’aigua del vell molí en el 

motor que faria funcionar els mecanismes d’una nova 

indústria tèxtil, que la nissaga industrial dels Almeda va 

acabar reunificant després d’uns anys d’haver-ne venut 

una part als Marcet-Planàs. Avui la gran fàbrica roman en 

silenci. Les fileres de finestres d’arc rebaixat de rajol sot-

gen la petita plana de vegetació desordenada que s’estén 

fins al riu; moltes estan paredades, com si ja no volguessin 

contemplar la descurança d’un entorn que, de ben segur, 

en altre temps havia estat més amable. Encara sort que 

una renglera d’horts, sadollats amb l’aigua del canal, em-

marca els baixos del gran edifici industrial amb les seves 

línies rectes, netes i polides.

La vella colònia, però, continua viva. Articulada tot al 

llarg de la carretera que va de Borgonyà a Torelló i que 

ressegueix fidelment el Ter per la seva riba esquerra, els 

diversos blocs d’habitatges dels antics treballadors de la 

fàbrica mostren avui, en la seva majoria, les façanes ar-

ranjades i pintades de nou. La fonda de tota la vida con-

tinua oberta, a prop de l’església de la Sagrada Família, 

vagament neogòtica, que fou consagrada amb tota la 

pompa pel bisbe Morgades l’any 1881, en una jornada 

memorable que va continuar amb el passeig del prelat 

per aquells magnífics jardins que s’estenien darrere la casa 

dels amos, entre la colònia i el canal. No viuen ara a la co-

lònia, és cert, els 450 habitants que va arribar a tenir en els 

moments de més activitat, però avui, després de superar 

els pitjors moments de crisi, ha aconseguit esdevenir un 

lloc de residència agradable i tranquil.

A Vila-seca hi ha qui la coneix com la colònia de To-

relló, tot i pertànyer, com Borgonyà, al municipi de Sant 

Vicenç de Torelló. De fet, tot just deixem enrere les parets 

de la fàbrica entrem de seguida al terme torellonenc, i les 

primeres cases de la vila apareixen encara no passats 500 

metres, un cop vençut l’esperó del Puig-robí. 

Torelló és una ciutat d’origen feudal, nascuda per vo-

luntat dels senyors del castell homònim amb la missió de 

centrar i administrar la vall del Ges, un extens territori 

que, regat per aquest afluent del Ter, baixa de la serra de 

Un rètol de la 

colònia Vila-seca.
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ballar. Tant era que el relleu no els ajudés: van excavar el 

túnel de la Coranya i van fer-hi passar un canal de poc 

menys d’un quilòmetre que, després de fer funcionar el 

molí, retornava l’aigua no al Ter, sinó al Ges. Fou el pri-

mer transvasament d’aigua entre rius que es realitzava a 

la península Ibèrica.

Que el molí es convertís en fàbrica tèxtil era només 

qüestió de temps; ja hem anat veient què va passar arreu 

de la conca del Ter a partir de mitjan segle XIX. La nova 

fàbrica de can Blanc va ocupar l’indret del vell molí, mal-

mès després d’un incendi, i va aprofitar-ne el salt d’aigua. 

També era qüestió de temps que la fàbrica, després de més 

d’un segle de vida, acabés tancant.

L’edifici –com quasi tots, de parets de pedra vista i 

finestres d’arc rebaixat de maó vist– ha anat envellint al 

mateix ritme que s’han arranjat els seus entorns, ocupats 

Bellmunt i es banya a la riba esquerra del nostre riu. A les 

darreres dècades, la vila ha crescut tant que, des dels ves-

sants del puig de les Vinyes, s’ha apropat al darrer tram 

del Ges, l’ha sobrepassat i s’ha acostat amb decisió fins a 

les mateixes ribes d’un Ter sinuós que delimita per po-

nent i per migdia una de les parts més noves de la seva 

trama urbana. 

Històricament, la relació de Torelló amb el Ter ha estat 

sempre una mica esbiaixada. De fet, tradicionalment, el 

nostre riu va significar per als torellonencs més una fron-

tera, un límit, que no pas un nexe d’unió i una font de 

vida; aquestes darreres funcions les feia el Ges, més petit 

i més amable. Tot va començar a canviar al segle XVIII 

quan els Bassas van aconseguir que una Reial Ordre els 

concedís la facultat d’aprofitar l’aigua del Ter per moure 

un molí paperer. Els va faltar temps per posar-se a tre-

La fàbrica de Vila-seca, 

d’esquena al petit pla 

que arriba fins al Ter.
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paulatinament per l’expansió del poble. La vella carretera 

de Conanglell, que resseguia una bona part del recorregut 

del canal, ha quedat englobada dins d’una xarxa urbana 

que ha assolit l’espai en altre temps marginal que s’este-

nia entre el canal i el Ter. Un nou carrer, que porta el nom 

del riu, solca longitudinalment aquest paratge i fa d’artè-

ria major d’un polígon industrial i, més enllà, d’un grup 

de cases. El vial mor justament als peus de la vella fàbrica 

i entronca amb el passatge de l’Horta de Can Bassas, que 

ressegueix el Ges. El dia que Torelló pugui dignificar la 

fàbrica de can Blanc, la seva simbiosi amb el Ter quedarà, 

definitivament, sancionada.

Més malament ha acabat la història de la segona fàbri-

ca torellonenca relacionada amb el Ter, la de Can Mata-

bosch o Casarramona. Reconvertida sense èxit fa quinze 

anys en fàbrica de joguines, la vella indústria tèxtil es va 

anar enrunant fins que va haver de ser enderrocada pel 

perill que algú prengués mal. Avui, en un solar en fase 

de reocupació, roman només dempeus la vella xemeneia 

troncocònica de rajol vist com a record i testimoni, es-

perem que perenne, d’una indústria que, en els seus cent 

anys llargs d’existència, va sobreviure a dues inundacions 

i àdhuc a l’impacte d’un llamp.

Si més no, la fàbrica desapareguda ha llegat el seu 

nom al nou polígon industrial que ocupa tot el paratge 

on es trobava, aigües amunt del canal de can Blanc, a l’al-

tra banda de la carretera de sortida de Torelló cap al sud. 

L’artèria principal del polígon és, de fet, la mateixa avin-

guda del Ter que ja trobàvem als dominis de can Blanc i 

que continua en direcció cap a ponent fins que topa amb 

la rúbrica pronunciada d’un altre meandre del Ter.

I al final del carrer restem perplexos davant la sorpresa 

del que sembla un majestuós arc de triomf. Hem arribat a 

l’entrada d’una nova colònia.

LA COLÒNIA YMBERN O EL PELUT
A la manera romana, l’arc de triomf dóna pas a un pont 

que permet atènyer l’altra riba del Ter. És una rebuda es-

pectacular. El monument, de sòlids carreus de pedra ben 

tallats i disposats, està coronat amb una ampla cornisa 

motllurada, i les lletres que formen el nom de la colònia 

ressegueixen la corba de l’arc. Els dos pilars sostenen els 

batents d’una porta reixada de ferro que, si calia, perme-

tia separar la colònia i les fàbriques de la resta del món, 

atès que, darrere, es drecen quasi verticals les parets de la 

muntanya. 

Però la porta de la colònia degué estar quasi sempre 

oberta. Per força, gairebé. El pont, notable, és una estruc-

tura de carreus i baranes de pedra, de poc més de cent 

metres de longitud, que s’assenta al llit rocallós del Ter 

amb les bases dels seus sis arcs remarcats amb rajol vist, 

als quals cal sumar el que salva el curs del canal. Una pro-

va irrefutable de la seva solidesa és que va ser l’únic pont 

de la comarca que va resistir els embats i la fúria de l’ai-

guat terrible de l’any 1940. Per al trànsit rodat que venia 

de Torelló no va quedar cap altra opció que travessar el 

Ter per aquest pont i seguir després pel mig de la colònia, 

per la Cortada i cap amunt fins atènyer la carretera gene-

ral de Vic a Ripoll. Com que el Ter fa de frontera munici-

pal, tan bon punt creuem el pont ja ens tornem a trobar 

en terres d’Orís.

La colònia i la fàbrica Ymbern es drecen a la part de 

migdia de l’antiga propietat del Callís, que abastava tota 

aquesta llenca de terra, encerclada pel curs sinuós del Ter 

al nord, a l’est i al sud, i tancada a ponent per un relleu 

convenientment abrupte. L’aprofitament del riu és aquí 

centenari. Ja al segle XVII –si no abans– existia a l’indret 

una sèquia, avui encara conservada, que regava camps i 

horts i que duia aigua a un molí. Després va alimentar 

una adoberia de pell i d’aquí ve la denominació, popu-

lar i tan il·lustrativa, del Pelut, que ha aconseguit perviure 

després de més d’un segle d’haver-se convertit l’adoberia 

en indústria tèxtil.

Tot just encetat el segle XX, Eduard Calvet, un dels 

grans noms de la indústria cotonera catalana, va comprar 

la fàbrica i va emprendre el projecte de convertir la colònia 

en un model d’organització de l’espai, d’oferta de serveis 

bàsics i de qualitat artística i arquitectònica; potser per 

això va sol·licitar la supervisió del mateix Antoni Gaudí.

Dit i fet. Tot just entrar la colònia, el pont, que tam-

bé és part del projecte del senyor Calvet, desembocava 

en una avinguda ampla i recta que feia de nervi central 

d’aquella petita comunitat humana. A la seva esquerra, la 

A LA DRETA

Un arc de triomf a la 

romana dóna pas al 

pont que, sobre el Ter, 

arriba fins a la colònia 

Ymbern o el Pelut.

PLANA 74

Les parets de rierencs i 

maó vist de la fàbrica del 

Pelut destaquen entre 

els diferents tons de verd 

dels boscos llunyans i 

dels esponerosos jardins 

de la colònia.
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fàbrica; a la dreta, els jardins; al fons, les cases, afrontades 

a una àmplia àrea esportiva i recreativa.

Per entrar al recinte fabril també calia travessar una 

portalada amb pretensions, de bon carreuat i amb un 

gran arc escarser motllurat, que deixava pas a l’espai on 

es distribuïen les naus industrials. És avui molt il·lustratiu 

travessar aquest portal. Al costat de l’arquitectura quasi 

centenària dels edificis originaris, de rierencs o rajol vist, 

amb fileres de grans obertures d’arc de mig punt i teula-

des de doble vessant, agradables a la vista, ens topem amb 

l’embalum cartesià, desproveït de tota intenció mínima-

ment decorativa (i no diguem artística) de les naus in-

dustrials de tall contemporani, quatre parets rectes, llises 

i monocromes i un sostre pla que compleixen a la perfec-

ció la seva comesa; res més. Posades, com aquí, les unes al 

costat de les altres ens adonem del que, col·lectivament, 

devem haver perdut en aquests darrers cent anys, per se-

gons què tan racionals i, sobretot, funcionals.

Els extensos jardins del Pelut s’estenen entre l’avingu-

da i el canal, separats per una barana de pedra del mateix 

estil que la que protegeix els usuaris del pont. Les zones 

de pas i els espais vegetals de formes geomètriques deixen 

endevinar encara el projecte d’inspiració francesa que els 

va originar. Al costat de llevant es confonen amb el bosc 

que, passat el desguàs del canal, arriba fins al Ter; al nord 

i al nord-oest, en canvi, deixen pas als espais, oberts i avui 

abandonats, del camp de futbol i de la pista de tennis. 

Aquests vells equipaments esportius es completen amb la 

pista de bàsquet, a l’altra banda de l’avinguda, i amb una 

petita zona recreativa per a la mainada, on els gronxadors, 

ignorats, es van rovellant.

I, al fons, els habitatges. Tant l’edifici exempt dels di-

rectius com el bloc on vivien els treballadors, allargassat a 

banda i banda d’un cos central on hi havia el casino i la sala 

de ball, tenen un innegable gust artístic que, més que cap 

altra cosa, dóna personalitat a la colònia. Parets vistes de 

rierencs; teulades de ràfecs amples, trencades regularment 

amb petites golfes; obertures d’arcs diversos, de mig punt, 

realçats, mixtilinis, geminats, trigeminats, petites galeries... 

El senyor Calvet hi va deixar molts diners, en el pro-

jecte. Tants que no va poder acabar-lo, i ni l’economat, ni 

l’escola, ni els nous habitatges que hi havia previstos no es 

El senyor Eduard Calvet, propietari de la colònia tèxtil del Pelut a 
inicis del segle XX, era un bon amic d’Antoni Gaudí. De fet, el gran 
arquitecte havia dissenyat la casa que els Calvet tenien al carrer Casp 
de Barcelona i que avui és un dels edificis gaudinians significatius 
de la capital catalana. Per això, quan l’industrial va decidir renovar la 
seva colònia tèxtil del Ter va recórrer al geni de Gaudí que, tot i que no 
va traçar directament els plànols, sí que va supervisar la totalitat del 
projecte, executat per altres professionals de la seva escola. La mort 
prematura d’Eduard Calvet, i al cap de pocs anys la del mateix Antoni 
Gaudí, van fer que les obres quedessin interrompudes quan tot just 
s’havien construït alguns habitatges (els que ara encara conservem) 
i els jardins.  Van quedar sense realitzar-se un economat, un cafè i 
casino, una escola i una església, el disseny de la qual l’havia de fer el 
mateix Gaudí i que no dubtem que, si s’hagués pogut construir, hauria 
constituït una altra joia arquitectònica.

75

|||| Gaudí al Pelut
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van poder fer. Tants que els seus hereus van haver de ven-

dre la fàbrica i la colònia a uns Ymbern de tarannà essen-

cialment pragmàtic que van estampar el seu nom en l’arc 

de triomf i en el portal d’entrada a la fàbrica i que van 

decidir que ja n’hi havia prou, de projectes. 

També els Ymbern en van marxar, després d’unes 

quantes dècades tirant endavant l’empresa i la colònia. 

Més o menys ben conservada, més o menys alterada, pen-

dent en bona part de restauració i arranjament, la colò-

nia del Pelut ha aconseguit tanmateix arribar fins avui. La 

seva recent declaració com a conjunt històric i artístic que 

cal protegir ha obert el camí, que no s’albira planer, per 

superar els estralls que els darrers anys d’abandonament 

han deixat en una colònia que constitueix, no ho dubtem, 

un dels conjunts de patrimoni industrial més singulars 

del nostre país.

ENTRE TORELLÓ I VOLTREGÀ
Sortint de Torelló hem hagut de remuntar el Ter per arri-

bar fins a la colònia del Pelut; ens hi ha obligat el recorre-

gut estireganyat del riu i la concentració d’aprofitaments 

humans que, ja sigui cap a una riba o cap a l’altra, tro-

bem en aquest capítol tan atrafegat de la seva singladura. 

A partir d’ara, però, tornem a deixar-nos endur pel curs 

descendent de les aigües: abandonem el Pelut i passem 

pel costat de la xemeneia solitària de can Matabosch i per 

sota del pont de Conanglell, per on la carretera que surt 

de Torelló salva l’obstacle del riu. Aquest pont no té ni 

mig segle de vida; el precediren diverses palanques massa 

precàries i un primer pont que, no podia ser d’altra ma-

nera, s’emportaren els aiguats.

I és que el Ter, adult, conforma ja en aquesta contrada 

un tall en el paisatge que, per a tothom, sempre ha estat 

difícil de minimitzar. Per això es reforça el seu caràcter de 

límit, de frontera, encara que la contrada s’obri decidida 

i s’encari definitivament a la plana de Vic. A l’esquerra 

continuem en terres de Torelló; a la dreta, abandonem 

Orís i entrem a les Masies de Voltregà mentre davallem 

per sota de la cota de 500 metres.

Quan, passat el pont de Conanglell, el Ter gira cap al 

sud, la vila de Torelló queda enrere. Apareixen les parets 

calcàries de Rocaprevera, el turó de les Tres Creus i els 

entorns del mas Cervià, que obliguen el riu a girar cap a 

ponent. En aquest paratge es dreça el que fou la fàbrica 

de can Tarrés, entaforada entre el cingle i la riba esquerra. 

Les velles construccions de l’antiga indústria, les naus més 

modernes, la xemeneia, l’edifici d’oficines i l’habitatge del 

director s’agombolen en un petit replà que s’obre molt a 

prop de la mateixa resclosa. Està tot tan junt que sembla 

com si als Tarrés, que a mitjan segle XIX van convertir en 

indústria tèxtil el vell molí del Ter, els hagués faltat espai. 

Ben mirat, però, la pròpia orografia del terreny no els dei-

xava fer gaire res més.

Dels Tarrés, la fàbrica va passar als mateixos Espona 

que més tard s’havien d’instal·lar a Sant Joan de les Aba-

desses, i després als Font. Finalment, va acabar formant 

part d’una empresa que s’identificava amb el nom cientí-

fic del cotó, el Gossypium, que fou la que la va tancar, aviat 

farà dues dècades. 

Seguim baixant amb suavitat cap a ponent. Al cap de 

poca estona, el mur de roca que empeny el Ter en aquella 

direcció culmina en un esperó que, de sobte, s’interromp 

perquè el riu pugui girar primer cap al sud-oest i després 

cap al sud-est, empès per una altra paret que, a partir 

d’ara li delimitarà el flanc de la dreta. El nou meandre 

que origina aquesta topografia encercla gairebé del tot la 

següent colònia, la Coromina.

És una colònia dispersa. Llevat del conjunt format 

per les naus de la fàbrica i el bloc de pisos dels treba-

lladors que s’adossa a la seva part posterior, la resta de 

construccions estan escampades. Algunes, com l’esglé-

sia o l’escola, se situen en el mateix replà que la fàbrica, 

a la part baixa i més planera de l’esperó, mentre que les 

dues torres dels amos es troben encimbellades a la part 

alta del puig.

La Coromina tenia el seu propi arquitecte, fins i tot en 

això va arribar a ser autosuficient, i no pas un arquitec-

te qualsevol, que molts dels projectes de Josep Maria Pe-

ricas són dels més celebrats del seu temps. Fill i hereu de 

Josep Pericas, el fundador de l’empresa, va projectar l’es-

glésia de la colònia, dedicada al Sagrat Cor, i va reformar 

la vella casa pairal de la família, que des de l’edat mitjana 

senyorejava dalt del turó. Més endavant, es va dissenyar 
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El principal bloc 

d’habitatges de la 

colònia de la Coromina 

evidencia clarament, 

amb la seva arquitectura, 

que anava destinat als 

treballadors de la fàbrica.

A BAIX

L’església de la 

Coromina i l’habitatge 

veí denoten, en canvi, 

una arquitectura més 

acurada. S’hi respira 

inevitablement l’influx 

de Josep Maria Pericas.
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ell mateix, una mica més enllà, el seu propi casal de tres 

plantes, amb teulada de quatre vessants i flanquejat per 

una esvelta torre quadrada. Ja que era casa seva, Pericas 

no hi va voler estalviar el geni i la va embellir amb les for-

mes arquitectòniques del moment, en què el modernis-

me jugava amb evocacions neomedievals i d’arquitectura 

popular catalana. 

Les naus de la fàbrica, en canvi, responen a l’habitual 

arquitectura industrial de l’època, en què la funcionalitat 

predominant no estava renyida amb subtils concessions 

al disseny senzill en ràfecs, cornises, llindes i brancals. 

Tampoc desentona el bloc d’habitatges, que no pot ser de 

formes més simples, però que mostra una imatge agrada-

ble: les llindes i els brancals són remarcats amb rajol vist, 

uns arcs rebaixats coronen les entrades i els panys de pa-

ret queden contrastats amb pintura blanca. Al capdavall, 

és aquesta allargassada façana dels blocs on vivien els tre-

balladors de la colònia, per les seves dimensions i pel seu 

blanc brillant, el darrer que –amb el permís de l’esvelta 

xemeneia– deixem de veure quan ens allunyem de la Co-

romina seguint el curs del Ter.

El riu reprèn ara el seu curs principal cap al sud per un 

cop amb decisió, cercant la plana. La xemeneia de la Co-

romina encara talla l’horitzó septentrional quan una nova 

Un aguait 

permet contemplar

l’espai endreçat de la 

resclosa de can Riva.
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resclosa li obstaculitza el camí i desvia l’aigua ara cap a la 

dreta, en terres de les Masies de Voltregà, fins a la propera 

farga Lacambra, una de les poques fàbriques de riu que, 

després de més d’un segle i mig, han aconseguit sobreviure 

sense interrupcions i que funciona a ple rendiment. Segu-

rament, als mèrits dels seus gestors cal afegir-hi el fet que 

no estem parlant d’una indústria tèxtil, sinó d’una farga 

que, bàsicament, ha treballat sempre el coure. 

El senyor Francesc Lacambra tenia una foneria d’aquest 

metall a Barcelona que a mitjan segle XIX no donava 

l’abast; els darrers vestigis de l’imperi espanyol a Amèrica 

s’havien obert per fi als catalans i el tràfic constant de vai-

xells d’una banda a l’altra de l’oceà li havia propiciat una 

font inesgotable de negoci gràcies a la necessitat de planxes 

de coure que requeria l’estructura de les naus, que eren de 

fusta. S’hi va adaptar. Ell i el seu fill Joan van transformar 

un vell molí prop del Ter a les Masies de Voltregà en una 

nova i rutilant foneria de coure. Tanta era la força de l’ai-

gua que movia les seves turbines que fins i tot van poder 

arrendar una part de l’explotació a un fabricant de teixits, 

el senyor Vilar. Al cap de deu anys, 250 treballadors feien 

rutllar cada dia aquest complex fabril.

Es van acabar els vaixells de fusta i es va acabar el que 

quedava d’imperi. Però tant era, perquè havien arribat el 

tren i l’electricitat. El nét, Josep Lacambra, va renovar les 

màquines i es va llançar a la producció de fil de màqui-

na per a cables elèctrics; fou tan encertada la seva decisió 

que el pròsper negoci li va permetre construir-se una es-

plèndida residència modernista que va heretar el seu fill 

Francesc, a qui el rei va nomenar comte de Lacambra.

El segon Francesc Lacambra va morir en plena ma-

duresa, i fou al seu jove fill, Francesc Josep, a qui va to-

car veure com l’empresa es convertia per uns anys ne-

fastos en fàbrica d’armament i com, després, el gran 

aiguat li malmetia el negoci. Però el coure continuava 

sent necessari... Es va refer prou per projectar fins i tot 

la construcció d’una petita colònia a tocar de la fàbrica, 

que va morir amb la crisi de la segona meitat del segle 

XX. La solució al darrer sotrac vingué gràcies a l’estratè-

gia. L’empresa familiar es convertí en societat anònima 

i avui és capdavantera en el món de la fabricació de fil 

de coure.

Que serveixi tota aquesta introducció històrica per 

avançar que –lògicament– de la vella farga Lacambra 

no en queda gaire res, llevat de la mansió dels comtes, 

restaurada; les modernes instal·lacions industrials s’han 

menjat les antigues naus de la fàbrica vuitcentista. És un 

exemple clar i diàfan i el contrast exemplifica. A l’altra 

cara de la moneda, la persistent crisi del tèxtil ha pos-

sibilitat en molts altres indrets que el patrimoni indus-

trial que al segle XIX va generar aquesta activitat hagi 

arribat, a diferència del que ha passat a 

la farga Lacambra, fins als nostres dies. 

L’economia de moltes empreses tèxtils 

de la segona meitat del segle XX juste-

java tant que amb prou feines perme-

tia renovar les naus, les oficines, els ta-

llers, els magatzems... L’estocada final 

del tancament deixava com a testimo-

ni un conjunt patrimonial essencial-

ment planificat feia més de cent anys, 

més o menys modificat i més o menys 

exposat a la ruïna en funció de l’ús posterior que se li 

pogués donar. Ja ho hem anat veient i ho continuarem 

veient tot seguit.

Gallifa n’és un exemple. Avui, el silenci més corpre-

nedor envolta les naus i els edificis, cada dia més fràgils, 

cada dia més tristos, del que fou en altre temps una més 

de les pròsperes indústries tèxtils del Ter. El complex, co-

negut amb el nom de ‘les fàbriques de Gallifa’, es dreça a 

la dreta del riu a poc més de dos quilòmetres aigües avall 

de la farga Lacambra, en un paratge essencialment planer 

on el curs fluvial pot fluir amb tranquil·litat cap a migdia 

i àdhuc es pot permetre el luxe de preguntar-se ben bé 

per on ha de passar. El dubte se soluciona amb un mètode 

salomònic: la llera se subdivideix en dos braços per una 

estona fins que els condicionaments orogràfics del puig 

de Gallifa engendren un nou meandre i obliguen el Ter a 

reunificar-se. Al mig, hi ha quedat una gran illa planera i 

sorrenca, de forma arronyonada.

En aquest paratge indecís, davant per davant de l’illa 

i a l’inici del meandre, una altra resclosa genera un canal 

que, fent drecera, va a raure a les instal·lacions fabrils, si-

tuades al peu i a l’altra banda del turó, just al punt on el 

Un escut i una inscripció 

amb caràcters gòtics 

embelleixen la façana de 

l’abandonat molí Vell, a 

les Masies de Voltregà.
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Ter, després de fer la corresponent marrada, prova de re-

prendre el seu camí directe cap al sud.

Al vessant del turó, s’hi dreça de fa segles el mas de 

Gallifa, d’on a finals del segle XIX sorgí el promotor 

d’aquest nou aprofitament del Ter, no podia ser altra-

ment, per produir teixits i filats. Es buscà un soci capita-

lista de Barcelona i aixecaren la fàbrica. A diferència de 

la nissaga veïna dels Lacambra, en què els fills succeïen 

els pares, Gallifa va passar per mans diferents (els Sa-

rinanell, els Marsal...) i van acabar consolidant-se dues 

empreses independents que van incidir amb ritmes di-

ferenciats en les velles naus i instal·lacions originals. En 

temps de bonança es va generar fins i tot una petita se-

micolònia, amb habitatges per al director i els encarre-

gats, mentre que per als treballadors es va construir una 

petita urbanització al proper poble de Sant Hipòlit de 

Voltregà. Una part del complex es va revitalitzar amb 

naus de nova construcció. L’altra es va mantenir amb 

poques reformes i va permetre la pervivència de la gran 

nau de pedra vista i finestrals remarcats amb rajol ver-

mell. Davant, els accessos al recinte eren controlats per 

una porteria.

Però la crisi va matar les fàbriques de Gallifa, totes 

dues, que per poc no van poder acabar el segle XX. Avui, 

després de més d’una dècada d’abandó, els grafits de les 

façanes i les portes i finestres malmeses avisen amb elo-

qüència del greu perill que amenaça aquest fragment del 

patrimoni industrial del Ter.

La vella fàbrica i la 

xemeneia de can Riva 

emergeixen entre els 

afegits d’èpoques 

més recents. 
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L’intent del Ter de recobrar el camí del sud a Gallifa 

fracassa. La paret calcària que hi ha a tocar de la vella in-

dústria l’obliga a fer un altre revolt cap a llevant quan en-

cara no s’ha recuperat de l’anterior. No hi fa res. Llisca pel 

costat de les Rocasses i, quan pot, s’encara tossut de bell 

nou cap a migdia.

No hi ha repòs. Una altra vegada ens trobem amb 

un canal que, ell sí, fa drecera. Fendeix el pla a l’esquer-

ra del riu i en poc més d’un quilòmetre es planta a les 

portes de la fàbrica de can Riva, tot passant a prop de 

les restes del molí Vell, aclofades al marge d’un camp i a 

tocar de la llera del Ter. Si ens hi arribem i ens hi fixem 

bé, d’aquesta construcció medieval en podrem apreciar 

encara l’edifici principal tot i el seu estat avançat d’en-

runament. El portal adovellat i l’escut amb inscripció 

gòtica que encara avui ornen el que queda de la seva 

façana revelen l’origen noble d’aquest antic i malmès 

molí del Ter.

Presideix can Riva una llarga nau de tres plantes ofe-

gada per tot un seguit d’edificis auxiliars més petits que 

s’hi arrapen; al centre, s’alça una esvelta xemeneia cilín-

drica que sembla que li permeti agafar aire. Som a les 

envistes de Sant Hipòlit de Voltregà. La vila va mante-

nir relacions molt íntimes amb aquesta indústria tèxtil 

que, amb empentes i rodolons, crisis, deutes, creditors 

i banquers, va anar fent un camí que els germans Riva, 

d’una pròspera família del món de la banca, van aconse-

guir finalment aplanar durant unes dècades. L’estabilitat 

d’aquest període pròsper va permetre fins i tot que sor-

gissin a redós de la fàbrica un economat, una escola bres-

sol i un encara avui reconegut club d’hoquei sobre patins. 

Després va venir la crisi, el tancament i l’abandó. Avui no-

més les turbines de la central hidroelèctrica infonen a can 

Riva una petita part de la vida que en altre temps havia 

arribat a tenir.

I EL TER GIRA CAP A LLEVANT...
Quan les parets silents de can Riva queden enrere, s’esva-

eix de sobte la tossuderia del Ter d’anar sempre cap al sud. 

Des de Ripoll, que ja queda tan lluny, ha salvat serralades, 

cingles i turons. Ha dibuixat un enfilall tortuós de mean-

dres i revolts, però sempre n’ha sortit guanyador i ha aca-

bat avançant amb resolució cap a migdia.

Però ara, amb la victòria certificada i incontestable, 

quan ha assolit la plana i tot sembla ben encarat, el Ter fa 

un elegant i immens darrer meandre i decideix que, ves 

per on, per trobar el mar se n’anirà cap a l’est, on a l’ho-

ritzó ja l’espera la difícil barrera del massís de les Guilleri-

es. Ja són ganes de complicar-se la vida, diríem nosaltres! 

Però al Ter, que com hem vist està molt ben entrenat, cap 

repte se li fa impossible.

El riu pren aquesta decisió en un indret que els hu-

mans han convertit en estratègic. Passada la fàbrica de can 

Riva, tot s’ajunta: el Ter, les darreres cases del nucli de Sant 

Hipòlit –que han sobreeixit el minúscul terme municipal 

i s’estenen pel de les Masies de Voltregà–, la carretera de 

Vic a Ripoll, la que ve de Manlleu... A la dreta del riu, da-

munt d’un turó, es drecen alteroses les parets blanques i 

la torre de teulada punxeguda del santuari de la Gleva, 

on féu estada mossèn Cinto, figura senyera de les lletres 

catalanes.

Per ofegar les actituds inconvenients del poeta, im-

mers en un període de misticismes poc ortodoxos i 

d’exorcismes, el bisbe el va confinar al santuari de la pa-

trona de la plana de Vic. Des de la seva cambra, amb vis-

tes directes a l’aimada comarca natal i amb el Ter lliscant 

amb elegància entre els camps, Verdaguer va continuar 

engrandint la seva obra literària. En aquests temps la seva 

mirada poètica, espiritual com mai, era més presonera de 

les altures que no de la matèria terrenal, però del país que 

dominava des del seu estudi, del seu país, mossèn Cinto 

no se’n va poder deseixir mai. Al poema dedicat a la Verge 

de la Gleva, en els seus Càntics, ho veiem clar: 

Ribera del Ter, / ribera ditxosa,

ditxós lo roser / que cria eixa Rosa.

Oh Rosa dels cors, / que us feu vigatana,

de vostres olors / ompliu eixa plana.

Baixàreu dels cels / del Ter a la vora,

per ser dels fidels / divina Pastora.

Guardau la ciutat, / lo poble i masia,

aqueix blanc ramat / de la pàtria mia.

Als peus mateix de la Gleva verdagueriana, just en el 

punt on es troben la carretera de Vic i el Ter i a tocar ma-

PLANA 82, A DALT

La fàbrica de ca l’Escolà 

despunta amb la seva 

xemeneia quadrada, 

que s’enfila al caire del 

canal.

PLANA 82, A BAIX

El molí d’en Saleta, als 

peus de la Gleva, es 

dreça al caire del llit 

rocallós del Ter.



E L  T E R  |  P E R  L E S  T E R R E S  D ’ O S O N A

82 83

teix de la resclosa, s’hi entafora el molí d’en Saleta. És un 

edifici de dimensions notables, que es va originar com a 

molí fariner i draper l’any 1826 i que es va salvar de desa-

parèixer transformat en fàbrica tèxtil perquè hom va de-

cidir canalitzar l’aigua que recollia la seva resclosa cap a 

l’altra riba del Ter, on va sorgir la fàbrica de ca l’Escolà. 

Durant molts anys, molí i fàbrica van pertànyer al mateix 

propietari.

La part antiga del molí s’entreveu sobretot en la cons-

trucció d’aparença turriforme que es dreça sobre el carca-

bà, que obre els seus arcs de desguàs, fets de carreus de pe-

dra picada, directament sobre els esqueis rocallosos de la 

llera del Ter. La resta de l’edifici es deu a una gran reforma 

de fa poc menys de cent anys que, de tan funcional com 

és, no té ni la pretensió artística més discreta. Si més no, 

tot i que ja fa molt temps que les moles ja no giren, avui el 

molí d’en Saleta encara conserva al seu interior bona part 

dels mecanismes. Que sigui per molts anys.

Si la fàbrica de ca l’Escolà no va poder aprofitar les es-

tructures del molí d’en Saleta llevat de la resclosa és per-

què, literalment, no hi cabia. Es va emplaçar, doncs, a la 

riba esquerra del Ter, i per tant dins del terme municipal 

de Manlleu. Les edificacions d’aquesta antiga fàbrica tèx-

til conformen un apreciable conjunt de patrimoni, ja que 

preserven en força bon estat la seva fesomia primigènia i 

que s’hi ha pogut mantenir una activitat industrial, miti-

gada però constant. La gran nau, de parets de rierencs i 

dues fileres de finestres d’arc rebaixat de rajol remarcades 

amb un petit trencaaigües, fa conjunt amb els edificis au-

xiliars que, tot i algunes refeccions, mantenen un mateix 

disseny i una certa harmonia. La xemeneia, quadrada, de 

rajol massís, es dreça amb altivesa a la part posterior de la 

fàbrica, sobre un pedestal motllurat, prop del canal i del 

pontet que el travessa.

En altre temps, ca l’Escolà va generar una petita semi-

colònia al seu entorn, formada bàsicament pels habitatges 

dels treballadors, que la gran riada de l’any 1940 es va en-

dur aigües avall. Després, en una zona tan habitada i tan 

a prop dels nuclis urbans de Sant Hipòlit i de Manlleu, 

no es va considerar necessari que s’hagués de reconstruir.

El que la riada no es va poder emportar fou el pont 

de la Gleva, per on la carretera de Manlleu travessa el 
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Ter i que està situat a pocs metres a migdia de ca l’Esco-

là, però no perquè el pont resistís l’embat de la crescuda, 

sinó perquè feia més d’un any que havia estat destruït per 

l’exèrcit republicà en retirada. Després el van refer i, més 

endavant, fou fins i tot ampliat. Avui ens n’ha quedat una 

construcció híbrida, en què el pas de la carretera transi-

tada, una gran estructura de formigó armat, se sustenta 

sobre els pilars antics, al costat de les arcades de mig punt, 

més petites, de l’estrep de llevant. Per sota, hi llisquen tant 

el Ter com el canal de desguàs de ca l’Escolà. El santuari 

de la Gleva ho vigila tot des de dalt del puig.

És passat aquest paratge que el Ter gira cap a l’est. En 

ple revolt es topa amb la resclosa de can Ramisa, un angle 

molt obert fet de rierencs i coronat amb pedra treballada, 

prou harmoniós, que desvia l’aigua del riu cap a una casa 

de comportes, també feta de maçoneria rierenca, que s’al-

ça sobre sis arcades bastides amb carreus ben escairats i 

que s’encara al canal amb finestres d’arc rebaixat de rajol 

vist. A partir d’aquí, canal i riu, paral·lels, gairebé de bra-

cet, enfilen cap a llevant amb decisió, tot passant per sota 

de l’estructura de dimensions superlatives del pont desdo-

blat de la carretera de Vic a Olot, estrenada de fa poc. Dei-

xem enrere el vial mastodòntic i la desembocadura de la 

riera de Sorreig, que ve d’un Lluçanès que queda lluny, i en 

encara no un quilòmetre de recorregut planer ens plantem 

a la fàbrica i a la colònia de can Ramisa o d’en Rusiñol.

Ben preservada i en funcionament, la vella fàbrica 

dreça amb orgull les seves dues naus, les originals, que 

romanen incòlumes després d’haver superat fa uns anys 

un període crític de tancament. Al seu costat, la xemeneia 

cilíndrica, de 40 metres d’alçària, cerca airosa les alçades. 

Al voltant es distribueixen els edificis supervivents de la 

petita colònia generada pel negoci tèxtil dels Rusiñol. Els 

habitatges dels treballadors i la capella segueixen tancats. 

En canvi, la casa dels amos, el Cau Faluga, reconvertida fa 

poc en restaurant, mostra als quatre vents les línies clares 

de la seva arquitectura romàntica, 

Aquest conjunt de patrimoni arquitectònic i industri-

al resta lligat inqüestionablement al seu fill més il·lustre, 

el pintor, escriptor i bohemi Santiago Rusiñol, exemple 

singular d’hereu escampa que va deixar el negoci en 

mans del germà petit per fer les Europes i convertir-se en 

Jaume Rusiñol volia que el seu nét Santiago continués el pròsper 
negoci tèxtil familiar de Manlleu, i ben aviat el va voler encarrilar cap 
a les tasques farragoses de gestió i direcció d’empresa. Però el jove 
Rusiñol va manifestar unes altres aficions i aptituds, ben allunyades 
del dia a dia atrafegat de la manufactura del cotó, de les fàbriques 
i de la colònia. Suposem que l’avi Jaume no en devia quedar gaire 
content per més que el nét díscol li dediqués la seva primera obra 
pictòrica. Afortunadament, l’avi va trobar en el germà petit de 
Santiago, Albert, un aplicat successor al capdavant de l’empresa, i el 
nét es va acabar convertint en un escriptor i artista de renom, figura 
cabdal del modernisme català. Això sí, l’inquiet autor d’obres com 
El pati blau o L’auca del senyor Esteve no va freqüentar gaire l’entorn 
osonenc de l’empresa familiar, encara que, si espigolem en la seva 
obra, n’hi trobarem referències ineludibles. A la foto de dalt, la 
colònia Ramisa, antic negoci tèxtil dels Rusiñol.

83

|||| Santiago Rusiñol i la indústria tèxtil
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Manlleu ha recuperat el seu tram de riba 

del Ter gràcies al condicionament del 

canal industrial i del seu entorn immediat. 

Òbviament, els manlleuencs se n’aprofiten.
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El pont d’en Moles sobre el Ter, 

sis segles comunicant Manlleu 

amb la resta del món tot i les 

malvestats ocasionals –naturals 

o humanes– que ha sofert.
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un dels grans genis del modernisme català. Tot i les pe-

regrinacions per mig continent, el Rusiñol artista no va 

menystenir el seu bressol i va saber captar amb precisió i 

bellesa l’ànima dels seus paisatges natals, senyorejats pel 

Ter. La seva Suggestió del paisatge ho demostra amb prou 

evidència:

Era a la vora del riu Ter: un poblet allà al lluny, de cases 

rosses, coronat de boira blavosa; al peu, algunes figures 

solitàries passejant-se sota els oms platejats i els pollan-

cres airosos; boscos més enllà; i a primer terme, seguda 

sobre l’herba, una herba llisa com un fondo de retaule 

i verda d’un verd de seda vella, una noia, vestida amb 

roba de flors blanques i sombrero blanc amb roselles, 

mullava la sombrilla en la corrent, i mirava córrer l’ai-

gua amb mirada distreta i somniadora.

Mirava-la córrer, aquella aigua! La mirava sota dels 

seus peus com si veiés córrer planes transparents del seu 

pervindre. Volia llegir en les canviants, en les claredats 

de llum, en els foscos reflexos, la història trista alegre 

dels seus dies, i sols veia en aquell mirall mig fosc, nú-

vols del cel pintats de color d’èter prenent formes estra-

nyes, sublims teranyines d’arc iris fonent-se en aquella 

immensitat feta de boires, desmais de fum com papallo-

nes atretes pel sol ponent; sols veia el morat dels arbres, 

tremolosos i ondulant-se en aquell llit brodat d’onades, i 

aquella vaguetat de cap al vespre la deixava entristida i 

amorosament dubtosa.

Si Santiago Rusiñol va contribuir a fer més gran el 

bagatge artístic i literari del país, Albert, el germà petit, 

va continuar la dedicació empresarial de l’avi i del pare. 

Ho reclamava el negoci i és que, a banda de can Ramisa, 

la família posseïa una altra indústria, tot just cinc-cents 

metres Ter avall, la fàbrica del Dolcet. Traspassada aviat 

als Llobet i Guri, aquesta segona empresa s’engrandí de 

tal manera que les naus del Dolcet van acabar esdevenint 

la superfície coberta més gran de Manlleu. 

Al Dolcet, resclosa, canal i fàbrica s’agombolen en un 

mateix espai. Avui, el conjunt està en fase de recupera-

ció després d’uns anys atziacs de descurança. La casa de 

comportes, sobre set arcs de pedra picada, llueix teulada 

nova. La llarguíssima façana de la nau reflecteix a l’ai-

gua tranquil·la del canal les filades de finestrals de vidres 

renovats. El Dolcet, lentament, es refà per dignificar tal 

com es mereix l’entrada del Ter a la seva capital indus-

trial: Manlleu.

MANLLEU
La següent resclosa, la de la Teula, és tan a prop que tot 

sovint també s’anomena del Dolcet. La seva mitja lluna 

apareix enmig de les aigües a cent metres escassos de dis-

tància de la fàbrica. A primer cop d’ull, sembla una res-

closa com tantes altres hem anat trobant fins ara, i no hi 

ha res que ens indiqui que en realitat és l’hereva d’una 

vella resclosa molinera del segle XVII que, dos-cents anys 

més tard, fornia d’aigua el canal industrial més destacable 

del curs del Ter i un dels principals de Catalunya: el canal 

industrial de Manlleu. 

Som a tocar de l’extrem més occidental del nucli urbà; 

ens en separa visualment el pont del tren, de ferro i aixe-

cat sobre set grans pilars d’obra per salvar alhora el curs 

del Ter i el canal. L’estructura original, sorgida de la repu-

tada casa Eiffel, es va fer petita; fou substituïda per una de 

nova en una sola nit i destruïda després, a les acaballes de 

la guerra, en un sol dia.

Mil cent anys d’història donen a Manlleu una pàtina 

d’antigor que trobem concentrada a Dalt Vila, però que 

resta minimitzada pel moment esplendorós del Manlleu 

industrial del segle XIX i de part del XX. És aquest se-

gon Manlleu el que projecta el canal industrial i el que 

s’amistança amb un Ter que fins aleshores havia fet servir, 

bàsicament, de frontera sud. Així, la vila s’atansà al curs 

fluvial amb nous carrers, els de Baix Vila, i es convertí en 

la segona població d’Osona, rere Vic, i en la primera en 

nombre de treballadors industrials. Manlleu bategà amb 

la saba que transportava el canal industrial, quasi dos qui-

lòmetres d’una obra hidràulica pionera que donava vida 

a dos molins, set fàbriques i centenars d’horts. Si hi ha un 

indret on el Ter i el desenvolupament humà estan íntima-

ment lligats, l’hem de cercar a Manlleu.

El llegat patrimonial d’aquesta relació és ingent, i 

els manlleuencs d’avui s’esforcen a preservar-lo, després 

d’haver passat per un període –afortunadament superat– 

en què hi va haver pèrdues irreparables. Actualment, l’ar-
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ranjament, la recuperació i la dignificació del conjunt de 

patrimoni industrial de la vila i del seu entorn immediat 

atorguen a Manlleu un incontestable segell de qualitat.

La línia sinuosa del canal marca un límit urbanístic 

que s’articula a partir del passeig del Ter, paral·lel i a tocar 

del canal. A un costat, fins a la mateixa riba, se succeeixen 

parcs, jardins i equipaments esportius i de lleure. A l’altre, 

s’hi encaren les façanes de les cases i s’hi aboquen els car-

rers que acondueixen a l’interior de la vila. El recorregut 

per aquest passeig, que ha viscut un llarg període de con-

dicionament i dignificació, és avui del tot recomanable i 

mostra, a mesura que anem avançant, com s’hi han anat 

integrant els diversos elements de patrimoni industrial 

que ens han pervingut. 

Tanmateix, la història és la que és i en alguns casos ja 

es va reaccionar tard. Si anem desgranant un per un els 

testimonis manlleuencs de l’aprofitament de l’aigua del 

Ter que anirem trobant, tindrem un exemple paradigmà-

tic –i, per tant, extensible a tot el recorregut del riu– del 

que hi havia, del que es va perdre, del que hem recuperat 

i del que queda per fer. Som-hi, doncs.

Primer: el que s’està fent. Al molí de Miarons, també 

conegut com el molí de Dalt, ja s’hi han començat a fer 

alguns arranjaments. Aquest edifici es troba en l’origen 

de tot plegat, ja que foren la seva resclosa, el seu rec i el 

seu salt del segle XVII el que el senyor Domènec Feyner 

va decidir aprofitar l’any 1829 per bastir-hi al costat una 

fàbrica tèxtil pionera que va durar tot just una dècada, 

fins a les malvestats de la primera carlinada. El molí, però, 

va perviure i va continuar funcionant, reformat, encara 

fins fa poques dècades. Avui, l’aigua que llisca amb calma 

pel canal en reflecteix la façana que, tot i que és simple i 

desproveïda d’ornaments, té la vàlua de ser un testimo-

ni que ja no es perdrà de l’inici de la industrialització de 

Manlleu.

Segon: el que s’ha perdut. Tot just passat el molí, ve-

iem al bell mig del canal un sobreeixidor de formes afu-

ades conegut ben gràficament com ‘el submarí’. Aquest 

element servia per controlar el cabal d’aigua que podia 

entrar al sistema de funcionament de les Tres Fàbriques, 

veritable origen de la industrialització de Manlleu. L’any 

1841 l’industrial vigatà Francesc Puget va comprar el que 

havia quedat del projecte destruït del senyor Feyner, el va 

refer i al cap de cinc anys ja no n’hi havia una, sinó tres 

fàbriques tèxtils funcionant a ple rendiment en aquell in-

dret. Durant quasi un segle i mig, si hi va haver un emble-

ma de la industrialització, no tan sols de la vila, sinó tam-

bé de la comarca i àdhuc de la conca del Ter, fou aquell 

triple complex industrial tèxtil. Tanmateix, el tancament 

de les fàbriques va convertir aquell cor industriós en un 

esquelet que es desintegrava lentament i que enlletgia un 

poble que s’obria a una nova època. Amb el canvi de mil-

lenni, les Tres Fàbriques van desaparèixer. Avui només en 

servem el record, supervivent i feliçment arranjat, de la 

darrera sala de turbines.

Tercer: el testimoni medieval. Al segle XV, el comú de 

Manlleu va materialitzar per fi una de les grans necessitats 

no tan sols de la vila, sinó també de la comarca: un pont 

de pedra per travessar el Ter. No era una tasca senzilla, 

que en aquella època els ponts eren veritables obres d’en-

ginyeria. Molta gent hi va posar el coll, els prohoms de la 

vila van coordinar el projecte i van vehicular els recursos 

que anaven arribant en bona part provinents de donaci-

ons i deixes de les mateixes famílies manlleuenques. Es va 

trigar mig segle, però el resultat fou un magnífic pont de 

pedra de sis arcs que facilitava, per fi, la comunicació de 

Manlleu amb la resta de la plana i feia més curt el trajecte 

per als que anaven o venien del Collsacabra i rodalia. El 

pont va superar terratrèmols, guerres i el perill més gran: 

l’arribada dels vehicles motoritzats. Per ampliar-ne el pas 

va haver de pagar el preu, estèticament molt dispendiós, 

de perdre les baranes originàries de pedra en favor d’un 

voladís de ciment considerablement lleig, especialment 

d’ençà que les malvestats de la darrera guerra obligaren a 

refer-lo. Però els arcs i l’estructura bàsica del pont, testi-

monis del primer gran avenç històric de Manlleu, roma-

nen incòlumes a sota.

Quart: el que està en espera. Si no fos per un rètol ben 

explícit de lletres de ferro i una pedra de molí clavada a la 

façana no sabríem distingir el molí Muntada de la resta de 

cases del rodal. Però a dins encara es conserven els meca-

nismes, entre els quals destaca una interessant turbina de 

mitjan segle XIX, de quan el salt va ser aprofitat per aixe-

car-hi al costat una indústria tèxtil, cal Blau. Sembla que 
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El canal industrial 

de Manlleu neix a la 

resclosa de la Teula.

A BAIX

Els safareigs públics 

de Manlleu, que 

aprofitaven una llarga 

tramada del canal 

industrial, han estat 

restaurats i formen part 

avui del passeig del Ter.
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Avui els rentadors 

romanen sempre 

silenciosos, però 

abans que existissin les 

rentadores constituïen 

un dels indrets més plens 

de vida de Manlleu.

PLANA 91, A DALT

El pont de can Moles 

ha hagut de fer front a 

moltes riuades al llarg de 

la seva història, i quasi 

sempre se n’ha sortit.

PLANA 91, A BAIX

Xemeneies alçant-se 

per sobre de les naus 

industrials en un 

paisatge urbà dominat, 

en primer terme, pel pas 

del Ter. Això fou Manlleu 

durant més d’un segle.
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hem de remuntar l’existència d’aquest molí fins a temps 

medievals, quan es coneixia com el molí del Pont. Des-

prés, de les seves moles, en van arribar a sortir productes 

tan poc usuals com farina per a pinso de bestiar o mòlta 

de garrofes per a una xocolata que ben poc devia tenir a 

veure amb la que ve del cacau. Avui, aturat des de fa més 

d’una dècada, resta tancat, esperant...

Cinquè: el que s’ha recuperat. Uns magnífics renta-

dors públics es perllonguen en un tram de 66 metres de 

llarg a tocar del canal, seccionats en dues meitats pel pas 

d’un pontet. La superfície inclinada de la vora dreta del 

canal, on es rentava la roba, està protegida amb una por-

xada amb coberta de teula sostinguda amb tot un seguit 

de pilars de secció quadrada. A un costat, l’estructura del 

canal; a l’altre costat, el passeig arbrat i el Ter; al fons, les 

arcades del pont medieval. Arranjats després del malau-

radament preceptiu període d’abandonament provocat 

per l’arribada de les rentadores automàtiques, avui ja 

ningú no hi renta res, però la seva presència constitueix 

un exemple que ens fa veure que costa molt poc preservar 

el nostre patrimoni històric i que això és totalment com-

patible amb l’embelliment i la dignificació dels espais pú-

blics dels atrafegats nuclis urbans del segle XXI.

Sisè: el que es pot perdre. De la vella fàbrica tèxtil de 

ca l’Estapé, en roman poca cosa més que la seva xemene-

ia quadrada. Alça la seva estructura de maó roig rere una 

tanca cega i entre la vegetació anàrquica d’un solar descu-

rat, tot reclamant del seu entorn la misericordiosa atenció 

que aconseguiria evitar-ne l’ensulsiada irreparable. Espe-

rem que se’n surti.

Setè: el gran museu. Si Manlleu va ser la capital indus-

trial del Ter, l’antiga fàbrica tèxtil de can Sanglas és avui el 

referent ineludible de la preservació i la difusió del patri-

moni que va deixar la industrialització del nostre riu. La 

vella nau de tres plantes hostatja el Museu Industrial del 

Ter, mil cinc-cents metres quadrats d’exposició que revi-

uen el procés productiu de la filatura. Com giraven les 

turbines, com l’alternador generava electricitat, com fun-

cionaven les cardes, les metxeres, la contínua, com es tre-

ballava, què en sortia... Amb tots els recursos pedagògics 

i didàctics a l’abast –audiovisuals, tallers, visites guiades i 

teatralitzades, exposicions temporals monogràfiques, pu-

blicacions– podem assabentar-nos d’un dels episodis més 

significatius de la història contemporània del nostre país, 

que no podem permetre’ns el luxe de desconèixer. L’an-

tiga fàbrica tèxtil de can Sanglas, el darrer aprofitament 

del canal industrial, no podia haver-se recuperat d’una 

millor manera.

Vuitè: la incògnita. No han transcorregut ni cent me-

tres des del desguàs del canal industrial que ja trobem 

una altra resclosa i una altra fàbrica de filats. Can Llanes 

està situada a l’emplaçament de l’antic molí de la Cava-

lleria, del Regàs o de Baix, que ja existia al segle XVII. 

Aquesta antiga indústria, tot i que reformada en part, 

conserva en força bon estat les seves dependències, tant 

que fins i tot recentment s’hi ha rodat alguna pel·lícula 

ambientada en uns temps que havien estat millors per 

al tèxtil. Can Llanes, per la seva situació al capdavall del 

canal industrial i del passeig, tanca els prop de dos quilò-

metres de longitud del museu a l’aire lliure en què Man-

lleu està convertint el que havia estat el pulmó industrial 

del Ter. Què passarà amb can Llanes, però, encara no ho 

sabem.

I novè: el fruit de la reconversió. Just a l’indret de can 

Llanes el Ter sembla que vulgui reviure velles singladu-

res i decideix emprendre la rúbrica d’un doble meandre 

en forma de essa invertida abans d’encarar-se de vell nou 

cap a llevant. Entre els dos braços de la primera corba i 

allà on s’apropen més, s’alça l’edifici pervivent de la doble 

indústria tèxtil centenària de can Rifà i can Puntí. El guió 

habitual semblava repetir-se quan els Buxó, successors de 

les dues empreses primigènies, van haver de tancar, però 

una empresa forta de foneria de metall va decidir instal-

lar-s’hi i reconvertir la nau tèxtil en seu central del negoci. 

Avui, la maquinària d’aquesta firma, esdevinguda marca 

puntera en mobiliari urbà, funciona a ple rendiment dins 

d’un dels elements més ben conservats del patrimoni ar-

quitectònic industrial del Ter. L’esplèndida nau antiga de 

can Buxó, amb la seva teulada de quatre vessants, les pa-

rets de pedra vista, les filades de finestres d’arc rebaixat 

de maó vist i les cantonades de grans carreus escairats, 

ha esdevingut la imatge corporativa de l’empresa. Amb 

el permís de can Sanglas i del Museu Industrial del Ter, és 

amb pocs dubtes el testimoni més ben conservat de nau 

Can Sanglas, on el gris 

dels rierencs combina 

amb el roig dels maons, 

hostatja avui el Museu 

Industrial del Ter.

PLANA 94, A DALT

La casa de comportes 

de la resclosa de can 

Grau, a les Masies de 

Roda, a tocar del Ter.

PLANA 94, A BAIX

Rodets i moles esculpits 

en relleu en una de 

les llindes de l’antic 

molí que fou després 

aprofitat per la colònia 

tèxtil Malars, al terme 

de Gurb. 
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industrial del segle XIX de Manlleu i un dels més notables 

de tota la conca. Un bon colofó per cloure el nostre recor-

regut per la capital industrial del Ter.

GURB I LES MASIES DE RODA
La doble sinuositat del meandre que ens allunya de Man-

lleu discorre entre boscos, lliure per una estona de la in-

tervenció humana. El gual del Gelabert, tot just una faixa 

de terra i pedregam, apareix en un indret on, a la llera, 

quasi plana, s’hi forma un illot com una llengua que faci-

lita el pas d’un costat a l’altre del riu. És un indret feréstec, 

una petita terra de ningú repartida entre Manlleu, Gurb i 

les Masies de Roda, però ben lluny de tots tres pobles.

Quan el Ter recupera la direcció de llevant se li acaba 

el descans. Mitjançant un canal curt, la resclosa de Malars 

desvia l’aigua cap a les entranyes del que fou d’antuvi un 

molí fariner i draper, i després una de les primeres fàbri-

ques tèxtils del nostre riu, la que el senyor Gaspar Molas 

va començar a fer rutllar l’any 1827. A les pedres de la llin-

da del vell edifici que hostatjava el molí, encara s’hi veuen 

esculpides quatre moles que emmarquen la data de 1780.

Que els carlins també hi fessin de les seves no fou obs-

tacle perquè a mitjan segle XIX ja hi tornés a haver una 

fàbrica tèxtil amb les màquines marxant a ple rendiment 

gràcies a les rodes de fusta que movia l’aigua desviada. 

L’empresa va prosperar i hi va néixer una petita colònia 

amb un economat, escola, fonda i església, a banda de la 

casa del director i dels blocs d’habitatges dels treballadors. 

Es tractava d’una colònia compacta, tancada en si matei-

xa, enganxada a la fàbrica i voltada de cursos d’aigua, na-

turals o artificials. L’únic accés directe, a ponent, s’havia 

de realitzar per sota de la gran arcada, ben fàcil de barrar, 

que hi havia a la planta baixa del principal bloc residen-

cial, que s’obre a l’exterior amb unes notables galeries 

d’arcs de mig punt al primer i al segon pis. Cap a l’altra 

banda, una palanca amb reixes permetia salvar l’obstacle 

del canal de desguàs. Només l’església de la Sagrada Famí-

lia exhibeix les seves formes neoromàniques fora d’aquest 

espai clos, al costat del camí d’accés a la colònia.

La decadència de Malars cal atribuir-la no tan sols a la 

coneguda crisi del tèxtil, sinó també al fet que les crescu-
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|||| Un petit tresor arqueològic

La resclosa i el canal de l’Obra constitueixen un petit tresor arqueològic 
gràcies al fet, poc freqüent i per a nosaltres afortunat, que ningú decidís 
reparar i actualitzar les velles instal·lacions hidràuliques de la primitiva 
indústria tèxtil dels Baurier, que s’havia traslladat a Salou, aigües avall de 
Roda de Ter. Així, encara que en lent procés de degradació, com passa 
quasi sempre, resclosa i canal van acabar esdevenint amb el pas del 
temps un romanent quasi miraculós de patrimoni industrial vuitcentista, 
compost per una presa feta de còdols i estaques de fusta clavades al llit 
del Ter, una casa de comportes d’obertures, cantonades i sòl de carreus i 
lloses de pedra treballada i un canal semisoterrat amb diversos registres 
d’obra. La vella fàbrica de l’Obra, o de can Moret, ja no existeix, però la 
resta del patrimoni que va generar el podem admirar mentre recorrem 
l’agradable camí dels Pous aigües amunt de Roda.

des dels cursos d’aigua de la zona malmetien de manera 

recurrent els baixos d’aquest indret planer, fins al punt 

que la fàbrica es va haver de traslladar a dalt del turó, on 

encara avui treballa. La resta d’edificacions, fàbrica vella 

inclosa, vegeten silents i encara prou ben preservades per-

què no fa pas tant encara s’hi vivia, esperant que, algun 

dia, hi hagi qui les vulgui ressuscitar.

El canal de desguàs no vessa el seu contingut al Ter, 

sinó que fa drecera i regala l’aigua a un Gurri crepuscu-

lar al qual queden uns set-cents metres de vida abans de 

fondre’s al Ter. Ens apropem a un nou paisatge i a un al-

tre entorn. L’aigua d’aquest afluent, el darrer destacable 

de la plana, ve de les altures respectables del massís del 

Montseny, la silueta del qual s’albira, llunyana, cap al sud-

est, i discorre a frec de la capital vigatana per travessar tot 

seguit de sud a nord el flanc més oriental de l’immens 

municipi de Gurb, al qual pertanyen tant el poble veí de 

Granollers de la Plana com la colònia Malars.

Abans de desembocar al Ter, aquest Gurri, engreixat 

amb el que li ve de Malars, encara té esma d’alimentar 

les turbines d’una altra fàbrica, la de can Grau o can Sa-

lamí. La resclosa talla els darrers metres de l’afluent amb 

la seva forma de mitja lluna, i una casa de comportes 

feta de rierencs dóna pas a un curt canal que es perd per 

sota de la nau de la fàbrica, tancada ja fa uns anys. L’edi-

fici preserva la seva obra original de rierencs a la planta 

baixa, mentre que el pis superior, una mica més recent, 

és fet de maó massís. Les finestres són totes idèntiques, 

d’un canònic arc rebaixat de rajol. Davant per davant, 

es dreça l’antiga casa del director, ben conservada, i que 

s’obre a l’exterior amb portes i finestres de factura sem-

blant i de la mateixa època. Hi ha vida; es veuen cortines 

blanques rere algunes finestres amb les persianes mig al-

çades, i la porta forana, oberta de bat a bat, està custo-

diada per un gos que ens mira amb més curiositat que 

desconfiança. Tant de bo que aquesta estampa l’hagués-

sim trobat arreu...

Acabem d’entrar a les Masies de Roda, terme travessat 

pel Ter de ponent a llevant, ajaçat a l’est contra els primers 

estreps del massís i literalment foradat per l’enclavament 

del petit municipi urbà de Roda. Tenim el muntanyam a 

tocar, però encara no hi hem arribat. Un Ter ample i se-
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nyorívol encara amb decidida suavitat els darrers quilò-

metres de plana que li queden.

Davant per davant de Malars i de can Grau, a la riba 

esquerra, hi ha un altre aprofitament, en desús des de fa 

temps: la resclosa i el canal de l’Obra. Aquests dos ele-

ments constitueixen una veritable joia arqueològica en el 

conjunt del patrimoni històric vinculat amb els usos de 

l’aigua del Ter, i no exagerem gens. Una mirada excessiva-

ment distreta o massa superficial podria fer pensar tot el 

contrari, que no sembla que hi hagi res que no hà-

gim vist abans, però si ens hi fixem bé apreciem uns 

detalls que difícilment trobarem en altres rescloses i 

altres canals, i que revaloritzen enormement aquest 

indret.

Tan bon punt el camí –que voreja fidelment el 

riu des de terres de Manlleu– deixa enrere l’extrem 

distal de la resclosa de Malars, veiem davant nostre 

com l’aigua s’entrebanca amb la barrera d’una nova 

resclosa, una mica diferent de les que hem anat veient fins 

ara. La seva obra de milers de còdols lligats amb ciment 

ja li dóna un regust antic, arcaic, però no és ben bé això el 

que la singularitza; el que de veres la fa destacar és que, a 

intervals regulars, entre la murada de rierencs apareix el 

vell esquelet d’unes estaques verticals de fusta esqueixada 

clavades al rocam. Just davant mateix de la resclosa, una 

filera de forats de reminiscències quadrangulars, potser 

testimoni d’una resclosa encara més antiga, també clivella 

el llit planer del riu. Més o menys al centre de la llera, l’ai-

gua salta amb alegria per sobre d’una tramada de la vella 

barrera de còdols i estaques trencada de fa temps. 

Vet aquí, doncs, el succés d’una contingència que ens 

ha estat enormement afortunada. L’entrada en desús de 

l’aprofitament de l’Obra abans que es generalitzessin 

les modernes rescloses de formigó va comportar que es 

deixés tal com estava. Ningú l’ha volguda reaprofitar ni 

ningú va decidir que s’havia d’enderrocar. Només l’han 

pogut vèncer –i d’una manera molt parcial– l’embat 

constant de l’aigua del Ter en algun sector i dos o tres 

arbustos que hi han trobat una esquerda per poder arre-

lar-hi amb èxit. El resultat és una vella resclosa que s’ha 

convertit en un preciós testimoni arqueològic que de cap 

manera hem de permetre que es perdi.

Hi ha més coses. Quan la resclosa era viva desviava 

l’aigua cap a la riba esquerra del Ter, on hi havia encas-

tada la casa de comportes. Avui, aquesta petita cons-

trucció de rierencs vistos es conserva en prou bon estat, 

tenint en compte que voreja els dos segles d’història i 

malgrat l’abandó de dècades que l’afecta. Semisoterra-

da pel pas del temps, mostra, encarada a la resclosa, una 

cantonada feta amb grans carreus de pedra treballada 

i uns arcs d’entrada de l’aigua, també de pedra picada, 

que malden per evitar que els engoleixi el llot ressec i les 

branques torçades que les revingudes del riu hi han anat 

acumulant.

Ens podem esmunyir a l’interior d’aquest petit edifici 

a través d’una entrada amb llinda que ja fa temps que ha 

perdut la porta. A dins, un cop ens acostumem a la poca 

claror, ens adonarem que estem trepitjant un sòl format 

per quatre grans lloses de pedra i ens admirarem que el 

sostre encara aguanti. La conclusió, òbvia i indiscutible, és 

que som dins de la casa de comportes més antiga de totes 

les que es conserven en tot el recorregut del Ter.

El viarany que ressegueix la riba en direcció cap a 

Roda s’enfila pel turonet herbat que s’ha format sobre la 

caseta i continua al costat del canal que en aquest punt 

s’origina, a voltes per sobre mateix d’una de les seves prò-

pies parets, entre l’arbram i sense perdre mai de vista el 

Ter. Esbarzers, terra i una tofa de fulles seques sepulten 

bona part d’aquesta vella obra hidràulica avui inutilitza-

da. El corriol no és ben bé recte perquè, de tant en tant, 

una construcció cúbica de rajol massís o d’obra mixta, 

amb la cara superior oberta, n’obstaculitza el pas. N’hi ha 

uns quants, d’aquesta mena de pous. La seva funció preci-

sa era de sobreeixidor i, alhora, servien per permetre l’ac-

cés –si calia– a dins del canal, que estava totalment cobert. 

Tant és; ja fa temps que algú va batejar aquest corriol amb 

el nom de ‘camí dels Pous’, i així ha quedat. 

Aquest canal, els seus falsos pous, la resclosa i la casa 

de comportes conformen un dels conjunts de patrimoni 

industrial del Ter més remarcables. Són el record d’una 

fàbrica tèxtil pionera que es va originar a la dècada de 

1820, quan el senyor Gaspar Molas va decidir fer servir 

per cardar cotó la mateixa força hidràulica que fins ales-

hores havia mogut els seus vells molins. La fàbrica –com 

Els aiguats del Ter 

també han arribat 

a Roda.
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ria. Ens queda el consol que, afortunadament, la resclosa, 

la casa de comportes i el canal han aconseguit superar la 

fase més perillosa. Aquella que fa que les coses, abans de 

ser antigues siguin, simplement, velles.

RODA DE TER
És a Roda on s’acaba la plana i on aquell Ter agosarat que 

ha decidit prendre el camí més difícil troba les primeres 

conseqüències del seu acte. L’orografia s’ondula i es co-

mença a trencar. La presència imposant de la primera pa-

ret de roca del massís fa girar el curs fluvial cap a migdia 

fins que, burxant, burxant, troba un pas i corregeix sob-

tadament la marrada, tot retornant cap a tramuntana fins 

que recupera el meridià perdut i pot prosseguir cap a l’est. 

d’altres de la zona– també va haver de ressuscitar després 

de la primera carlinada, però se’n va sortir amb èxit i fou 

després adquirida pels germans Baurier, uns industrials 

francesos que van introduir a Catalunya la producció 

d’un teixit especial per a armilles. Ben aviat els Baurier 

van bastir una nova fàbrica aigües avall, més enllà de 

Roda –ja en parlarem més endavant–, i potser va ser això 

el que va salvar els valuosos vestigis que tot just acabem 

de veure d’una renovació que hagués resultat, si més no 

des d’un punt de vista arqueològic, fatal. 

Els poc més de nou-cents metres de longitud del canal 

es poden recórrer agradablement seguint la línia sinuosa 

del camí dels Pous fins a les envistes del mateix nucli urbà 

de Roda, on ens adonem que la fàbrica de l’Obra, la mare 

dels ous de tot plegat, ja no existeix. Són coses de la histò-

El pont Vell de Roda, 

amb el seu curiós 

realçament, és una 

estampa característica 

de l’entrada al poble.
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ribar, al cap del pont pel qual travessava el curs del Ter un 

camí mil·lenari que comunicava la plana amb el Collsa-

cabra i que era, al capdavall, la veritable saba de l’existèn-

cia de la Roda secular. I així va néixer la vila que avui tots 

coneixem i que es va fer gran a partir del segle XIX amb 

l’empenta de les seves fàbriques de riu.

La imatge del pont Vell de Roda és difícil d’oblidar. 

Fa prop de mil anys que les seves sis magnífiques arcades 

de pedra comuniquen la riba dreta amb l’esquerra del 

Ter mitjançant una forta pujada, coses de la topografia. 

Aquest desnivell va ser parcialment corregit a finals del 

segle XIX amb un altre pont, de cinc arcs de rajol vist, 

sobremuntat damunt de l’antic. No podem dir que la 

visió d’aquests dos ponts encavalcats sigui harmoniosa, 

però sí que cal valorar l’eloqüent testimoni que ens ofe-

reixen a l’entorn de la lluita eterna de l’ésser humà per 

superar l’obstacle del riu. I també de les ironies del destí, 

que no havien passat gaire més de trenta anys que aquest 

pont nou ja s’havia fet petit, i se’n va haver de fer un al-

tre, més ample i ferreny, a pocs metres aigües amunt. 

El resultat és una alta espina rocallosa, gairebé encerclada 

pel Ter, al capdamunt de la qual hi ha les restes d’un dels 

assentaments humans més antics que hem trobat fins ara 

en el nostre recorregut.

Origen protohistòric de Roda de Ter, a l’Esquerda s’hi 

encimbellà un significat poblat iber, que va trobar la for-

tificació perfecta en aquesta altiva península que tenia el 

Ter com a fossat defensiu. L’assentament es desdibuixà a 

partir del moment en què els ausetans es romanitzaren, 

però va reviscolar amb força quan, a l’alta edat mitjana, 

van retornar les inseguretats. El testimoni silent d’una ve-

lla església, del seu cementiri de tombes antropomorfes i 

de les restes de diversos habitatges evidencien una Roda 

primerenca que va acabar canviant d’emplaçament quan, 

malgrat totes les precaucions defensives, fou colpida amb 

força per les lluites feudals.

Ja que s’havia posat de manifest que no servia de res 

patir les incomoditats pròpies d’un emplaçament encas-

tellat, els rodencs del segle XIV van decidir que s’establiri-

en a partir de llavors en un indret més amable i de bon ar-

A L’ESQUERRA

La Blava fou un dels 

referents industrials de 

Roda de Ter abans de 

convertir-se, també, en 

icona literària gràcies 

a l’obra de Miquel 

Martí i Pol.

A LA DRETA
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1940 passa per sobre 

de la resclosa dels 

Molins. 
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El pont Nou, per on passa la carretera, té en el seu 

currículum particular els estralls de dues destruccions, 

una d’humana i una de natural, i la trista mort accidental 

de vuit treballadors forçats, presoners de guerra. Els seus 

180 metres de longitud salven l’ampla faixa del Ter amb 

sis arcs rebaixats i motllurats i cinc pilars de carreus de 

pedra. Al capdamunt, el voladís més recent de les voreres, 

eixampla a banda i banda el pas de vianants i de vehicles, 

i acaba de confegir una arquitectura harmoniosa en què 

les corbes dels arcs i les línies horitzontals contrasten amb 

la verticalitat de la vella xemeneia de can Portavella, que es 

dreça a tocar de l’estrep de la riba esquerra. 

Al voltant d’aquesta construcció de rajol vist només hi 

ha horts i marges descurats. La resta d’aquesta vella fàbri-

ca tèxtil, capitanejada pels Sala abans que construïssin la 

Blava, va sucumbir engolida per les flames ara fa uns qua-

ranta anys. Dins del riu, als peus de la xemeneia i ben a 

prop del pont Nou, la barrera dels 120 metres lineals de la 

vella resclosa de can Portavella continua avui acumulant 

aigua i la desvia cap a les turbines d’una central hidroelèc-

trica que es troba en ple funcionament.

Un passeig jove discorre per la riba dreta del Ter des 

de les proximitats del pont Nou, passa per sota d’una de 

les arcades de l’estrep oest del pont Vell i segueix riu avall 

fins que topa amb les tanques que encerclen la Blava. Fa 

bo d’esbargir-s’hi, però és difícil d’evitar que, al capdavall, 

ens acabi distraient el silenci corprenedor de la mateixa 

fàbrica tèxtil que interromp el mateix passeig.

Les seves naus hi són des de l’any 1925, quan Tecla Sala i 

el seu marit, Grau Riera, van trobar que can Portavella se’ls 

feia petita i van decidir bastir una altra fàbrica més avall del 

pont, a l’altra riba del Ter. Les seves construccions, de rajol 

vist, tenien pintada de color blau marí la fusta de portes i 

finestrons, i per això can Sala va passar a ser, en boca de tot-

hom, ‘la Blava’. La fàbrica va rutllar durant dècades amb el 

batec de quatre-cents treballadors i va marcar el pols quoti-

dià d’una part important de la població de Roda. Després, 

amb el segle XX envellit, va venir la crisi, l’omnipresent cri-

si, i la Blava va acabar tancant. Avui roman oculta rere la 

tanca al final del passeig inacabat, tot esperant que els pro-

jectes i les idees de rehabilitació pública que ja fa temps que 

fan xup-xup puguin esdevenir una realitat.

Si més no, mentre esperem, tenim la sort de poder 

recórrer als versos senzills i clars del seu treballador 

més il·lustre. Després de passar tres dècades rere els fi-

nestrals de l’oficina de l’empresa i de viure tota la vida 

amarat del seu influx, que impregnava tots els racons 

del poble, Miquel Martí i Pol en feia prou amb unes 

poques paraules per dibuixar amb traços tan entene-

dors com finament crítics l’abassegadora omnipresèn-

cia, física i espiritual, de la fàbrica en les vides dels que 

hi treballaven i del seu entorn familiar i quotidià. La 

poesia de Martí i Pol parla de la Blava, és cert, però al 

capdavall està parlant de totes les fàbriques tèxtils del 

Ter, del país...

No estem mai sols
No estem mai sols. Hi ha sempre

quaranta-sis contínues que ens vetllen

i metxeres insignes

de principis de segle.

Tenim la por ficada al cos;

sovintegen tan poc els dies festius!

Tant treballar ens taca la pell

d’oli de màquines,

de pols de màquines,

de ferum de màquines.

Se’ns contagia l’epilèpsia

de les pentinadores

i el dinamisme excessiu

dels dobladors suïssos

i la fressa monòtona de les cardes.

No estem mai sols. Hi ha sempre

gairebé vint-i-tres mil pues

i llur terrible seqüela;

i els horaris tan rígids

i el plusos tan despòtics.

No estem mai sols. Hi ha sempre

la gent; però la gent no compta.

El que compta es l’espai que ocupen

i el ritme sense treva.

Tothom accepta ja que la tendresa

perjudica el progrés.

Estigueu-ne segurs: s’apropa el dia

que tots tindrem una ànima metàl·lica.
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Passat el pont Vell, el Ter deixa 

enrere Roda, que el contempla 

des de dalt del cingle, i 

s’encara a les muntanyes. 

Molt aviat, les seves aigües 

quedaran aturades a la cua 

del pantà de Sau.
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Les muntanyes emboscades 

de les Guilleries es 

reflecteixen a les aigües 

tremoloses de l’immens 

embassament de Sau.
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Els grans 
pantans

De Roda de Ter al Pasteral
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SALOU I CÒDOL DRET
Quan la Blava queda enrere, entrem de bell nou a les 

Masies de Roda. El Ter, que encara discorre cap al sud 

mentre cerca un pas que li permeti vèncer l’esperó on 

s’assentava la Roda ibèrica i medieval, no triga gaire a 

topar amb l’obstacle d’una nova resclosa. Aquesta vega-

da és una obra d’importància considerable, de formigó, 

amb tres comportes i ben assentada a la llera rocallosa, 

que aquí no és gaire profunda. A la riba esquerra, a una 

altura prudent respecte al nivell de l’aigua, hi trobem 

emplaçada una petita central hidroelèctrica de teula-

da de dos vessants i parets emblanquinades; agusant la 

mirada, ens adonarem que els mecanismes de la resclo-

sa estan rovellats i enferritjats, i que la central sembla 

abandonada. 

La resclosa i la central dels Molins fou l’únic que es 

va salvar d’una antiga instal·lació tèxtil que s’emportà la 

terrible riuada de l’any 1940 perquè els van restaurar per 

continuar produint electricitat. L’any 1964, però, es van 

tornar a aturar i aquesta vegada fou per sempre més. No 

va ser culpa ni de cap catàstrofe natural ni de la crisi del 

tèxtil; el responsable l’hem de buscar disset quilòmetres 

riu avall, a la contundent paret de formigó de la presa 

de Sau.

Quan el gran embassament és ple, la seva cua sinuo-

sa s’allargassa just fins a aquest indret i fa que la resclosa 

i la central dels Molins hagin esdevingut, per poc, total-

ment inútils. Tanmateix, és molt freqüent que la bèstia 

de Sau no estigui peixada fins a dalt de tot; quan això 

s’esdevé contrau la cua i allò que havia quedat negat 

retorna a l’aire lliure. La presa i la central dels Molins, 

així com la propera passera de Samalassa, solen doncs 

romandre emergides al mig d’un paisatge per on el Ter, 

recuperat el seu llit històric, discorre entre una faixa 

desproveïda de vegetació que, a poc a poc, a mesura que 

avancem en el sentit de les aigües, es va fent més i més 

ampla.

Al cap d’uns cinc-cents metres el Ter troba per fi la 

manera de passar entre el rocam i, després de rebre la 

riera de Tavèrnoles, descriu un revolt de cent vuitanta 

graus i gira cap al nord, definitivament ensotat; la plana 

va quedant enrere. El recorregut cap a tramuntana ens 

porta de dret al que fou una altra colònia tèxtil, la colònia 

de Salou, cognomenada Baurier pels industrials france-

sos que la van traslladar des de la vella fàbrica de l’Obra, 

on s’havien instal·lat prèviament.

Del 1864 al 1964, el negoci dels Baurier va gaudir a 

Salou d’un segle rodó de vida. 5400 fusos per filar, 102 

telers i enllumenat elèctric des del 1888 ens permeten 

fer una idea de la potència que tenia aquesta indústria 

al tombant del segle XIX. Quasi per força va sorgir en 

aquest indret considerablement aïllat una petita colònia, 

arrapada al vessant inclinat del costat dret del Ter. Una 

palanca de dimensions respectables permetia passar a 

l’altra riba i accedir directament al poble de Roda, on vi-

vien molts dels treballadors de la filatura. 

De Roda de Ter
al Pasteral
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Dues imatges per al 

record: les antigues 

colònies tèxtils de Salou 

(a dalt) i de Còdol Dret (a 

baix), avui negades pel 

pantà de Sau.
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Avui, la fàbrica de Salou ofereix un aspecte fantas-

magòric, amb la seva estructura buida, ara i adés par-

cialment submergida en les aigües del pantà i amb la 

xemeneia que resisteix arrapada a la paret posterior de 

la nau principal. De la palanca, encara en queden drets, 

amb una darrera punta d’orgull inútil, els tres grans pi-

lars que la sostenien. 

El sector residencial de la colònia, indultat gràcies al 

fet de trobar-se a una major altitud, encara perviu i té, a 

més, la sort d’estar habitat. L’indret és agradable. El camí 

discorre força enlairat respecte al Ter i, després de passar 

per davant de la corresponent porteria, des d’on antany 

s’entrava al recinte industrial i se’n sortia, fa via entre un 

arbrat net i uns espais enjardinats, i articula la colònia 

pròpiament dita, que es compon d’unes quantes cases 

exemptes, de parets de pedra i línies arquitectòniques de 

reminiscències ultrapirinenques, i d’una petita església 

de tall neogòtic. 

El camí segueix cap al nord. Quan Salou queda enre-

re, el bosc esdevé més feréstec i la vegetació dels marges 

s’esbulla. Després, a mesura que anem girant cap a lle-

vant, seguint l’horitzó recuperat del Ter, i si el nivell de 

les aigües de l’embassament ho permet, podrem veure 

a l’altra riba una esplanada de considerable amplitud, 

a l’inici de la qual el riu ha de saltar una resclosa quasi 

oblidada, la de Còdol Dret.

Aquesta nova colònia, l’última del Ter osonenc, es 

trobava ubicada en aquesta esplanada, a tocar del riu 

que li donava vida. Era tot just dos anys més vella que la 

seva veïna de Salou i la seva mort sobtada la va enxam-

par enmig de la vitalitat, encara ben plena, que li dona-

ven els seus tres bons centenars d’habitants. Avui, de Cò-

dol Dret, en queden unes quantes instantànies en blanc i 

negre, els records cada dia més difuminats d’aquells que 

la van conèixer i el resultat excel·lent d’algun treball his-

tòric remarcable. 

Estem a la cua del pantà de Sau, i aquest mateix 

panorama es repetirà, ja ho anirem veient, fins que no 

hàgim superat la presa del Pasteral, molts quilòmetres 

est enllà. No queda res; tot és història. Amb els grans 

embassaments, les aigües del Ter han ofegat entre Roda 

de Ter i el Pasteral tot el que el mateix riu havia fet néi-
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xer i créixer durant segles i segles: els camps, els horts, 

els masos, les cases, els camins, els molins, les fàbriques, 

els boscos, les fonts, els milers d’indrets i racons que ja 

no tornarem a veure mai més. Avui tenim tones i tones 

d’aigua i llot i, per sobre de la ratlla del nivell màxim de 

les aigües, muntanyes feréstegues, despoblades i silen-

cioses.

En temps de sequera, en indrets tan allunyats de la 

presa com Còdol Dret el Ter recupera la seva fesomia 

original. Retorna el moviment viu de l’aigua i ressor-

geix el camí sinuós de l’antiga llera, que s’obre pas en 

un entorn de sorres ocres o de fang quartejat i entre els 

esquelets ennegrits dels antics verns i salzes que l’havi-

en flanquejat esponerosos. Si la sequera persisteix, ar-

riba a congriar-se arreu una tímida catifa verda amb la 

qual la natura intenta recuperar allò que ella mateixa 

va crear i que dura, tot just, fins a les properes pluges 

de la tardor.

És en aquests moments de poca aigua quan, allà on 

hi havia hagut Còdol Dret, apareixen unes restes descar-

nades de parets i de runes, mig ofegades entre els sedi-

ments aportats pel pantà. Un fragment d’edifici de dos 

pisos i de formes surrealistes emergeix enmig del no res, 

tot mostrant orgullós els dubtosos resultats inútils del 

seu quasi mig segle de resistència.

Hem de recórrer, doncs, a la memòria i als docu-

ments. Les velles fotografies ens ensenyen una fàbrica 

de dimensions considerables, un llarg edifici de planta 

basilical amb les parets solcades de finestrals, custodiat 

per tot un seguit d’edificis menors i per una xemeneia 

esvelta, que s’anava afuant a mesura que guanyava alça-

da. A una banda del conjunt, els blocs d’habitatges de la 

colònia s’articulaven a l’entorn dels carrers de Sallent i 

de Baix. 

I, a dalt, gràcies a l’afortunada circumstància de tro-

bar-se per sobre de la fatídica línia dels 425 metres, es 

dreça l’únic supervivent de Còdol Dret, Sant Salvador 

d’Horta, la vella capella del mas del Sangles Nou que 

fou reconvertida en església de la colònia. Restaurada 

després d’uns anys d’oblit i abandó, és avui un modest 

homenatge en record del que, en aquest indret solitari, 

fou la darrera colònia tèxtil amb què el Ter es trobava 

abans d’entrar a la part més feréstega de la seva singla-

dura.

TAVÈRNOLES, CASSERRES 
I EL COLLSACABRA
Passat l’antic emplaçament de Còdol Dret, sembla per un 

moment que el massís encara no s’atreveixi a reforçar la 

seva autoritat amb fermesa. Fins i tot amb l’embassament 

ple fins a dalt de tot, podem veure com el pla on s’assen-

tava la vella colònia submergida continua considerable-

ment obert i, girant una mica, s’estira en direcció sud-est 

al llarg de poc més d’un quilòmetre. Estem en un indret 

solitari i emboscat; també ho era abans del pantà. 

Però aviat el massís fa un primer cop de geni i el Ter 

topa amb els més de dos-cents metres de desnivell de la 

muntanya de Savassona, que l’obliguen a girar, una altra 

vegada, cap al nord. Les restes del castell de l’antiga baro-

nia i les boniques esglésies de Sant Pere i de Sant Feliuet 

contemplen com, a partir d’ara i al llarg d’uns cinc qui-

lòmetres, aquesta serà la direcció que haurà de prendre 

el nostre riu en la seva cerca del cor del massís. El Ter, ja 

sigui embassat o amb el llit eventualment restituït per la 

sequera, segueix el seu curs mentre, a banda i banda, la 

muntanya pren altura.

Hem entrat en una regió de sempre poc poblada, on 

els aprofitaments humans del riu, que passava llunyà i 

encaixonat, van ser ben escassos. Les comunicacions hi 

han estat molt difícils per no dir impossibles, i les planes 

aptes no tan sols per a la indústria, sinó també per a la 

mateixa agricultura de subsistència, hi són episòdiques, 

gairebé miraculoses. Encara que avui no existís el pan-

tà, el patrimoni vinculat als usos de l’aigua que podríem 

admirar, des d’aquí i fins al Pasteral, no anirien més en-

llà d’unes quantes palanques i ponts i alguns vells molins 

escadussers.

A poc a poc, la cua del pantà de Sau va guanyant 

importància i separa irremissiblement els dos marges 

del riu. Al costat dret, adscrit a Tavèrnoles, el puig d’en 

Roca i el de la Creu perllonguen cap al nord-est la pe-

tita serralada inaugurada a Savassona; entre les munta-

nyes, primer el mas de Passarelles i després les cases de 

PLANA 106, A DALT

La resclosa i la central 

dels Molins, als afores 

de Roda de Ter, són els 

primers elements que 

trobem afectats pel 

pantà de Sau.

PLANA 106, AL MIG

El vell canal de Salou 

encara vessa les seves 

aigües al Ter, als peus de 

les cases de la colònia.

PLANA 106, A BAIX

L’arquitectura de ressons 

centreeuropeus de 

l’antiga colònia de Salou 

encara perviu malgrat 

que la fàbrica aviat farà 

mig segle que va ser 

engolida pel pantà.
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Fussimanya atalaien el Ter embassat des de més de cent 

metres d’altura. L’espona esquerra s’aboca al riu amb els 

vessants de la muntanya del Serrat del Bosc, encara a les 

Masies de Roda. El Sangles Vell, el Bosc, la Bruguera, les 

Basses... són masos enfilats a la serra, a tocar del Ter però 

alhora molt lluny.

La mola del Serrat del Bosc obliga el Ter a fer una pe-

tita marrada. A l’altra banda, rere vall del torrent de l’In-

fern, petita i feréstega, s’alça la llarguíssima carena d’ele-

vacions que, de sud-est a nord-oest culmina en l’esperó 

on fa mil anys que s’assenta l’antic monestir benedictí de 

Sant Pere de Casserres. Tal com passava a l’Esquerda, però 

d’una manera encara molt més exagerada, el Ter encercla 

aquesta espinada muntanyosa i emboscada, engorjat en-

tre parets que freguen la verticalitat. Només faltava que 

s’embassés el riu perquè aquest paratge esdevingués, de-

finitivament, el regne de la solitud. Des de les altures del 

vell monestir, afortunadament recuperat i obert al públic 

de fa un temps, s’aprecia perfectament, a baix, com el Ter 

venç aquest nou obstacle orogràfic amb un gir de cent 

vuitanta graus i després, obstinat, refà el camí entre un 

muntanyam que va guanyant altitud. 

La inaccessibilitat d’aquests verals permet entendre-

hi l’establiment d’una comunitat monàstica, sobretot si la 

combinem amb l’evidència d’unes possibilitats defensives 

que en pocs indrets eren tan manifestes. L’església romà-

nica, ferrenya i massissa, la torre del campanar, el claustre, 

les dependències diverses... tot reviu avui després d’haver 

superat amb no poques dificultats un segle llarg de descu-

rança i abandó. Una joia mil·lenària enmig del no res em-

boscat, encerclada pel meandre més pronunciat de tots els 

que trobem en el camí del Ter. 

Just davant de la proa rocallosa on s’assenta Casserres, 

a l’altra riba, un braç del pantà s’endinsa agosarat entre 

els vessants esqueixats fins a les proximitats de Sant Martí 

Sescorts. Al seu extrem, hi conflueixen un seguit de rie-

res i torrents (de la Font de Terrers, de les Paganes, de les 

Gorgues...) que regalen al riu embassat les aigües que bai-

xen de Santa Maria de Corcó i de bona part del Cabrerès. 

Terres altívoles que s’abocaven al Ter en aquest punt 

i que foren el bressol dels senyors de Cabrera, una de les 

nissagues vescomtals més conspícues de la Catalunya me-

dieval i origen de la senyoria feudal més extensa del país, 

aquesta vall tributària obria amb moltes reserves un camí 

difícil cap a migdia, que travessava el Ter dessota mateix 

de Casserres mitjançant unes palanques ensotades entre 

la boscúria i els vessants abruptes de les cingleres. Indrets 

misteriosos on suraven romanalles de velles creences i en-

cara hi deambulaven esperits de temps pretèrits, es diu 

que les palanques de Casserres van ser testimonis d’aplecs 

de bruixes i bruixots en què els sortilegis i els rituals se-

crets culminaven amb tractes carnals amb el mateix di-

moni. Les autoritats de l’època van haver de maldar de 

valent per sotmetre aquests actes que deien impius, i no 

sabem si se’n van sortir del tot; en unes terres tan frago-

ses és molt probable que no fos fins a l’arribada de l’em-

bassament que les darreres filagarses d’aquests costums 

ancestrals passessin a millor vida. En tot cas, aquella vella 

palanca de pilars d’obra i una passera de fusta que era ar-

rossegada inevitablement per les aigües del Ter cada ve-

gada que pujaven de nivell, roman ara submergida per 

sempre més.

Vençut l’esperó de Casserres, el Ter gira, doncs, cap al 

sud-est, esmunyint-se entre la mateixa península del mo-

nestir a la dreta i el serrat de Collformic a l’esquerra, en-

mig d’unes parets que freguen els dos-cents metres d’alçà-

ria. A la falda de Collformic, hi va haver l’antiga esglesiola 

romànica de Sant Vicenç sa Riera o dels Verders, abando-

nada de fa temps i que fou –també– engolida per les aigües 

de Sau. Coses de la sort... l’any 1973, aprofitant una secada, 

fou desmuntada i la van tornar a muntar en un parc de 

Sabadell. Fora de lloc, però si més no encara roman...

El nostre riu embassat segueix el seu camí cap al sud-

est. Quan queda enrere el serrat de Collformic, l’esperen 

encara dos quilòmetres de recorregut escanyat entre altes 

espones i roquissars que, lentament, s’apropen entre si. 

En un altre temps, aquest paratge de gran bellesa on el riu 

s’estampava contra els esqueis que el tenallaven a banda i 

banda i maldava amb tossuderia per prosseguir un camí 

aparentment impossible, era conegut com les gorges del 

Ter. Només el pantà va aconseguir fer-les callar.

És ara, després de descobrir a dalt de la muntanya, a 

la nostra dreta, la mola del parador de turisme on es va 

engendrar un estatut caducat de fa poc, quan, de sobte, 

A LA DRETA

El monestir de Sant Pere 

de Casserres domina 

el meandre més famós 

del Ter, on hi hagué les 

palanques embruixades.

PLANES 110-111

Els milions i milions de 

litres d’aigua que, aturats 

per la presa, neguen 

l’antiga vall de Sau vistos 

des de l’indret escanyat 

on antany hi havia hagut 

les gorges del Ter.
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Es conta que l’indret on hi havia les palanques que permetien 
travessar el Ter als peus del monestir de Sant Pere de Casserres 
era un dels preferits pel diable per convocar-hi els seus 
adoradors. L’episodi més ben documentat va tenir lloc al segle 
XVII. Després de les preceptives sessions de tortura, Segimona 
Quer, de Susqueda, i el pastor Pere Torrent, de les Encies, 
van confessar que el dia de Santa Magdalena de l’any 1617 
ells dos i nou persones més –amb noms i cognoms– s’havien 

reunit en aquells paratges diabòlics i, després de renegar de 
Déu, la Verge Maria i la Santíssima Trinitat, havien mantingut 
relacions carnals amb el dimoni. Aquests tractes infernals 
havien comportat unes fortes pedregades que havien malmès 
les collites de dos anys. No cal posar-hi gaire imaginació per 
saber quin fou el trist final d’aquestes onze persones que foren 
víctimes d’una acusació que, aquesta sí, podem considerar com 
a francament diabòlica.

109

|||| Les diabòliques palanques de Casserres
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els alterosos cingles de la riba esquerra giren cap a llevant. 

Les muntanyes se separen i davant nostre s’obre una im-

mensa superfície d’aigua que sepulta sota milions de litres 

el que fou la vall de Sau.

SAU
El 13 d’agost del 1963 es van tancar per primera vegada 

les comportes de la gegantesca presa que barra el pas del 

Ter al congost de Remolins, entre el turó de les Alberedes 

i la serra de Vilanova, i a l’extrem de llevant de la vall de 

Sau. La colossal paret de formigó, de 260 metres de llarga-

da, s’alça 83 metres per sobre del llit rocallós del Ter, on es 

fonamenta amb fermesa, i permet acumular més de 150 

milions de metres cúbics d’aigua. Lentament, tota la vall, 

de quatre quilòmetres de llargada per un i mig d’ampla-

da, va anar quedant negada. Els boscos, les feixes, els ca-

mins, els masos, el pont, el poblet de Sant Romà... tot va 

quedar submergit.

Malgrat que, ja ho hem vist, s’allargassa fins a les en-

vistes de Roda de Ter, podem dir que el pantà de Sau és 

bàsicament la immensa superfície d’aigua embassada que 

cobreix el que fou l’ampla vall que va estar centrada pel 

poble i l’església de Sant Romà. Malgrat la pèrdua irre-

parable que va suposar la fi d’aquest paisatge natural i 

humà, no podem negar-li a aquest grandiós llac artificial 

una certa bellesa paisatgística, que refermen la solitud de 

les muntanyes emboscades i els penya-segats que l’em-

marquen. Sense menystenir l’evidència incontestable de 

la seva gran utilitat –conjuntament amb Susqueda– com 

a font d’energia hidroelèctrica i, sobretot, com a reserva 

d’aigua a escala nacional.

Relativament a prop de la riba nord emergeix de l’ai-

gua la punta piramidal de la torre del campanar de la vella 

església. Més que una mostra gens menyspreable d’arqui-

tectura romànica que es va engrunant a poc a poc, aquest 

vell temple parroquial ha esdevingut l’indicador per 

excel·lència dels recursos hídrics del país. Només cal una 

simple ullada a la part emergida de l’edifici per tenir una 

idea del nivell de l’aigua de l’embassament. A partir del 

moment en què l’església de Sant Romà queda totalment 

a l’aire lliure comença a sorgir arreu el rau-rau d’una pre-

ocupació que esdevé clarament manifesta si, al cap d’uns 

dies, arriben a treure el nas els esquelets descarnats de les 

cases del poble, ubicades en cotes més baixes.

L’entorn del pantà, magnífic, està dominat al nord 

per les parets dels cingles del Grau i de Tavertet, escin-

dits pel tall de la vall de la riera de Balà, amb uns des-

nivells que oscil·len entre els dos-cents cinquanta i els 

quatre-cents metres quan l’embassament és ple. Al cos-

tat de migdia, les muntanyes són menys contundents i 

de contorns més imprecisos; si per un costat la costa del 

Vilar s’enfila amb considerable verticalitat fins a la cul-

minació de la roca del Migdia, de 762 metres d’alçària, 

per l’altre la vall del torrent de Moran s’obre pas vers el 

sud fins a Vilanova de Sau, cap del municipi al qual per-

tany tot aquest paratge. Passada la confluència del tor-

rent amb el pantà, prop d’on tanca la vall submergida 

de Sau, les cases esparses del poble nou de Sant Romà 

talaien des de dalt d’un puig les aigües que van negar el 

poblet que el va precedir.

El Collsacabra ha quedat a dalt dels cingles. A Sau, el 

Ter entra definitivament i plenament en unes Guilleries 

amb les quals ja es relacionava des de Tavèrnoles i que 

ja no abandonarà fins que no superi el Pasteral, encara 

llunyà. Quan no hi havia l’embassament, el pas del riu, 

en vèncer el congost de les gorges del Ter, s’encalma-

va notablement i discorria amb recuperada calma pels 

quatre quilòmetres d’espai obert que, com una treva, li 

deixava el massís abans de tornar a apropar-s’hi un cop 

passat el molí de Sau. Les velles imatges ens permeten 

restituir un país petit, ben delimitat, que a l’edat mitjana 

fou el centre d’una senyoria –estesa també per Vilanova, 

Castanyadell, Sant Andreu de Bancells i Querós– que els 

barons de Savassona aconseguiren manegar a partir de 

finals de l’edat mitjana davant de l’absentisme dels seus 

senyors legítims, els vescomtes de Cabrera. Tant era, per 

als habitants de la vall; senyors eren senyors.  

Així, i quasi per sorpresa, el Ter es trobava de cop dis-

corrent entre planes ondulades i esclarissades de bosc, 

esglaonades amb desenes de feixes que atenyien els rem-

peus de les mateixes cingleres. Aquí i allà, masos aïllats 

esquitxaven el paisatge: el Grau, la Codina, Perallonga, la 

Riba, la Rovira, la Vila, el Monner, l’Auleruja... Prop de 

A L’ESQUERRA

La gran paret de 

formigó de la presa de 

Sau, ben arrapada al 

muntanyam.
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Les cingleres del 

Collsacabra s’alcen altives 

sobre l’embassament.
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la confluència amb la riera de Balà, s’hi dreçava el molí 

de la Rovira, que va deixar de funcionar ara fa un segle 

i que després encara va quedar molt malmès per l’aiguat 

de l’any 1940.

El centre de la vall, a poc menys de dos quilòmetres 

aigües avall del molí de la Rovira, estava dominat pel quer 

del puig de la Força, que es dreçava a la riba esquerra del 

Ter. Als seus peus, destacaven amb orgull l’església romà-

nica i la torre del seu campanar, al voltant dels quals s’ar-

raïmaven, enfilades al vessant del turó, algunes cases que 

no van acabar de formar mai un nucli urbà del tot articu-

lat. Un camí baixava fins a la mateixa riba del Ter, on un 

pont de pedra permetia passar a l’altre costat i continuar 

fent via cap a Vilanova o cap a Savassona i Tavèrnoles.

El pont de Sau era un dels més bells del Ter, una obra 

magnífica i d’una harmonia exquisida, que aixecava el do-

ble vessant de la seva esquena d’ase sobre el Ter amb total 

simetria, damunt de cinc arcs de mig punt fermament as-

sentats a la llera amb quatre pilars. Uns arcons més petits, 

també de mig punt, s’obrien sota el pas del pont, entre les 

arcades. De tan ben fet que estava, resistí sis segles de riua-

des i d’aiguats pràcticament incòlume, només amb petits 

arranjaments. Tan sols l’aconseguiren enlletgir unes bara-

nes metàl·liques que hom li plantà al capdamunt quan, en 

els darrers anys de la seva vida, hi van haver de començar 

a passar per sobre vehicles de més pes.

El pont de Sau fou l’objectiu de centenars de fotò-

grafs, captivats per la seva imatge dominant sobre el fons 

de pessebre que dibuixaven el riu, el poblet, l’església, 

els bancals, les muntanyes i els cingles. Cap altra imatge 

d’aquest indret avui perdut hi podia rivalitzar, amb per-

mís de l’altre racó artístic de la vall: el Molí de Sau.

El molí es dreçava a la riba esquerra del Ter, aigües 

avall i força a prop d’allí. De fet, l’aigua embassada per la 

El pont medieval de Sau 

es reflectia a les aigües 

quietes de la presa del 

molí. Darrere, s’alçava 

el petit poble de Sant 

Romà, dominat pel 

campanar de la seva 

església romànica.

PLANA 116

El molí de Sau s’alçava 

a tocar mateix de 

les aigües del Ter, 

retingudes per la 

resclosa, i dominat per 

la torre i els merlets del 

gran casal de regust 

neomedieval que s’hi 

va construir pels volts 

del 1900.
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resclosa arribava a llepar la base del pont i creava una su-

perfície encalmada on les arcades s’emmirallaven, de ma-

nera que aconseguien incrementar encara més, si calia, el 

delit dels fotògrafs.

El molí de Sau feia segles que produïa farina per a tota 

la vall quan hi fou afegida, a les primeries del segle XX, 

una petita central hidroelèctrica que no tan sols va per-

metre encendre les bombetes de Sau, sinó que també va 

fer arribar electricitat fins a la mateixa ciutat de Vic. En 

aquesta època s’hi va aixecar al costat un gran habitatge 

de línies neomedievals, amb una torre emmerletada, que 

va contribuir notablement que el pont no esdevingués 

la marca única i solitària de la vall. Protagonista de fets 

luctuosos durant la revolució de l’any 1936 i afectat per 

la riuada de l’any 1940, el molí de Sau va aconseguir so-

breviure –i funcionar– fins que va arribar l’embassament 

que se l’engolí.

Passat el molí, la vall de Sau s’estrenyia de bell nou 

i les muntanyes de les dues ribes s’apropaven fins que, 

a l’indret on avui hi ha la presa, reprenien la seva tas-

ca d’escanyussar el recorregut del Ter cap a l’est. Tot i 

això, a l’altra banda de la gran presa, aquest paratge 

no s’acaba de tancar del tot perquè hi conflueixen del 

nord el torrent de l’Aiguardent, que ve dels cingles de 

Tavertet, i del sud la riera Major, un dels grans afluents 

del Ter al seu pas per les Guilleries, i que li aporta les ai-

gües de la banda d’Espinelves, Viladrau i Sant Sadurní 

d’Osormort. Aquí, per un o dos quilòmetres, el Ter re-

cupera plenament la seva fesomia original abans que se 

li tornin a embassar les aigües, aquesta vegada per culpa 

de la presa de Susqueda.

QUERÓS
Algú va dir que Querós era la capital de les Guilleries. In-

dubtablement, no ho va dir pel seu nombre d’habitants, 

que difícilment degué superar els dos-cents en les millors 

èpoques, ni per la magnitud d’un nucli urbà que, de fet, 

mai no va existir. La consideració de Querós com a para-

digma de les Guilleries li ve de les seves torturades carac-

terístiques orogràfiques i de la seva ubicació al bell mig 

d’un massís tan difícil i impenetrable com aquest, que en-

tre el seu currículum té el mèrit destacable ser l’amagatall 

i el refugi perfecte del bandoler més famós de les nostres 

terres, Joan de Serrallonga.

L’estreta vall de Querós es perllonga d’oest a est al llarg 

de més de cinc quilòmetres, encaixada entre els vessants 

que baixen de Montdois al nord, i el Serratsacastell i el 

turó de Corones a migdia, amb desnivells molt pronunci-

ats que superen els cinc-cents metres. Els sectors planers 

hi són episòdics, per no dir inexistents, i la comunicació 

amb l’exterior, enormement complicada.

Avui, a Querós, no hi viu ningú perquè la part baixa 

està sota els dominis de la llarga cua sinuosa del pantà 

de Susqueda, inaugurat l’any 1967. Les millors terres del 

poble, gairebé les úniques que eren aptes per als conreus, 

van quedar negades, tot i que és freqüent que, en períodes 

de sequera, el pantà s’enretiri i deixi al descobert els es-

quelets de les antigues feixes i dels masos enrunats. Ales-

hores, el Ter recupera el seu aspecte original i serpenteja 

entre els vessants irregulars i repelats del muntanyam que 

el constreny.

La porta de la vall de Querós és la mola de la carena 

de les serres de Sant Andreu, que ataca el Ter des del sud 

i l’obliga a fer un pronunciat meandre cap a tramuntana 

fins a l’altura del mas de Sellabona, a l’altra riba, on rep les 

aigües del riu Pregon. El recorregut de la corba del riu va 

deixar a la riba dreta, sota la carena, una petita zona pla-

nera on hi havia un altre mas, el Sangles, i fins on s’arri-

ben a estirar les aigües embassades de Susqueda. Deixem 

Vilanova de Sau i entrem a Sant Hilari Sacalm; deixem 

Osona i entrem a la Selva.

Que Querós pertanyi a Sant Hilari Sacalm, una vila 

que està situada a l’altra banda de la carena, denota per-

fectament el grau de dificultat dels camins que hi me-

naven i que permetien sortir-ne. L’aparentment natural 

camí del Ter no era tal, atesa l’estretor de la vall i la pe-

rillositat dels desnivells i dels afraus dels dos vessants, 

fins al punt que la manera menys incòmoda d’arribar-hi 

era des del sud, a través del coll de Querós –a quasi 900 

metres d’altitud!– i seguint el pendent de la vall tributà-

ria de la riera de Querós fins al Ter. I el poble més pro-

per que hi havia a l’altra banda del coll era Sant Hilari 

Sacalm.
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Les restes de l’estrep 

del pont de Palou, a 

Querós, ressorgeixen 

quan l’aigua del pantà 

de Susqueda baixa de 

nivell.

A BAIX, A L’ESQUERRA

El pont de Palou tenia 

dos arcs, un de gran 

per travessar el Ter i un 

de més petit a la riba 

esquerra per atènyer el 

camí. Avui en queden els 

arrencaments dels pilars.

A BAIX, A LA DRETA

La palanca del molí de 

Querós, situada just al 

peu de la imponent roca 

del Mal Sopar, permetia 

passar el Ter per anar a 

l’església de Sant Martí.
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Peu de foto ore dolore 

facipis niam volent 

wis alismod lorem nos 

nulputpatet.

El pont de Querós, un element notable de patrimoni històric que en 
temps de sequera emergeix de les aigües de Susqueda, permetia 
travessar la difícil vall del Ter en aquests paratges feréstecs. Era un 
punt neuràlgic en l’entramat dels difícils camins que amb penes i 
treballs solcaven les regions més recòndites de les Guilleries. Per això, 
als anys quaranta del segle XX fou emprat sovint pels maquis en les 
seves anades i vingudes entre la frontera i la zona del Montseny. La 
Guàrdia Civil hi va acabar muntant un petit post de vigilància amb 
una metralladora, que fou finalment enretirat al cap d’un temps de 
guàrdies infructuoses. L’autoritat no va poder pescar mai cap maqui 
a Querós, però els parroquians sí que que hi van tenir algun encontre 
quan tornaven de nit d’alguna festa major o quan visites nocturnes 
inesperades trucaven a la porta del mas. L’endemà al matí, a prop del 
pont, hi havia unes petjades furtives que ben aviat s’esborraven...
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|||| El pont de Querós i els maquis
Que Querós pertanyi a la Selva és perquè les divisi-

ons administratives dels darrers dos-cents anys han vin-

culat amb Girona i amb Santa Coloma de Farners unes 

terres que des de sempre havien mirat més aviat cap a 

Vic i que són les que avui pertanyen als municipis de 

Susqueda, Osor i Sant Hilari Sacalm. Si ens ho mirem 

des d’un punt de vista estrictament històric, per tant, 

podríem dir que el Ter no entra en terres gironines fins 

que, passat Susqueda, les Guilleries comencen a decli-

nar. És clar que, a Querós, això avui ja no importa a nin-

gú perquè ningú no hi viu.

Salvat el primer obstacle entre Sellabona i el Sangles, 

el Ter es troba el segon, ara procedent de la riba esquerra. 

La carena de Salibercs el fa recular uns cinc-cents metres 

cap a ponent i fer una nova recolzada, ara cap a migdia, 

abans de poder reprendre el camí cap al sud-est, entre 

vessants abruptes i avui totalment deshumanitzats, ata-

laiat des de mig vessant per les ruïnes esporàdiques d’al-

gun mas que s’enruna.

Durant poc més d’un quilòmetre el Ter, quasi sem-

pre embassat, segueix el seu camí cap al sud-est i nega els 

entorns del Bracs, on un altre dels preciosos petits plans 

de Querós permetia conrear alguna cosa. Quan l’aigua 

baixa, es distingeixen les bases enrunades del pont de 

Palou, un petit pont de pedra de dos ulls (un de gran per 

passar el Ter i un altre de petit per salvar el desnivell de 

la riba esquerra), que sembla ser que ja estava enrunat 

molt abans de les diverses malvestats del segle XX.

L’espina del serrat de la Roqueta empeny ara el Ter 

cap al nord i l’obliga a fer una altra rúbrica. Tan bon 

punt el riu ha superat aquest nou obstacle, els esqueis 

rocallosos de les dues ribes s’apropen prou per permetre 

bastir en aquest indret un altre pont, el pont de Querós.

Element estratègic per comunicar les dues ribes de 

la vall, aquest elegant pont de pedra de quatre ulls fou 

bastit a les primeries del segle XVI pels parroquians de 

Querós i hagué de ser reconstruït parcialment dues ve-

gades, primer per una riuada i després per la voladura 

de què fou víctima l’any 1939. Prou enretirat a mitja cua 

del pantà de Susqueda, no és estrany que retorni a la su-

perfície quan la sequera fa baixar el nivell de les aigües i 

es converteixi –conjuntament amb l’església de Sau– en 
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el símbol més evident del patrimoni històric que s’ha 

perdut per culpa dels grans embassaments del Ter. En 

tot cas, val la pena que –sempre que puguem– admirem 

aquesta petita obra d’enginyeria que està a punt de com-

plir el mig mil·lenni perquè algun dia acabarà desaparei-

xent per sempre.

Encara ara, després de més de quaranta anys i no sa-

bem si per gaire temps, el pas per sobre del pont de Que-

rós és possible quan l’aigua ho permet, i podem arribar, 

seguint la riba esquerra i grimpant per les antigues fei-

xes mig ensorrades, fins a la petita església romànica de 

Sant Martí de Querós, salvada de les aigües perquè està 

situada just a la ratlla salvadora dels 340 metres.

Davant mateix de l’església, al mig del pantà, hi ha 

un illot tofat d’arbres que és conegut de fa anys com la 

roca del Mal Sopar, des d’aquell àpat que al bandoler 

Serrallonga i a la seva ostatge i amant Joana, descoberts 

pels seus perseguidors, no se’ls va acabar de posar gaire 

bé. A les èpoques en què el pantà s’eixuga fins a convertir-

se de bell nou en el Ter que havia estat, aquesta illeta esde-

vé una península pelada i esglaonada de feixes, quasi en-

cerclada del tot per una nova sinuositat del riu. Aleshores 

a baix, a la llera retornada, apareixen al peu de la roca les 

restes dels tres pilars d’obra que sostenien la palanca que 

els parroquians de l’altre costat de la vall empraven per 

anar a l’església sense haver de fer marrada pel pont.

També, si l’escassetat de pluges ho permet, podrem 

veure a l’altra riba dreta, afrontat a la paret més dreta de 

la roca del Mal Sopar, el que queda del molí de Querós, 

mig enterrat entre els sediments aportats per la matei-

xa riera de Querós, que desemboca just en aquest punt. 

Encara se’n poden veure els murs de la bassa, l’entrada 

al carcabà i la part superior de l’obrador. Una mica més 

amunt, però també per sota del nivell màxim de les aigües 

del pantà, s’hi enrunen les romanalles de l’antic habitatge 

del moliner, que havia estat una de les cases destacades de 

Querós i que havia fet també les funcions d’hostal. Fins i 

tot en aquest indret tan allunyat del món hi hagué qui va 

aprofitar la força hidràulica d’aquest vell molí per fer-hi 

una petitíssima central hidroelèctrica que va permetre il-

luminar durant uns anys les nits del moliner, de la seva 

família i dels eventuals clients de l’hostal.

Quan el Ter superava aquest punt neuràlgic de Que-

rós, i després de passar a prop dels darrers masos de la 

parròquia (el Gumbau, la Casa Nova i l’Illa), entrava lite-

ralment en terra de ningú. Molt i molt amunt, al mig de 

la boscúria i amagat rere el turó de Corones, s’hi enruna 

el mas Serrallonga, l’oblidada llar del bandoler i de la seva 

família.

Al llarg d’uns quatre quilòmetres, les aigües del Ter 

s’esmunyien entre parets rocalloses i vessants emboscats; 

aquest tros de país era tan deshabitat com ho és ara, quan 

en comptes de la remor incessant de l’aigua corrent del 

riu, hi ha una faixa quieta i silenciosa d’aigua embassa-

da. Sense adonar-nos-en, en algun punt indeterminat 

d’aquest indret solitari hem abandonat Querós i hem en-

trat a Susqueda. 

SUSQUEDA
Els dos tècnics sentiren com un gran tro, sec i potent, 

produït pel gran estrèpit de la volta en esclatar com una 

gegantesca clova d’ou. Astorats, veieren com les escletxes 

s’obrien en unes proporcions desmesurades per donar 

pas als milions de metres cúbics d’aigua que cercaven 

l’alliberament amb un brogit infernal. Aquell tro d’im-

pressionant ressonància arrossegava enormes blocs de 

formigó i, amb ells, les roques granitoides i porfídiques 

del gran batòlit granític que fins llavors havia servit 

d’assentament a l’obra de l’embassament (...). Artur 

Gasau aconseguí de donar la veu d’alerta a Girona, i co-

municà al governador, amb veu trencada pels sanglots, 

que en aquell mateix moment s’havia produït el temut 

trencament de la volta. Ni ell ni Jeroni Vidal no tingue-

ren, però, l’oportunitat de sortir tan sols del petit des-

patx de la central. Els seus cossos foren engolits en un tres 

i no res pel xuclador de la immensa ona alliberada.

Miquel Fañanàs, Susqueda.

La idea que la impressionant presa de Susqueda, com 

una versió moderna d’espasa de Dàmocles, podia cedir 

algun dia si la terra tornava a tremolar com ho havia fet 

poc més de cinc segles enrere i arrasar tota la vall del Ter 

fins al Congost –inclosa evidentment la ciutat de Girona– 
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El pantà de Susqueda repeteix la imatge 

que ja hem vist a Sau: muntanyes 

verdes, d’orografia difícil i tofades d’un 

bosc espès que se submergeixen a les 

aigües de l’embassament.
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garantida per –quasi– sempre, i ja se sap que, si funciona 

el cap i casal, funciona Catalunya. Signes del temps.

El Ter entra entotsolat a Susqueda aproximadament 

en aquell indret salvatge on els estreps de la serra de 

Montdois, al nord, cerquen al sud les del turó de Corones 

i l’obliguen a girar cap a tramuntana al llarg de més de 

dos quilòmetres. La solitària i abandonada casa del Quer 

observa des de mig vessant el braç gruixut d’aigua encal-

mada que inunda el fons de la vall i que, enllà, s’acaba es-

munyint entre les escomeses inclements del serrat del Sui 

i de la serra dels Tenys a la dreta, i de la serra dels Morers 

a l’esquerra. La cua del pantà, cada cop més imposant, re-

vira no sense esforç primer cap al sud i després cap a l’est 

fins que, vençuda la darrera serralada, es deixondeix i s’ei-

xampla fins a la paret grisenca i corbada de la presa, a més 

de dos quilòmetres de distància.

El pantà de Susqueda és més feréstec que el de Sau. Les 

muntanyes del seu entorn, emboscadíssimes, s’hi abrao-

nen amb pendents molt inclinats i amb grans desnivells 

que generen un entramat espès de petites valls profundes 

i estretes. Al nord, entre el turó del Llamp i el de la Creu 

de Portell, l’embassament estén dos llargs tentacles cap a 

les valls pregones del torrent de Bonegre i de la riera de 

Rupit, que li aporten les aigües que baixen de Sant Joan 

de Fàbregues i de Rupit –centre històric de la baronia a 

la qual va pertànyer Susqueda–, enfilats a dalt de les ma-

jestuoses cingleres que repunten en l’esperó trencat de 

l’Agullola i culminen en la proa soberga del Far. Al peu de 

les cingleres, entre l’orografia torturada, s’escampen els 

masos supervivents del vell terme inundat, que va resistir 

amb èxit la mort que tanta gent li vaticinava amb el tras-

llat dels poders municipals a Sant Martí Sacalm.

La riba sud del pantà, de línies més netes, s’enfila fins 

als vessants de la gran mola de la muntanya de Sant Benet, 

la segona en alçària de les Guilleries, i rep l’aigua de múl-

tiples torrents, tan curts com impetuosos, entre els quals 

destaca el del Coll, que agafa el nom del vell priorat medi-

eval que tanca Susqueda per aquell costat.

La vall de Susqueda és més fonda i estreta que la de 

Sau, i per això, tot i que l’embassament sembla més pe-

tit, en realitat el supera sense discussió. Les tones i tones 

d’aigua neguen un vell paisatge que –com Sau– només 

s’ha anat diluint lentament des que, als anys seixanta, 

aquella gran murada de formigó de 135 metres d’alçària 

va anar prenent forma i els susquedencs es van començar 

a acomiadar del seu poble i de la seva vall. Més que un 

argument científic –que, de fet, no deixava de ser-ho del 

tot– era més aviat una darrera excusa que, amb una total 

inutilitat, van esgrimir els que s’oposaven a aquell projec-

te de dimensions faraòniques.

En temps de dictadures no hi ha oposició que valgui, 

i la presa de Susqueda va entrar en servei finalment l’any 

1967. Sense explicacions i per decret, aquest cop ni tan 

sols es va considerar necessari construir un poble nou, 

així que no val la pena esmentar què va passar amb el 

patrimoni històric de la vall. L’únic testimoni que se’n va 

salvar és la modesta imatge de sant Pelegrí, que fou trans-

portada des de la seva capella susquedenca fins al mas de 

la Codina, a tocar de la carretera del Pasteral. 

Així doncs, deu quilòmetres en línia recta més avall de 

Sau, una altra barrera, la més recent i de dimensions més 

espectaculars, convertia absolutament i de manera defi-

nitiva tot el recorregut del Ter a través de les Guilleries en 

una colossal superfície d’aigua embassada. En la presa i 

en la central que en depèn, l’enginyer Arturo Rebollo hi 

abocà tots els seus coneixements i hi emprà totes les tècni-

ques que el moment permetien, fins al punt que aquesta 

agosarada presa de volta, afermada sòlidament a les pa-

rets de roca que tancaven per llevant l’ara submergida vall 

de Susqueda, ha esdevingut un model d’enginyeria de ca-

ràcter universal. Fins i tot, Rebollo es va permetre unes 

llicències artístiques, certament aconseguides, que fan de 

la gran sala de columnes el·líptiques i de l’escala de cargol 

que hi acondueix des de l’accés principal a les entranyes 

de la presa un espai futurista inusitadament bell, com no 

trobem –ni de bon tros– en cap altre lloc del nostre viatge 

al costat del Ter.

Així, l’altra gran vall del Ter a les Guilleries –no n’hi 

havia ja cap més– va desaparèixer per sempre sota més de 

230 milions de metres cúbics d’aigua, que s’estiraven riu 

amunt fins a l’extrem més occidental de Querós, tot ne-

gant, com havia passat a Sau quatre anys enrere, masos, 

camps, boscos i el petit poble que centrava la vall. Finis co-

ronat opus. La gran conurbació barcelonina tenia l’aigua 
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Els treballs de 

construcció de la presa 

de Susqueda foren 

ardus. Darrere la paret 

en construcció, la vall 

vivia els seus darrers 

dies.

A BAIX

També a Susqueda, com 

a Sau i com a Querós, 

un antic pont de pedra 

s’alçava per sobre del Ter. 

A tocar del pont hi havia 

les cases del barri del 

Ramadal i, més enretirat 

i enlairat, el nucli que 

s’agombolava entorn de 

l’església de Sant Vicenç.



E L  T E R  |  E L S  G R A N S  P A N T A N S

126 127

És poc freqüent que les grans obres d’enginyeria contemporània 
facin excessives concessions a l’art i al disseny. No és el cas, però, 
de la presa de Susqueda, per a la qual a l’enginyer Arturo Rebollo 
se li va donar llicència per abocar-hi una mica de creativitat. Els 
pilars en forma de i grega del pont de la central en són una petita 
mostra, però indubtablement l’exemple més remarcable del 
treball artístic de l’enginyer és la sala de les columnes, situada 

a l’interior de la mateixa presa. En aquest gran espai sense cap 
funcionalitat específica, de parets immenses de formigó, s’hi 
dreça un veritable bosc de columnes el·líptiques que li donen 
un innegable regust oníric. És tan gran la sensació d’irrealitat 
que desprèn aquesta sala de concepció futurista que fins i tot la 
productora d’una de les pel·lícules de James Bond va plantejar-se 
rodar-hi algunes escenes, fet que al final fou desestimat.

126

|||| Disseny futurista a la presa
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podem reviure en blanc i negre, però que els que el van 

veure i viure el recorden de gran bellesa. Superat l’obsta-

cle de la serra dels Morers, el Ter s’endinsava pels espais 

oberts d’aquella sobtada plana ondulada envoltada de 

muntanyes que buscaven els mil metres. Reapareixien, 

aquí i allà, els masos: el Bruguer, les Tries, el Marquès, can 

Massaguer, la Rierica, can Sabater, can Quelet o Rocasal-

va, llar de la família històricament més significada de la 

parròquia. A tocar del riu i de les rieres properes, no cal-

dria sinó, hi havia algun vell molí, potser arrelat a l’edat 

mitjana, com el de la mateixa Rocasalva. 

Enfilat en un replà a l’entorn de l’església de Sant 

Vicenç, el nucli antic de Susqueda, compacte i sòlid, con-

templava de lluny el camí que recorria el Ter entre feixes, 

horts i petites arbredes. Al bell mig del pla, un bonic pont 

de pedra comunicava els dos costats de la vall des del fatí-

dic any de la pesta del 1348. Les recurrents enfurismades 

tardorenques del Ter es van endur més d’una vegada ai-

gües avall les seves arcades de pedra, però la tenacitat –i la 

necessitat– dels susquedencs va fer reviure sempre el vell 

pont medieval. L’any 1617 va ser tan forta la riuada que hi 

hagué qui va decidir construir un pont nou una mica més 

enllà; poques tardors més tard, però, el mateix Ter es va 

encarregar de convèncer la gent de Susqueda que el millor 

pont era el que ja hi havia des de feia més de tres centúries. 

Així doncs, el pont fou reconstruït i encara va tenir temps 

de conèixer la fotografia; hi ha poques imatges de la vall 

que no reflecteixin en un raconet o un altre –si no és que 

en constitueix l’element principal– l’estructura d’esquena 

d’ase i els quatre arcs de mig punt d’aquest antic pont me-

dieval que avui jeu sepultat sota tones de llot i d’aigua.

A tocar del pont, a la riba esquerra, hi va néixer amb el 

temps un barri, el Ramadal, una petita aglomeració de ca-

ses massa exposada a les enrabiades del riu, la darrera de les 

quals va malmetre irremissiblement la petita central hidro-

elèctrica que hi havia en aquells entorns. La desembocadura 

de la riera de Rupit, travessada per un altre preciós pontet 

de pedra, delimitava aquest paratge pel costat de llevant i 

precedia el tancament de la vall. El Ter descrivia tot seguit 

un meandre cap al nord i s’esmunyia entre les parets del 

turó de la Creu de Portell i la carena de Puig-vell, just a l’in-

dret on, avui, es recolza la presa mastodòntica.

Cal acomiadar Susqueda amb uns fragments litera-

ris més amables que els que ens ha deixat Miquel Faña-

nàs en la novel·la apocalíptica amb la qual començàvem 

aquest capítol. Ens els ofereix l’hilarienc Anton Busquets 

i Punset, enamorat de les Guilleries i de la seva gent.

El sol ho daurava tot, hermosejant el tou de verdor que 

emplenava la xica vall de Susqueda, amb ses altíssimes 

muntanyes que l’encerclen. El poblet, amb ses compta-

des casetes blanques, se desvetllava aclofat a l’entorn 

del revingut campanaret que escampava el toc d’oració 

matinal per l’afrau tota enjoiada amb la florida del 

fruiterar, matisant hortets i quintanes. 

Avall, avall, vers l’estretall de serres per on el Ter 

s’esmuny cap a la plana d’Anglès, el pont revellit mos-

trava sa gran carcanada que no han aconseguit escar-

botar tantes centúries com l’han anat atrapant, dei-

xalla heroica d’una civilització florida i potent; a baix 

a la coma, en Pep, en mànegues de camisa, esporgava 

un roure de brancam ramallut, encamallat al forcat, 

brandant l’esmolada destral, quals cops forts i compas-

sats percudien per l’embut que formen les vessants de 

l’exhuberant serralada, i, amagat en un desmai de ca-

bellera tota destrenada, al davant mateix de la finestra, 

el rossinyol esgranava ses passades més dolces.

Anton Busquets i Punset, Del meu viure rural.

SANT MIQUEL DE MAIFRÉ 
I LLORET SALVATGE
Des de la base de la presa impressionant, un rierol inu-

sitadament esprimatxat discorre pel fons de la vall, en-

tre roquissars i muntanyes arbrades. Després de la gran 

epopeia de Sau i de Susqueda, un Ter sobtadament mi-

núscul recupera la llibertat i continua el seu camí etern 

cap a la desembocadura; es troba, de cop, a una cota in-

ferior a 240 metres sobre el nivell del mar.

Acabem d’entrar a Sant Miquel de Maifré o de Ter, 

una petita parròquia ubicada en un apèndix del terme 

d’Osor que tramunta l’alta carena de les Sepultures i es 

llança, seguint el torrent del Cerver, fins al fons de la vall. 

L’esglesiola, que en èpoques medievals estava dedicada a 

Sant Daniel, apareix al cap d’un quilòmetre a mig ves-
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sant esquerre de la vall, arraulida amb timidesa al costat 

dels grans blocs de pisos que hostatjaren els construc-

tors del pantà i que ara s’empren per ajudar a retornar 

al món algunes víctimes d’addiccions maleïdes. Als peus 

d’aquest indret, el pont de la carretera de la presa traves-

sa el curs del Ter, que es va refent a poc a poc del tràngol 

que acaba de passar. 

A partir d’aquí, i fins a la presa del Pasteral, la carrete-

ra seguirà fidelment el camí del Ter, arrapada al rempeu 

rocallós de les muntanyes de la riba esquerra. Tot i que 

la vall segueix encaixada i que l’orografia del muntanyam 

continua sent tant o més difícil, l’existència d’aquest vial 

ha possibilitat que, després de molts i molts quilòmetres, 

quasi des dels afores de Roda de Ter, la vida humana, enca-

ra que amb una certa reserva, s’apropi de bell nou al riu.

Davant per davant del mas Salomó, en el mateix 

punt on un passallís que quasi sempre està cobert d’un 

tel d’aigua permet prendre un viarany que s’enfila mun-

tanya amunt cap a migdia, retornem de bell nou al ter-

me de Susqueda. A tocar del passallís, les restes d’uns 

pilars trencats de maçoneria revestits amb molsa delaten 

l’antiga existència d’una palanca, segurament vençuda 

per les aigües del Ter en els temps previs a la construcció 

dels pantans, quan el riu inundava amb periodicitat in-

constant les terres baixes del seu curs.

L’esperó on s’assenta el mas del Terrats obliga el Ter a 

girar cap al nord al llarg d’uns cinc-cents metres. Quan 

recupera el camí de llevant, just en el meandre, es troba 

el petit obstacle del passallís que permet accedir a aques-

ta masia ben restaurada i, una mica més enllà, una altra 

vegada, el testimoni esbornagat dels dos pilars d’una an-

tiga palanca que fa anys que ha passat a millor vida.

A poc a poc, ens adonem que les aigües del Ter es tor-

nen a aquietar, sobretot quan el riu topa amb la serra de 

l’Illa i, en el revolt que es veu obligat a fer cap al sud, la 

seva superfície se’ns mostra molt més tranquil·la del que 

hauria de ser en uns indrets tan fragosos com aquests. 

Acabem d’assolir la punta de la cua del tercer embassa-

ment del Ter a les Guilleries, el del Pasteral.

Molt a prop d’aquest indret, quan la vall s’encara 

de bell nou cap a l’est, apareix a la riba dreta la central 

hidroelèctrica de Susqueda, capaç de produir una mit-

jana anual de 180 milions de quilowatts/hora amb l’ai-

gua que li arriba de la presa, quatre quilòmetres aigües 

amunt. Ho fan possible els tres generadors d’eix vertical 

amb turbines Francis i els quatre alternadors que trans-

formen aquesta central, quasi tota subterrània, en una 

versió superlativa de les desenes d’aprofitaments hidro-

elèctrics del Ter que ja hem anat coneixent. No podia 

ser altrament, provinent d’aquella presa gegantina... El 

pont que permet accedir-hi des de la carretera, a l’altra 

banda del riu, destaca especialment en aquest indret fe-

réstec gràcies als seus dos pilars inclinats, d’un disseny 

que s’inspira en els mateixos postulats futuristes que 

els que impregnen la sala de les columnes de la mateixa 

presa.

Just en aquest punt abandonem Susqueda, el bisbat 

de Vic i l’Osona històrica. El Ter recupera la seva funció 

fronterera, que ja quasi havia oblidat des de la plana: a 

l’esquerra s’estén Lloret Salvatge, antiga parròquia per-

tanyent a Amer; a la dreta, som en terres de la Cellera 

de Ter. 

El Ter discorre en tot aquest sector cap al sud-est, 

gairebé canalitzat entre les parets del serrat de les Sale-

res Velles a un costat i les de Montglòs, quasi verticals, 

a l’altre. A la banda de Lloret Salvatge, tanmateix, s’hi 

obren de tant en tant petits replans i pendents menys 

pronunciats que permeten la gosadia de l’existència 

d’algun camp de conreu i d’algun mas. Sobre una pe-

tita carena que domina el Ter, el campanar d’espadanya 

de la bonica església romànica de Sant Agustí malda per 

treure el cap entre l’arbram. Se’n sortirà, n’estem segurs, 

que parlem d’una construcció que l’any 1427 va estar 

en l’epicentre d’un dels terratrèmols més paorosos que 

s’han enregistrat al nostre país... i, pel que es veu, en va 

sortir prou ben parada.

Sembla que ningú es recordi del Ter, en aquests pa-

ratges, i el riu descansa. A la fi, veiem un pont amb cinc 

pilars en forma de i grega que creua el riu embassat per 

atènyer la boca del canal de desguàs de la central de 

Susqueda. Una mica més enllà, els dos pilars d’una an-

tiga palanca drecen encara la seva verticalitat per sobre 

de l’aigua, ben assentats a la roca i mostrant una solidesa 

tristament inútil.
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seu darrer meandre de les Guilleries fins que esdevé una 

mena de fossat defensiu, les propietats del qual van sa-

ber apreciar molt bé els ibers que van establir el seu po-

blat al cim del turó.

Quan s’acaba la muntanya de Canet ja no en se-

gueix cap altra. Igualment, el serrat de les Saleres Velles, 

a l’altra banda, mostra impúdicament la seva falda a un 

paisatge inusitadament obert. Just en aquest punt, on el 

Ter és barrat per la presa del Pasteral, les Guilleries, que 

semblaven eternes, s’acaben de sobte. El Ter, no podia 

ser d’altra manera, les ha acabat vencent.

Al capdavall, després de tres quilòmetres en la ma-

teixa direcció, el Ter realitza el seu darrer gran esforç per 

deseixir-se del massís i sortir al pla. L’espina del serrat 

de les Saleres Velles s’estira cap a migdia i gairebé xoca 

contra la paret de roca de l’altre vessant de la vall. El Ter 

s’hi escola, arrapat al rocam que, ara, li barra el camí 

d’orient, gira primer cap al nord i després cap a l’oest, 

tot encerclant la punta del serrat i, quan l’ha vençut, 

tomba victoriós cap al nord. A la seva dreta ha pres for-

ma el turó ben delimitat de la muntanya de Canet, que 

el Ter s’encarrega d’anar encerclant amb paciència en el 

Les línies de disseny 

futurista també ornen 

l’entorn de la central 

hidroelèctrica de 

Susqueda.
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Explicació breu del 
què es veu a la foto 
(lloc, gent i altres 
particularitats que 
podrien ser rellevants).

Quan el Ter recupera el pla, 

torna a treballar de valent. 

La central hidroelèctrica 

de Vilanna, d’una qualitat 

arquitectònica innegable, n’és 

un testimoni ben eloqüent.
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Del Pasteral al Congost

Per la Selva 
i Girona
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EL PASTERAL I LA CELLERA DE TER
El Pasteral, el ‘pas teral’, el pas del Ter. Alguna cosa deu te-

nir d’estratègic aquest pas que sigui l’únic de tots els que 

hi ha al llarg dels més de dos-cents quilòmetres de recor-

regut del Ter a qui ha correspost l’honor d’ostentar el pro-

pi nom del riu. Situat just al llindar d’una de les portes de 

les difícils Guilleries i al cap del camí que el Brugent obre 

cap a terres garrotxines, en aquest punt gairebé es tocaven 

les darreres parets de roca entre les quals s’escolava el Ter 

de dret cap a la vall d’Anglès. Per saltar a l’altra banda, 

semblava que només calia fer una correguda i agafar im-

puls; però com que això era una sensació manifestament 

enganyosa, ja a l’edat mitjana hom va enclavar als esqueis 

rocallosos els estreps d’un pont (el pont de Gallissà o el 

pont d’Amer) que, després de sucumbir repetidament als 

embats del riu furibund i fins i tot a algun terratrèmol 

inesperat, l’any 1599 es va decidir que ja n’hi havia prou, 

i que qui volgués travessar el Ter que ho fes per una altra 

banda. Tot i això, la necessitat obliga, i com a mal menor 

es va instal·lar una agosarada escala de gat entre les pe-

nyes de les dues ribes, que es podia enretirar quan no feia 

falta i que la majoria de vianants devien travessar 

aguantant amb angoixa la respiració. L’any 

1849 aquest pas, tan precari com estratègic, 

fou objecte d’una batalla decisiva entre car-

lins i liberals que va acabar amb l’ensulsi-

ada dels primers i el pas dels segons cap a 

l’altre costat del Ter. Després d’aquesta feta, 

el carlisme va decidir endreçar les armes durant unes 

quantes dècades.

Anys amunt anys avall del 1900, el problema del pas 

del Ter va quedar solucionat de cop amb la construcció 

de dos ponts paral·lels, els nous i definitius ‘passos terals’: 

el de la carretera i el del tren Girona-Olot. El primer, tot 

d’obra, travessa encara avui el riu amb dos amples arcs re-

baixats sostinguts sobre uns ferms pilars de secció ovala-

da. El segon, més enlairat, mostra sobre uns pilars de fac-

tura semblant als del seu company la moderna estructura 

de formigó amb què hom va substituir el vell pas metàl-

lic del ferrocarril en el moment en què es va decidir que, 

mort el tren, servís de pas a la carretera renovellada.

El Ter passa per sota dels dos ponts just després d’ha-

ver superat la presa del Pasteral. Amb 33 metres d’alçària, 

la seva ferrenya estructura s’empetiteix si la comparem 

amb les proporcions gegantines de Sau i de Susqueda, 

però la seva situació estratègica al capdavall del massís 

la fa ideal per hostatjar quelcom tan bàsic per a la funció 

primordial del sistema d’embassaments del Ter –del qual 

ella mateixa també forma part– com és l’inici de la quilo-

mètrica canonada que desvia l’aigua del nostre riu 

cap a la gran metròpoli barcelonina. 

De fet, la presa del Pasteral és el fruit del 

recreixement i l’adaptació de la vella resclo-

sa de la fàbrica tèxtil Burés, d’Anglès, feta 

amb la finalitat de poder realitzar aquesta 

segona comesa que li fou encarregada. Des 

Del Pasteral 
al Congost
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de finals del segle XIX, doncs, de la mateixa manera que 

el paisatge canvia radicalment en aquest punt, la resclosa 

de la Burés significava el retorn del Ter als seus quefers 

humans: la sobtada obertura del paisatge comportava, 

automàticament, la tornada de les rescloses, els canals, les 

centrals hidroelèctriques, les fàbriques... Al pobre riu no 

se li concedia ni un moment de descans; tot just acabava 

de superar la seva tortuosa singladura entremig del mun-

tanyam que, sense ni la treva més petita, ja tenia noves 

turbines per moure. Dels Burés i de la seva indústria tèx-

til, ja en parlarem més endavant.

No gaire lluny de la presa del Pasteral i dels dos ponts, 

el riu gira l’esquena a les muntanyes que acaba de vèncer i 

s’endinsa a la vall d’Anglès que, després de tants quilòme-

tres de territori montuós, fa més aviat l’efecte d’una gran 

plana. A l’esquerra del riu, procedents de Sant Feliu de 

Pallerols, les Planes d’Hostoles i Amer, les aigües del Bru-

gent donen la benvinguda a aquest país nou. A la dreta, 

al Pladamunt de la Cellera de Ter, aviat hi apareixen unes 

cases arrenglerades entre el carrer de la Bruguera i el riu, 

que aviat trobem embassat rere una altra resclosa i que re-

flecteix a les aigües quietes les capçades dels plataners i les 

muntanyes encara properes. Aquesta petita presa, posteri-

or a l’aiguat de l’any 1940, és una germana petita del Pas-

teral, que es va originar també per proporcionar energia 

a la tèxtil Burés i que fou readaptada després per portar 

Les aigües del pantà 

del Pasteral s’esmunyen 

entre les darreres 

muntanyes de les 

Guilleries. Quan hagin 

vençut la presa hauran 

arribat al pla.
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aigua a una altra assedegada àrea urbana, en aquest cas la 

de Girona. Aquí s’origina també, a la dreta de la resclosa, 

el canal dit de les Fàbriques i que avui alimenta la moder-

na central hidroelèctrica de Can Ribes, situada al mig del 

pla, entre el Ter i poble de la Cellera.

No gaire lluny de la central, a l’altra banda de la mo-

derna variant de la carretera i en un indret on ja s’atansen 

les cases del poble, hi trobem les restes de l’antic molí de 

la Pardina o d’en Sabench. L’edifici ens contempla amb 

les seves finestres badades i la porta cegada amb un envà 

de totxanes, que no tan sols amaga els mecanismes que hi 

ha al seu interior sinó també, amb la seva modèstia apa-

rent, el fet que, gràcies a una encertada modernització 

als anys quaranta, esdevingués durant uns temps un dels 

principals molins fariners de les comarques gironines. 

La Cellera constitueix per al Ter un nou retrobament, 

ja que és el primer nucli urbà amb què el riu es topa des 

de Roda, que queda tan lluny. La relació del poble amb el 

Ter és íntima, molt especialment des del moment en què 

hom va decidir canalitzar les seves aigües per regar camps 

i horts. Fins aleshores, la Cellera havia estat un petit nucli 

de cases agombolat a l’entorn de l’església de Santa Maria 

de Sales i que depenia del veí castell d’Anglès, senyoria 

destacada dels vescomtes de Cabrera. Encara que l’orgu-

llosa Anglès posseís la fortalesa i les institucions senyo-

rials, era a la Cellera on hi havia la parròquia i la major 

part de la població, diguem-ne, civil. Les inevitables desa-

vinences van culminar al segle XIX amb la separació dels 

dos nuclis: Anglès va convertir en església la seva capella 

castral i la Cellera d’Anglès va esdevenir la Cellera de Ter. 

No caldria sinó.

L’afegitó del nom del riu al topònim de la vila va anar 

de bracet amb l’arribada de les seves aigües canalitzades 

gràcies al rec Gros, que va fer oblidar la fracassada prime-

ra temptativa de la mina de can Francisco, que pretenia 

portar l’aigua del Ter a través d’un canal subterrani per 

darrere de la muntanya de Canet. El rec enfila des de la 

mateixa presa del Pasteral encarat al sud-est, directe cap 

al poble. Passa a tocar dels masos de can Francisco, can 

Pujades, can Clos i can Roure, fins que entronca amb els 

torrents que baixen del Puigdefrou –muntanya de perfils 

clars i diàfans, que tanca la vall per ponent– es bifurca, 

se subdivideix i s’escampa per tot el pla. Un brancal va 

directe cap al poble, entronca amb el torrent de Sales i 

alimenta els dos safaretjos públics que s’hi preserven, el 

del Canal i el de l’avinguda de Montserrat. El primer, ben 

restaurat, dignifica amb encert la urbanització massa mo-

derna i despersonalitzada dels carrers del seu entorn; el 

segon espera tenir ben aviat la sort del seu company de 

l’altra banda del poble. Entremig, l’aigua canalitzada dis-

corre a l’aire lliure pels carrers del nucli antic, tot passant 

a frec de les cases i per sota de les petites passeres d’obra 

que els seus estadants hi han hagut de construir per poder 

entrar i sortir, tot estalviant-se un saltiró. 

Tot aquest entramat de canalitzacions continua passat 

el poble, al Pladavall, i en direcció cap a la riera d’Osor i 

a Anglès, on segueix regant camps i hortes i enriquint tot 

aquest país des de fa temps. El Ter s’apropa a aquest veïnat 

constel·lat de masos després d’haver descrit un ampli me-

andre, empès cap al sud per la muntanya de Sant Julià del 

Llor, que tanca el pla per llevant. El riu i la carretera per 

una banda i l’elevació contundent del Puigdefrou per l’al-

tra delimiten aquesta darrera raconada de la Cellera, que 

s’interromp a migdia quan troba el pas de la riera d’Osor. 

Si travessem el Ter som a Sant Julià del Llor, si passem a 

l’altra banda de la riera entrem a Anglès.

ANGLÈS
La riera d’Osor és el segon afluent d’entitat que el Ter 

troba després del seu periple guillerienc. La mateixa rie-

ra constitueix una versió a escala reduïda del nostre riu, 

atès que també procedeix d’una vall pregona i estreta que 

s’endinsa en la complicada orografia del massís en direc-

ció cap a Osor i a Sant Hilari Sacalm. Presa com a ratlla 

delimitadora entre la Cellera i Anglès des del moment 

en què es migpartí el vell terme feudal dels Cabrera, en 

el petit pla que s’obre a tocar de la seva desembocadura, 

a la dreta del Ter, hi hagué almenys des de l’any 1300 la 

propietat del mas Cuc, bressol d’una de les nissagues més 

significades de l’Anglès senyorial i que fita el pla des de les 

seves elegants finestres renaixentistes. 

Al costat del mas, hi romanen les estructures del molí 

de Cuc, avui readaptades com un habitatge modern, però 

PLANA 134, A DALT

Una imatge del passat: 

el Pasteral a principis 

del segle XX. Les 

instal·lacions de la 

presa antiga i de la vella 

central s’arrauleixen als 

peus de la muntanya de 

Canet. En primer pla, el 

nou pont de la carretera.

PLANA 134, A BAIX, 

A L’ESQUERRA

El tren d’Olot circula 

pel pont sobre el Ter, on 

avui passa la carretera. 

La imatge és de mitjan 

segle XX.

PLANA 134, A BAIX, 

A LA DRETA

L’arriscat pas de l’escala 

de gat fou fins al segle 

XIX l’única manera de 

salvar el pas del Ter al 

Pasteral.
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delatades d’una manera indefectible pels dos arcs de sor-

tida del carcabà. Una tramada del rec encara porta aigua 

i alimenta els horts de la zona. És tan dilatada la història 

d’aquest molí que hi cap fins i tot la llegenda del moliner 

espavilat que rampinyava una mica del gra de cada saca 

que li portaven, i que va haver de llençar per la finestra 

una imatge de Nostre Senyor que el feia tornar massa 

honrat i que, per tant, li disminuïa el benefici.

La hisenda de Cuc, mas i molí, fou adquirida a partir 

del 1881 pels quatre germans Burés, una nissaga d’in-

dustrials del tèxtil que va decidir provar el Ter després 

d’haver fet fortuna al Llobregat. Van comprar els drets 

d’aigua del riu en aquesta zona, van construir una res-

closa –avui desapareguda– a prop de can Coll del Rieral, 

a la sortida de la Cellera, i al cap de sis anys engegaven 

la fàbrica, en una sonada inauguració en què, entre els 

aplaudiments i l’admiració dels assistents, s’encenia la 

primera bombeta d’enllumenat públic d’Anglès i de tota 

la contrada. Al cap de trenta anys, la fàbrica superava els 

vuit-cents treballadors, havia construït una altra resclo-

sa al Pasteral i s’alçaven els blocs de pisos de la colònia. 

La vella seu feudal dels Cabrera s’havia convertit en una 

pròspera vila industrial.

Fa pocs anys que la Burés ha tancat portes i ha dei-

xat un patrimoni gens menyspreable, repartit per tot un 

ample espai al nord i a tocar de la vila d’Anglès, a banda i 

banda de la carretera, entre la riera d’Osor, el Ter i el po-

ble. El mas Cuc i el molí, tot i la seva prestància, aviat se’ls 

van fer petits als Burés que s’havien ocupat de rehabilitar-

los, de manera que van fer aixecar al costat una mansió de 

tres plantes, galeries porticades, torre i teulada de teules 

vidrades amb carener ornamentat amb cresteria, que van 

dedicar a la senyora de la casa, donya Eulàlia. A llevant de 

la mansió, el tren i la carretera d’Olot, que aquí discorri-

en paral·lels i gairebé tocant-se, migpartien els dominis 

de l’empresa, la qual aprofitava –i de quina manera– el 

pas beneficiós d’aquestes infraestructures públiques que 

lligaven Anglès amb la resta del país. A l’indret del des-

aparegut carrilet, la vella estació del tren és avui seu de 

la policia municipal, mentre que a banda i banda de la 

carretera s’hi arrengleren en rigorosa formació els blocs 

d’habitatges adossats de l’antiga colònia, mig ocults rere 

A L’ESQUERRA

A la resclosa de la Burés, 

les aigües tranquil·les 

del Ter retroben 

l’activitat perduda.

A LA DRETA

Rodes dentades, eixos i 

barres formen part del 

sistema de comportes de 

la resclosa de la Burés.
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una galàxia d’antenes parabòliques i afrontats a una de 

les façanes de les naus de la fàbrica, que s’estenia entre la 

carretera i el canal. 

Renovades i ampliades, les edificacions industrials de 

la Burés han perdut bona part de la seva arquitectura ori-

ginal, que només podem rememorar mitjançant la con-

templació de velles fotografies o en algun element con-

cret, com la xemeneia cilíndrica de rajol vist que treu el 

cap entre les llargues teulades inclinades. El tresor més 

important de la tèxtil anglesenca, de fet, no està a la vista. 

Protegida entre les parets d’un dels pocs edificis de la fà-

brica antiga que encara sobreviu, s’hi preserva la centenà-

ria màquina de vapor,  en perfecte estat de funcionament 

gràcies a la implicació del municipi i, molt especialment, 

a la cura d’un grup de persones que, tot esmerçant-hi tan-

ta quantitat d’hores del seu temps com dosis generoses 

d’afecte i d’interès, l’han tret de l’oblit i de la lenta degra-

dació que l’amenaçaven uns anys enrere. Aquesta verita-

ble joia, única a Catalunya i raríssima a Europa, consti-

tueix un testimoni preciós de l’inici i de la consolidació 

del procés industrial al nostre país, i afegeix un plus ines-

timable de qualitat al conjunt del patrimoni vinculat a les 

aigües del Ter que ha arribat fins als nostres dies.

El complex tèxtil de la Burés s’emplaça al lloc on el 

Ter enfila de bell nou cap a llevant; al llarg d’uns quilò-

metres, s’encara cap a la ciutat de Girona, amb la car-

retera i el carril bici, en què s’ha convertit l’antiga via 

del carrilet, literalment enganxats a la seva riba dreta. A 

migdia, la vila d’Anglès, que tantes dècades va anar de 

bracet amb el batec empresarial de la Burés, escampa el 

seu nucli urbà més enllà dels vessants del petit turó on 

s’assentava el desaparegut castell medieval i on es pre-

serva un nucli històric d’una qualitat arquitectònica ben 

notable. Més enllà, en direcció a Brunyola, la vall es tan-

ca amb unes elevacions que són suaus fins que, quasi de 

sobte s’enfilen cap a l’altiva muntanya de Santa Bàrbara, 

sostre del terme.

Si del castell quasi no en queda res, sí que han pervin-

gut, en canvi, tres elements que s’hi relacionaven d’una 

manera directa i que –d’altra banda– depenien de l’aigua 

del Ter: un molí, un safareig i una farga. El molí del Cas-

tell o d’en Ciscot, situat als peus del vessant de llevant del 

A L’ESQUERRA

Un barret de vegetació 

intenta amagar debades 

l’abandonat edifici de la 

farga d’Anglès.

A LA DRETA

El safareig del Molí, a 

Anglès, embelleix una 

raconada situada als 

peus del turó on antany 

es dreçava el castell dels 

Cabrera i avui hi ha el 

nucli antic de la vila.
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Les màquines de vapor estan considerades els principals 
testimonis del procés d’industrialització. Malauradament, amb 
el temps transcorregut, la immensa majoria de vapors no han 
sobreviscut als devastadors processos d’envelliment, substitució 
o abandonament, i en el millor dels casos han esdevingut 
simples carcasses, més o menys ben conservades, que ja no 
tornaran a funcionar mai més. Per això, quan els membres del 
Grup d’Estudis de la Vall d’Anglès van descobrir que a l’interior 
de la tèxtil Burés s’hi preservava un vapor centenari que encara 
podia funcionar, ja van veure que es trobaven davant d’un 

petit tresor. Encara més; indagant, es van adonar que el vapor 
de la Burés es pot considerar pràcticament l’únic vapor sencer 
conservat in situ i en condicions de funcionament de Catalunya 
i de l’Estat espanyol, i un dels més remarcables de l’Europa 
continental. L’any 2005, el vapor i l’edifici on es troba foren 
adquirits per l’Ajuntament d’Anglès, la qual cosa va suposar 
la seva immediata restauració. Actualment, integrat dins del 
sistema del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, està 
immers de ple en el procés que l’ha de dur a la seva definitiva 
obertura al públic. 

138

|||| El vapor de la Burés, una joia recuperada
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turó, al llarg del segle XX fou transformat primer en una 

serradora i després en un simple habitatge particular, fins 

al punt que el que ha quedat del vell molí amb prou feines 

s’evidencia enmig de les múltiples reformes que ha so-

fert l’edifici. El canal, però, n’és una evidència innegable, 

i conviu amb un antic portal adovellat i amb la complici-

tat del nom del carrer que hi passa pel costat, el carrer del 

Molí. A pocs metres, aigües avall del canal de desguàs, el 

recuperat safareig del molí mostra els carreus ben treba-

llats de la seva superfície inclinada al centre d’un petit es-

pai ombrívol i agradable, ben enjardinat, que s’arrauleix 

contra la paret rocallosa del turó.

A tres-cents metres cap a llevant i a l’altra banda de la 

carretera de Girona sobresurten les naus de la farga d’An-

glès, hereva de la vella ferreria i claveteria dels Olmera, 

batlles vitalicis del castell. La descoberta d’un mener de 

ferro a les muntanyes properes va propiciar el 1700 la 

transformació de l’establiment en un veritable alt forn 

que va fer figa al cap d’unes dècades per culpa de la mala 

qualitat del mineral. Les instal·lacions, aleshores, foren 

adquirides pels Burés omnipresents, que van reconvertir 

la farga en una bòbila que assortia de material de cons-

trucció la seva fàbrica i la seva colònia. Avui, la vella farga, 

tristament abandonada, intenta amagar-se amb poc èxit 

rere una tofa de vegetació enfiladissa que tot just deixa 

entreveure les seves obertures d’arc de mig punt emmar-

cades en maó vist, mentre espera una dignificació que, 

algun dia, haurà d’arribar.

SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ
La Farga d’Anglès destaca a l’extrem d’un petit pla herbat 

delimitat a tramuntana pel Ter. En aquest indret el riu, 

que acaba de rebre les aigües del canal de desguàs de la 

Burés, és ample però poc profund, i les llenques de tres 

illots emergeixen al mig de la llera. En aquest indret hi va 

haver durant molt de temps un pas de barca que perme-

tia comunicar Anglès amb Sant Julià del Llor, situat a la 

riba esquerra. La seva fràgil estructura, que requeria uns 

cables, un punt d’ancoratge i la mateixa barca, ja fa molts 

anys que va desaparèixer, i només en roman la casa, trans-

formada en restaurant, al costat de Sant Julià.

Els passos de barca van ser una via de comunicació 

molt habitual en aquesta zona, on el Ter és ample i gene-

ralment poc impetuós. Els habitants de Sant Julià del Llor 

en foren usuaris habituals, constrets com estaven el seu 

poble i els seus masos a l’estreta plana que intenta obrir-se 

pas entre les muntanyes de la serralada on es dreça la mil-

lenària església parroquial del poble i el curs del Ter.

L’obstacle del riu segurament va tenir molt a veure 

amb el fet que Sant Julià del Llor es relacionés més amb 

Amer, a la vall del Brugent, que no pas amb els seus veïns 

immediats d’Anglès i la Cellera. Fins i tot el mateix Ter, 

burleta, va jugar als parroquians una mala passada, quan 

al segle XVIII va decidir canviar el recorregut i va inuti-

litzar el magnífic pont de pedra que els unia amb aquesta 

darrera població. El pont de Sant Julià va quedar així pal-

plantat absurdament sobre una superfície planera de ter-

ra eixuta que aviat els resignats veïns del lloc van decidir 

conrear. La imatge dels seus cinc arcs de mig punt inútil-

ment dreçats sobre els camps coberts d’herba té quelcom 

de surrealista, d’oníric, que les mateixes grans dimensi-

ons del pont, de vuitanta-dos metres de llargada, ajuden 

a corroborar. Al seu extrem de llevant connecta amb el 

carrer Vell, l’únic nucli urbà amb cara i ulls que va tenir 

Sant Julià del Llor fins al segle XIX, i que es va desenvolu-

par, precisament, gràcies a la presència del pont. La seva 

renglera de cases adossades i afrontades al camí mostra 

explícitament diverses llindes amb inscripcions datades el 

1700, quan aquest indret era freqüentat per viatgers i pas-

savolants que es traslladaven d’una banda a l’altra del Ter 

a través d’aquest pont, l’únic que hi havia entre Susqueda 

i el pont Major gironí. 

Quin remei. El recurs, modest però eficaç, fou poten-

ciar el pas de barca que hi havia a prop d’aquest indret, 

aigües amunt del Ter, que va funcionar fins fa unes escas-

ses tres dècades; en romanen avui les restes emboscades, a 

tocar del camí d’Amer, dels edificis que s’hi relacionaven, 

entre els quals, un petit hostal que encara perviu en el re-

cord de molts veïns.

Cap a l’altra banda del carrer Vell, tot reprenent el 

camí descendent del Ter, tanca el petit nucli de cases 

l’antic molí del Pont, aturat des de fa dècades. Al cap 

d’uns cinc-cents metres, quan ja s’albiren a l’altra banda 
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del riu les naus de la fàbrica Burés, topem amb el pont 

de la carretera que uneix Anglès amb Sant Julià i que 

va ser el principal culpable de l’extinció dels passos de 

barca. 

A partir d’aquest indret, on el Ter enfila cap a llevant, 

és on el pla de Sant Julià adquireix més amplada. A la part 

baixa dels vessants de la muntanya on s’encimbella l’es-

glésia, de reculats orígens preromànics, s’hi agombolen 

les cases del carrer Nou, a prop del vell pas de barca d’An-

glès i a uns escassos tres-cents metres dels testimonis, sor-

prenentment resistents al pas del temps, de les Cavorques, 

els vestigis més evidents de la gran vil·la romana que, fa 

dos mil·lennis, sembla que va ser el centre neuràlgic de 

població d’aquests verals.

A partir d’aquí, tot seguint el curs del riu, el pla s’allar-

gassa encatifat amb les formes geomètriques dels camps, 

que contrasten amb la frondositat boscosa i uniforme 

de la muntanya que el delimita pel nord. Encara no han 

passat tres-cents metres que sorgeix al mig del riu la línia 

d’una nova resclosa, la de Bonmatí. L’indret és cobert de 

vegetació; la mateixa resclosa, feta de rierencs units amb 

ciment, resta mig amagada entre romegueres i arbustos, i, 

del canal, no en podem veure gaire cosa més que una faixa 

d’aigua que enfila, amb alguna ziga-zaga, vers el nucli de 

Bonmatí, un quilòmetre i mig cap a llevant. Aquest canal 

és, de fet, un reaprofitament del rec que des de l’edat mit-

jana abastia el molí del Llor.

Fou Pere Bonmatí qui el 1426 va comprar i millorar 

les instal·lacions d’aquest molí, que estava situat prop del 

mas familiar, als peus d’un turonet afrontat al Ter a mig-

dia i a llevant, en un indret on el riu deixa per uns mo-

ments de mirar a l’est i gira cap a tramuntana. Al cap de 

més de quatre segles, un descendent seu, Manuel Bonma-

tí, va decidir transformar el molí en el motor de tres fàbri-

ques de riu i d’una central hidroelèctrica. 

Bonmatí és la darrera colònia del Ter tant en el temps 

com en l’espai, i té un seguit de singularitats que li donen 

una identitat indiscutible. Exceptuant el cas atípic i sovint 

discutit de la Torras de Flaçà, en tot el curs del Ter no hi 

ha cap colònia industrial que sigui posterior a l’any 1896, 

que va veure néixer Bonmatí, ni que estigui a una cota 

inferior als 130 metres d’altitud respecte al nivell del mar, 

on s’ubica aquesta colònia. Però tampoc hi ha al Ter cap 

altra colònia on el promotor, un cop enllestida l’obra, es 

dediqués només a arrendar-ne les naus i les edificacions. 

Ni que la seva transformació en poble després de la crisi 

industrial que la va afectar en comportés el creixement 

com a nucli urbà i esdevingués el motor de la creació, el 

1983, d’un nou municipi, Sant Julià del Llor i Bonmatí, 

amb l’antiga casa del director de la colònia reconvertida 

en ajuntament.

La transformació del vell molí fariner medieval, del 

qual no queden gairebé evidències físiques, en la màqui-

na que mitjançant quatre salts d’aigua movia els mecanis-

mes de tres fàbriques –dues tèxtils i una paperera– i d’una 

central hidroelèctrica es troben en l’origen del ràpid crei-

xement de la colònia, que en una dècada escassa ja funci-

onava a ple rendiment. 

Avui la vella colònia s’estén al costat sud-est del mo-

dern nucli urbà de Bonmatí, del qual és centre neuràlgic 

i de serveis. Després dels anys incerts de la crisi del vell 

model industrial que tant havia transformat el país, la co-

lònia sorgida al voltant del molí del Llor va aconseguir 

conservar la seva funció bàsicament residencial, que ha 

mantingut i engrandit fins als nostres dies. Fruit d’aques-

ta circumstància, el conjunt industrial es preserva en molt 

bon estat i val la pena fer-hi un tomb.

Centra la colònia una plaça ubicada al bell mig del 

conjunt d’edificis, dedicada a don Manuel Bonmatí i es-

caientment ornada amb una gran roda de molí. Al nord 

d’aquest espai s’arrengleren els quatre llarguíssims blocs 

d’habitatges dels treballadors, amb carrers entremig, i un 

edifici específic, que havia estat hostal, botiga, cafè, tea-

tre i centre recreatiu i social, i que ostenta unes modestes 

concessions al disseny arquitectònic en les seves obertu-

res ornamentades amb guardapols motllurats. Al costat 

de llevant de la plaça hi ha la casa del director d’una de 

les tres fàbriques, la mateixa paperera Torras Domènech 

que després va passar a Flaçà, i que avui acull les oficines 

del cap i casal del jove municipi. A migdia, finalment, en 

un ampli espai delimitat en un costat pel canal, en un al-

tre per la resta de la colònia i en els altres dos pel meandre 

del Ter, es disposen, ordenades, les tres naus industrials, 

uns respectables edificis de tres crugies, molt modificats a 
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nicar la colònia amb la carretera i el tren, que passaven 

per l’altra riba del Ter. Del pont original, reconstruït des-

prés de la Guerra Civil i ampliat modernament, poca cosa 

en podem copsar més enllà de l’estructura dels pilars.

Dalt del turonet, a l’oest, la mansió vuitcentista que 

va substituir l’antic mas dels Bonmatí sotja tota la pobla-

ció des del pinacle que corona la seva torre cantonera i a 

través de llargues galeries d’estil eclèctic on es barregen 

les reminiscències neomedievals amb l’estètica centreeu-

ropea. En un extrem de l’edifici, i fent gala d’un devessall 

arquitectònic afí, es drecen les formes neogòtiques de la 

causa de la seva complicada història empresarial, que en-

cara avui perduren. 

El canal de desguàs travessa de cap a cap el sector in-

dustrial de la colònia i, amb una bifurcació, vessa les seves 

aigües al Ter un cop el riu ha tombat cap al nord, empès 

per les elevacions que, a la riba dreta, tanquen per aquell 

costat el pla de Trullars que, tot i que forma part ja del 

municipi de Bescanó, constitueix, fet i fet, l’extrem orien-

tal de la vall d’Anglès. Molt a prop del desguàs, apareixen 

les vuit arcades de mig punt i de diferents mides que sos-

tenen l’estructura del pont de Bonmatí, bastit per comu-

El pont de Sant Julià 

del Llor demostra la 

futilitat d’alguns esforços 

humans per vèncer la 

natura. Tanmateix, la 

imatge és d’una bellesa 

innegable.



E L  T E R  |  P E R  L A  S E L V A  I  G I R O N A

142 143

capella de la Puríssima Concepció, que fou també l’es-

glésia de la colònia, i que constituïa l’apropiadíssim re-

ble espiritual a aquest indret encimbellat i dominant que 

hostatjava el creador d’aquell petit món que fou la colò-

nia Bonmatí.

VILANNA I BESCANÓ
A Bonmatí, el Ter abandona la vall d’Anglès i, amb un 

replec cap al nord, penetra a Vilanna, que pertany a 

Bescanó. A banda de canviar de municipi, també ho 

fem ara de comarca, atès que deixem la Selva i entrem 

al Gironès. Quan recupera la direcció de llevant que, a 

grans trets, ja no abandonarà fins als entorns de la ciu-

tat de Girona, el Ter es disposa a travessar una altra vall, 

que s’allargassa d’oest a est, ben delimitada al nord per la 

muntanya de Sant Grau i al sud per la serralada de turons 

–dir-ne muntanyes seria exagerat– que separen la conca 

del Ter de la de l’Onyar. Tot i que els vessants d’aquestes 

elevacions són indiscutiblement abruptes, la vall és prou 

ampla –amb comptades i notables excepcions– i ben hu-

manitzada.

Les terres del marge esquerre del riu pertanyen a l’ex-

tens municipi de Sant Gregori, que s’aboca al Ter en una 

La colònia Bonmatí en 

el seu moment àlgid, a 

principis del segle XX. 

En primer pla es veu 

el pont sobre el Ter en 

construcció.
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llarguíssima tramada que comença a tocar de Bonmatí i 

acaba a les envistes de la mateixa ciutat de Girona. El po-

ble de Sant Gregori, tanmateix, s’emmiralla a la Llémena i 

viu d’esquenes al riu mare, que de sempre poca cosa més 

ha estat per ell que un límit, una frontera. No hi té ni un 

sol aprofitament, cap molí, cap central hidroelèctrica, i 

molt menys cap fàbrica... Tan sols una riba llarguíssima i 

solitària, recoberta de vegetació descurada. 

Tota l’activitat humana relacionada amb el Ter es re-

alitza a la seva banda dreta, la que pertany als tres pobles 

riberencs que constitueixen, amb Estanyol, el municipi 

de Bescanó: Vilanna, Bescanó i Montfullà. L’explotació 

de l’aigua del Ter en tota aquesta zona i el patrimoni que 

ens ha llegat té dos noms propis: l’emprenedor i noble 

Ramon de Berenguer, comte de Berenguer, i l’arquitecte 

modernista Joan Roca Pinet. De bell nou, l’art aconse-

gueix entrar en un món aparentment tan fred i tan poc 

donat a vel·leïtats artístiques com és la producció d’elec-

tricitat i, aliat amb el pas del temps, convertir-lo en un 

llegat ben notori.

Ben aviat va captar el comte de Berenguer que aquell 

avenç tècnic fabulós anomenat energia elèctrica era ne-

goci segur, i des del seu palauet neoromànic de Bescanó, 

situat a un cop de pedra del Ter, va maquinar la utilització 

de l’aigua del riu per proveir d’electricitat tot un ample 

tros de país fins a Palamós, arran de mar. Revestit amb el 

traç mestre de l’arquitecte Roca, el seu projecte es va ma-

terialitzar el 1906 en la resclosa i la central de Vilanna i, al 

cap de deu anys de negoci florent, en la seva prolongació 

fins al pla de Bescanó, on el tàndem Berenguer-Roca hi va 

fer dreçar una segona central.

La resclosa de Vilanna talla el Ter a poca distància de 

les darreres cases de Bonmatí. A la dreta del riu, l’emba-

lum d’una coneguda empresa xarcutera emergeix per so-

bre del fullatge dels plataners prop de l’indret on la riera 

de Sant Climent vessa les seves aigües al nostre riu provi-

nent d’aquest indret d’Amer, sota els cingles de Sant Roc 

i el puig d’Alia, nord enllà. A l’altre costat de la resclosa, 

les restes de l’antiga casa de comportes, enèsima víctima 

del desastre de l’any 1940, encara mostren impúdicament 

arcs seccionats i parets estripades. És una estampa irreal, 

de conte fantàstic, gairebé onírica, on els murs de pedra 

vista i les arcades de maó roig de la construcció original 

s’estintolen dramàticament en la freda pròtesi de formigó 

i ferro amb què hom va substituir la part enderrocada.

El canal transporta l’aigua del Ter al llarg d’un quilò-

metre entre camps, marges embardissats, petits boscos i 

algun hortet escadusser fins a les entranyes de la central, 

situada a tocar de les línies paral·leles i quasi enganxades 

de la carretera i del carril bici, que ja no ens deixaran de 

petja fins a la mateixa entrada de la conurbació gironi-

na. L’edifici combina el rierenc vist amb la paret enlluïda, 

les grans obertures d’arc de mig punt amb les rectilínies, 

molt més petites; sanefes, frisos i cornises de maó vist, rie-

rencs o trencadís de rajola vidrada ho emmarquen tot. Un 

pont que fa joc amb l’edifici, d’arc de mig punt, permet 

salvar el canal als que volen passar als camps veïns. 

Davant per davant de la central, la vegetació campa 

lliurement per una petita zona antigament enjardinada 

que aprofita l’espai mort que delimiten la mateixa central, 

el carril bici i el canal de desguàs, que no retorna l’aigua 

al riu, perquè el comte Berenguer va decidir perllongar-lo 

quatre quilòmetres per assortir la seva segona central, la 

de Bescanó. 

A mig camí de Bescanó, el paisatge es tan-

ca perquè les elevacions del veïnat on s’ubica 

l’església de Vilanna s’apropen al Ter, empe-

nyent-lo cap al nord, i constrenyen la carre-

tera, el carril bici i el canal com si volguessin 

llançar-los al riu. El canal rai, que pot foradar 

la muntanya, però les dues vies s’adapten com 

poden al terreny difícil sense deixar de mirar de 

reüll en cap moment el riu proper.

És un paratge obac i boscós, que mira a tramuntana, 

on a l’altra banda del Ter s’alça orgullosa la muntanya de 

Sant Grau. Ni tan sols hem parat esment que, ofegades pel 

talús de l’antiga via del tren, prop d’un revolt tancat, amb 

prou feines tenen esma de reclamar l’atenció les restes 

malmeses de l’antiga farga de Vilanna, fundada a les aca-

balles del segle XVII per un apotecari gironí i que fa anys 

que no és gaire cosa més que el topònim fantasmagòric 

d’aquest replec amagat del paisatge.

Just al punt on els turons empenyen més, els vessants 

emboscats fan un gest momentani de retirada, un anunci 
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Joan Roca i Pinet va revestir la 

central de Vilanna amb uns traços 

artístics tan senzills com elegants. 

La mansuetud del flux reposat de 

l’aigua del canal fa la resta.
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que s’acosta la següent plana, i deixen que s’obri un petit 

amfiteatre encarat al nord on el fullatge i el brancam de 

pins i alzines espesseeix les ombres perennes de les parets 

que el conformen. En aquest paratge, fresc i humit àdhuc 

a l’estiu, s’alcen els més de deu metres de la figura cilín-

drica de pedra vista i morter de calç de l’antic pou de glaç 

de Vilanna, l’únic que conservem que s’abastia –si més 

no en part– d’aigua del Ter. Salvat fa poc d’una ensulsi-

ada que es flairava imminent, avui ens hi porta un camí 

senyalitzat i ben adequat des de l’altra banda de la munta-

nya, al costat de l’església de Sant Mateu. Accedir-hi per la 

porteta superior i baixar fins al fons per l’escala arrapada 

a la seva paret interna serveix per adonar-nos de la gran 

quantitat de glaç que s’hi podia emmagatzemar i per què 

podia sobreviure fins a l’estiu sense fondre’s, tot garantint 

conservació per a aliments, frescor per a begudes i alleuja-

ment simptomàtic de determinats mals corporals.

Vèncer la carena que mig encercla el pou de glaç, que 

no és gaire difícil en aquest país d’altures modestes, supo-

sa entrar en un nou pla. Les muntanyes s’enretiren cap al 

sud al llarg de quatre quilòmetres i deixen que s’escampi 

una plana seccionada amb una gran multitud de camps 

de conreu, esquitxada de masos, centrada pel notable nu-

cli urbà que capitalitza el municipi i, no caldria sinó, re-

gada per les aigües canalitzades d’un Ter que ho delimita 

tot pel costat de tramuntana.

De la sortida del coll d’ampolla orogràfic que ve de Vi-

lanna s’escampen pel pla la carretera, el carril bici, el canal 

de la central de Vilanna i el rec Gros, una obra de canalit-

zació recent que millora i incrementa les prestacions del 

seu predecessor d’orígens medievals i que aquí emergeix 

a l’aire lliure després d’haver travessat Vilanna quasi sem-

pre sota terra. Tot just el pla s’aferma que descobrim, a un 

revolt de la carretera, la segona central hidroelèctrica del 

comte de Berenguer, la central de Bescanó.

Si a Vilanna l’arquitecte Roca i Pinet va ornamentar 

una central amb elements modernistes, deu anys més tard 

a Bescanó va fer del modernisme l’essència d’una central. 

Quasi tots els seus elements funcionals –no en falta cap, ni 

en dubtem– estan condicionats per la necessitat d’esde-

venir un element artístic. Ens saluden els amples voladis-

sos de la teulada de la casa del centraler, rere la qual s’es-

tén la central, assentada sobre els dos arcs lleugerament 

apuntats del canal de desguàs i oberta a l’exterior amb 

tres grans finestrals d’arc rebaixat i impostes esglaonades. 

Darrere, un tercer cos de més alçària orienta els vessants 

de la seva coberta a l’inrevés que la resta de l’edifici, i la 

seva planta baixa dóna accés al jardí, on uns animals fa-

bulosos sorgeixen màgicament de la roca del subsòl per 

jugar amb un petit saltant d’aigua i vetllar els graons 

d’una escala que baixa fins al canal mateix. Indubtable-

ment, aquí a Roca i Pinet li va sortir brodat.

Al nord de la central, a l’altra banda de la carretera 

i del carril bici, el pla s’estén fins al Ter, on la gran mitja 

lluna de la resclosa d’en Joga desvia l’aigua del riu cap al 

canal de la Grober. L’indret és feréstec. En aquestes zo-

nes planeres on el Ter és fins i tot en èpoques de poques 

pluges una faixa ampla i considerablement cabalosa, el 

ressegueix a banda i banda una terra de ningú suscepti-

ble d’inundabilitat, on regna únicament la vegetació més 

anàrquica. De tant en tant, com ara, un canal migparteix 

aquest espai de transició al qual, eventualment, s’apropa 

algun tipus d’ocupació humana. Acabem de deixar enrere 

la cota dels cent metres. 

L’antic molí de Benages està situat, precisament, al 

llindar d’aquest espai condicionat pel Ter i amagat de la 

resta del món pel palau dels comtes de Berenguer, en al-

tre temps espectacular i avui veritable personificació de la 

decadència. Un petit passadís cobert travessa l’edifici es-

bornagat del palau i dóna accés al molí, una casa de parets 

blanques i portes i finestres emmarcades amb una faixa 

dentada de maó vist vermell que tot just acaba de sortir 

d’una encertada rehabilitació. 

Fruit de la compra d’un secular dret d’aigües per la 

tèxtil Grober, necessitada d’electricitat i que tenia la seu 

principal a Girona, és un edifici simple, de línies agrada-

bles, molt ben posat entre l’arbreda que emmarca el pas 

del Ter, el canal i un jardí arranjat amb cura. Ben aviat els 

directius de la Grober van decidir que aixecarien una se-

gona fàbrica a la gran finca que havien comprat al costat 

del molí de Benages i que era travessada de cap a cap pel 

carrilet. Amb el temps, es van girar les tornes: la fàbrica 

de Girona va acabar desapareixent mentre la de Bescanó 

es feia més i més gran i àdhuc s’engrandia amb habitatges 

A L’ESQUERRA

La central hidroelèctrica 

Berenguer, a Bescanó, 

combina les línies 

modernistes amb els 

mecanismes que la fan 

funcionar.
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centre neuràlgic del poble, davant per davant del temple 

parroquial, on un antic safareig públic, construït el 1936 

a l’antic hort del rector en una època en què no hi havia 

rector, és la mostra més palpable que, per més lluny que 

estigui la llera del riu, convenientment domesticada, la 

seva aigua arriba a tots els racons del poble.

Cap a llevant, el pla de Bescanó s’acaba tal com ha co-

mençat, quasi de cop. Els seus límits orientals, que topen 

contra els peus irregulars dels turons emboscats, apa-

reixen tan bon punt s’esclarissen les cases del poble. La 

carretera i el carrilet inicien un traçat convergent que els 

portarà de bell nou a enganxar-se quan assoleixin l’única 

manera pràctica de continuar el seu camí cap a l’est, apro-

fitant –no podia ser altrament– la via oberta pel Ter.

MONTFULLÀ, SALT I SANTA EUGÈNIA: 
LA SÈQUIA MONAR
Dos anys abans de la gran pesta, el 1346, el rei Pere el Ce-

rimoniós ordenà l’ampliació de la sèquia que, engolint ai-

gua del Ter, alimentava diversos molins de Girona, Santa 

Eugènia de Ter i Salt des de la mateixa albada de l’edat 

mitjana. En deien el rec molinar, el rec dels molins; dit 

de pressa, rec monar. El seu curs fou aleshores perllongat 

aigües amunt des de Salt fins a la Pilastra, just allà on el 

riu, provinent de Bescanó, supera la barrera del puig d’en 

Rigau, que tanca el pla per aquell costat i penetra impas-

sible en una altra contrada. El rocam per on el Ter s’escola 

era ideal per assentar-hi la resclosa.

No és gaire difícil deduir que aquesta nova canalitza-

ció va generar al llarg dels segles successius no tan sols 

molins, sinó també fargues, centrals i fàbriques, i va con-

vertir tot el costat dret del Ter entre Montfullà i la ciutat 

de Girona en una horta generosa i fructífera. Avui hi ha 

molins que ja ningú no recorda i d’altres que no molen, 

el foc de les fargues fa segles que s’ha apagat, les fàbriques 

callen, als safaretjos públics ja no hi renta ningú la roba... 

però la sèquia Monar segueix regant els horts i movent 

les turbines de les centrals hidroelèctriques, ja centenàri-

es, que troba al seu pas quilomètric. El Ter entre Montfu-

llà i Girona ha estat i és, quasi exclusivament, la sèquia 

Monar.

per als directius, una escola bressol i fins i tot un cinema. 

Avui, tot el complex industrial es troba a ple rendiment; 

darrere la tanca treuen el cap algunes construccions d’es-

til semblant a l’arquitectura del molí de Benages i d’altres 

clarament més recents, una xemeneia cilíndrica de rajol 

i la central nova, que va permetre que el molí, després 

d’uns anys d’inutilització, hagi pogut esdevenir al capda-

vall un habitatge particular.

Molt a prop de la Grober, l’esplanada entapissada de 

camps i horts ha estat envaïda pels últims tentacles del 

nucli urbà de Bescanó, que s’ha engrandit notablement 

en els darrers anys. Malgrat l’existència de la indústria 

tèxtil, fins fa poques dècades el poble no va perdre mai 

la seva natura essencial de poble agrícola, que ara s’ha 

transmutat en bona part en residencial: ens estem apro-

pant a Girona. A l’altra banda de la carretera, que tra-

vessa el poble de cap a cap, el nucli antic, amb els seus 

carrerons de trama irregular, resta ben amagat, i només 

la torre del campanar de l’església de Sant Llorenç ens 

indica que, fet i fet, Bescanó va gestar-se prudentment 

lluny del Ter, encara que no tant com la veïna vila Sant 

Gregori, a l’altra riba. 

El riu, ample i senyor, d’una maduresa manifesta, i les 

dues franges de domini, deshumanitzades, que té associa-

des a banda i banda fan que la petita distància que, sobre 

el mapa, separa aquests dos pobles –no arriba a tres qui-

lometres– sembli multiplicar-se notablement fins al punt 

que hom es pregunta si, realment, es poden considerar 

veïns. Encara avui. Ja farà aviat quaranta anys que va dei-

xar de funcionar la barca que unia les dues ribes, que re-

corden només un plafó informatiu i algunes imatges en 

blanc i negre penjades a l’antic hostal reconvertit en res-

taurant, i encara no hi ha pont que l’hagi substituïda.

Hem tingut ocasions de sobres per constatar que 

l’allunyament prudent del riu no significa viure-hi d’es-

quena; ans al contrari. Què seria del pla de Bescanó si no 

fos pels recs que hi porten l’aigua del Ter i dels seus aflu-

ents –els torrents de can Ribes i de la Vilaplana, la riera de 

Vall-llobera– que baixen de les elevacions de migdia? El 

rec Gros i els altres cursos d’aigua canalitzada han donat 

origen i sentit al vell Bescanó agrícola de què suara par-

làvem, i també han permès dur l’aigua fins i tot al mateix 

A LA DRETA

A l’entorn de la central 

hidroelèctrica de 

Montfullà ja pressentim 

la proximitat de la 

gran ciutat.



E L  T E R  |  P E R  L A  S E L V A  I  G I R O N A

148 149



E L  T E R  |  P E R  L A  S E L V A  I  G I R O N A

150 151

El riu troba la resclosa quan ha deixat enrere el pla de 

Bescanó i s’ha apropat, a la seva dreta, a les parets roca-

lloses del puig d’en Rigau. La carretera i la via verda, esca-

nyades per l’orografia, se superposen i gairebé pengen per 

sobre de la llera del riu. La històrica resclosa no traspua 

antigor per cap de les escletxes del ciment que revesteix la 

seva ànima de pedra i morter, i és que és impossible saber 

quantes vegades deu haver estat refeta i apedaçada.

En canvi, a l’altra riba, la llera del Ter s’indefineix no-

tablement perquè les ondulacions del paisatge són molt 

més suaus, fins al punt que el riu genera un braç subsi-

diari que deixa un illot allargassat i feréstec al mig de la 

llera; és el record d’una de les trapelleries del Ter que ha 

fet menys gràcia als gironins, quan va decidir canviar de 

recorregut i deixar la sèquia Monar sense aigua. La res-

posta immediata va ser la construcció d’una altra resclosa 

que fes de barrera i retornés la major part de les aigües a la 

seva llera històrica. Poca broma, amb la sèquia Monar.

Tanta indefinició, amb l’ajuda inestimable de les dues 

rescloses, fou aprofitada per tractar d’habilitar un gual 

que aproximés una mica més els dos veïns desconeguts 

de Bescanó i Sant Gregori. Si el Ter no porta gaire aigua, 

emergeix de les seves dues lleres un viarany que, des de les 

parets de la Pilastra ateny el veïnat de l’Argelaguet, tra-

vessant l’illot pel mig. Hom en diu el pas del Gegant, un 

nom potser massa grandiloqüent per un pas que, si no 

ha plogut gaire, es pot emprar amb precaucions notables. 

Evidentment, el que no ha aconseguit gaire és apropar els 

dos pobles.

Al Ter se l’allibera un cop ha fornit escaientment la 

sèquia. Els dos braços es reunifiquen i enfila amb una cer-

ta mandra cap a llevant, cap al pla, on podrà lliscar sense 

pressa ni obstacles fins que es trobi l’Onyar, als peus de la 

Girona vella. La xuclada de la sèquia ha estat prou impor-

tant i ara cal deixar que el riu es refaci; potser per això se li 

ha volgut fer més agradable el camí. El ve a ajudar la Llé-

mena, que després de fluir per una de les valls amb més 

personalitat i més ben preservada d’aquesta part del país, 

ateny la plana prop de Sant Gregori i aporta amb les seves 

aigües una mica d’empenta a un Ter que s’havia aprimat 

massa. Un cop s’ha aiguabarrejat amb aquest afluent des-

tacat, principal responsable que per als de Sant Gregori el 
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Ter sigui essencialment una frontera, primer les deveses 

de Salt i després les hortes de Santa Eugènia vénen a em-

bellir-li la vora.

La sèquia se separa del Ter tot just la Pilastra queda en-

rere, es desvia cap al sud-est tot entrant de ple a Montfu-

llà i enfila cap a un horitzó que comencen a trencar els 

traços cubistes de la gran ciutat. Ben aviat se n’aprofita la 

primera central hidroelèctrica, també filla de Roca i Pinet. 

Aquest cop fou la gran fàbrica de filats i teixits de Salt, la 

Coma Cros –que ben aviat coneixerem–, qui li va encar-

regar el projecte després de veure que bé que se n’havia 

sortit amb els veïns encàrrecs del comte de Berenguer. 

Roca va projectar a Montfullà un edifici harmònic de lí-

nies més clares i netes, on destaquen els ràfecs amples, les 

encavallades i la pedra artificial que remarca les llindes de 

portes i finestrals. 

Tot just salvat el salt de la central, la sèquia tomba cap 

al nord-est, com si volgués allunyar-se del polígon indus-

trial que ha engolit el vell mas de la torre Mirona i que, 

comptat i debatut, constitueix l’extrem més occidental de 

la immensa retícula urbanitzada que, gairebé sense solu-

ció de continuïtat, engloba les poblacions de Girona, Salt, 

Vilablareix i Sarrià, a banda i banda de Ter. 

En aquest punt deixem Bescanó i entrem a Salt, que 

abans de la industrialització que la va canviar per sempre 

més era una terra de pagesies pròsperes i de masos forti-

ficats, puixants en bona part gràcies a l’aigua del Ter que 

la sèquia distribuïa per tot el pla: l’esmentada torre Miro-

na, el mas Ribot, el mas Llorens, la torre de Santdionís i el 

mas Sitjar, que entre els segles XV i XVII va tenir el domi-

ni útil de la sèquia, constitueixen les principals pairalies. 

Pel mig de camps i horts sadollats per les seves aigües, el 

canal passa entre els masos Devesa i Ribot, reconvertit en 

palauet dels marquesos de Camps al segle XIX, s’escola 

per sota de l’immens doble pont de l’autopista i entra al 

nucli urbà de Salt per la porta industrial que coneixem 

com la fàbrica Gassol.

Molta gent pensarà que si avui Salt és una veritable 

ciutat ho hem d’atribuir al veïnatge de Girona. Potser sí. 

Però si a partir de l’equador del segle XIX Salt va deixar 

de ser el poblet agrícola de tota la vida per esdevenir un 

actiu nucli industrial fou, exclusivament, gràcies a l’aigua 

del Ter. D’aquí que s’hagi de considerar tot un encert la 

decisió que el bonic casal fortificat del mas Llorens, a re-

dós de l’església de Sant Cugat de Salt, esdevingués un dia 

Museu de l’Aigua; era el millor reconeixement que podia 

rebre l’element –subministrat pel Ter de manera quasi ex-

clusiva– que ha fet de Salt el que ha estat i el que és.

Al segle XIX i en poc temps, a redós de la sèquia Mo-

nar van sorgir a Salt quatre fàbriques: la primera i tam-

bé la més antiga, al costat mateix de l’església, era la d’en 

Pere Ramió; la segona s’ubicava a l’emplaçament de l’an-

tic molí, i era la d’en Joan Biosca, i molt a prop hi havia 

la tercera, la que després seria la Coma-Cros. Finalment, 

la quarta, la fàbrica Mulleras, era quasi a la ratlla de Santa 

Eugènia. D’aquesta manera, d’aquella sèquia que durant 

segles havia alenat moles i fargues, en va sortir la força per 

donar vida a la concentració d’indústria tèxtil més desta-

cable del Ter gironí. 

Al cap de cinquanta anys, Joan de Coma i Cros va can-

viar per sempre l’estructura industrial del tèxtil saltenc. 

Els esdeveniments l’havien dut al capdavant de la primera 

de les quatre fàbriques, adquirida ja feia temps per la fir-

ma badalonina Coma, Ciuró i Clavell i que portava, amb 

diferència, la veu cantant en aquell sistema fabril engan-

xat a la sèquia Monar. Les tres grans naus industrials de 

la fàbrica havien crescut adossades al nucli d’aquell antic 

poblet rural, al costat, tot d’edificis auxiliars i una xeme-

neia que va deixar petit el pinacle de l’església de Sant 

Cugat, fins al punt que es va arribar a estendre per una 

superfície més gran que no pas la que feia un mil·lenni 

ocupava el mateix poble de Salt.

La jugada del senyor de Coma fou eliminar l’atribo-

lada competència de les altres tres fàbriques del poble 

comprant-les i integrant-les a la seva firma, cosa que li 

va suposar el control de la pràctica totalitat de l’oferta de 

treball de la població. Va desmuntar les fàbriques Biosca 

i Mulleras: de la primera només en va salvar el salt i la 

segona, que havia sucumbit a un incendi devastador, va 

desaparèixer per sempre més. 

Després, un cop va haver donat el seu nom de Coma i 

Cros al negoci, va vendre les velles naus del costat del nu-

cli antic a la tèxtil mataronina Gassol i, amb l’operació, va 

reconvertir la fàbrica que quedava, la del Veïnat, un quilò-

PLANA 150, A DALT

L’indret amagat de la 

resclosa de la Pilastra 

genera una de les 

principals canalitzacions 

del Ter: la sèquia Monar.

PLANA 150, A BAIX

L’antiga fàbrica tèxtil 

Coma i Cros, a Salt, va 

ser símbol i referència 

de la industrialització 

de la contrada. Avui, 

afortunadament 

recuperada com a centre 

cultural i social, encara 

amb empenta una nova 

etapa de la seva història.
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metre aigües avall de la sèquia, en el centre de la seva re-

novada gran explotació tèxtil. Val a dir que els Gassol van 

fer rutllar la seva adquisició saltenca a màxim rendiment 

alhora que, amb l’arribada dels nous temps, canviava el 

cotó per les fibres sintètiques. A la Coma i Cros, no li va 

sortir competència, sinó que Salt va tenir així una nova 

indústria tèxtil que la va fer créixer encara més. 

La Gassol es manifesta avui amb la imatge d’un seguit 

d’edificacions industrials en gran part desproveïdes d’in-

terès patrimonial a causa de l’activitat i la renovació con-

tinuades de l’empresa, que s’amaga del barri vell de Salt 

rere una tàpia alta i cega. Només algunes de les seves ex-

tremitats, edificis auxiliars i magatzems, gosen mostrar-se 

obertament als carrers estrets del vell poble que ella ma-

teixa va contribuir, en poques dècades, a transformar en 

ciutat. 

De les entranyes d’una d’aquestes construccions ente-

rament funcionals en surt la sèquia Monar que, decidida, 

continua el seu camí de cap a l’est. A la seva dreta, les cases 

i els carrers de la població s’hi atansen amb timidesa però 

en cap cas gosen travessar-la. Ans al contrari, la ronda de-

nominada precisament de la sèquia Monar deixa un espai 

buit que la ciutat s’ha afanyat darrerament a arranjar amb 

parcs, espais de lleure enjardinats i, és clar, aparcaments 

de vehicles. A l’altra banda de la sèquia, s’estén primer 

un mosaic bigarrat d’horts i després l’espone-

rosa arbreda de les Deveses de Salt 

fins a la mateixa línia del Ter. Una 

xarxa irregular de viaranys i corri-

ols travessa aquest gran espai arbrat 

que amaga el safareig de les Dones, 

emprat en altre temps per fer la bu-

gada i molt ben restaurat i rehabili-

tat pel municipi després d’uns anys 

d’abandó i enrunament.

La magnífica torre quadrada 

de Santdionís alça els seus quatre 

pisos per sobre de les teulades de 

les primeres cases que, al final, es 

decideixen a omplir l’espai en-

tre el carrer i la sèquia. Als peus 

d’aquesta talaia semimil·lenària, 

que vigilava un pla massa ric i, per això, massa exposat 

al pillatge, hi va haver la farga de Salt, que va fer estris 

d’aram fins que al segle XIX, com la major part de les far-

gues, es va veure obligada a tancar portes i reconvertir-se 

en molí fariner. Ben aviat, no podia ser d’altra manera, el 

salt va ser adquirit per l’omnipresent tèxtil saltenca dels 

Coma i Cros. Avui, de tota aquesta vella manufactura, no 

en queda res, però l’esvelta torre roman a l’indret com un 

prestigiós indicador de la seva desapareguda ubicació.

Ens apropem als dominis de la poderosa Coma i Cros 

tot seguint el carrer de Santdionís, paral·lel a la sèquia. 

Molt a prop del desaparegut salt de la farga i en l’indret de 

l’antiga fàbrica Biosca, la tèxtil hi va bastir, per a les seves 

necessitats, la central del Molí, tot aprofitant l’existència 

de l’antic salt de la sèquia que aquesta mateixa denomi-

nació delata. La central, un edifici de planta quadrada i 

coberta de quatre vessants, de línies senzilles i agradables, 

ha sobreviscut indemne a l’ensulsiada de la gran firma de 

filats i teixits perquè la companyia que la gestiona ven a 

fora l’electricitat que abans engolia la fàbrica.

Obra i gràcia de la gestió empresarial unificada de 

Joan de Coma i Cros, que ja hem conegut, el conjunt 

d’edificacions de la fàbrica nova, inaugurada l’any 1928, 

substituïa, ampliava i millorava l’antiga fàbrica del 

Veïnat, que estava ubicada en aquest mateix em-

plaçament. El resultat fou un complex indus-

trial poderós, que va vincular moltes famílies 

de la població i que va marcar profunda-

ment la història saltenca de les dècades 

centrals del segle XX. Dels anys de la 

Guerra Civil, especialment convul-

sos en un Salt revolucionari i amb un 

comitè antifeixista de coneguda radi-

calitat, en queda el record del cognom 

del pensador i ideòleg anarcocomu-

nista Kropotkin pintat al fris de la 

gran nau que es destaca al costat es-

querre de la façana principal del con-

junt. Durant un temps, a la Coma i 

Cros les bombes substituiren els fi-

lats i teixits. Després, amb la repre-

sa, arribaren les llargues dècades de 

La torre de Santdionís, 

que va defensar la farga 

de Salt durant molts 

segles, es dreça amb 

fermesa i orgull.
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tutela paternalista i de control social que els directius de 

l’empresa van imprimir a l’entorn de la fàbrica, promoto-

ra d’activitats socials, culturals i esportives.

La crisi del sector es va endur també la Coma i Cros 

l’any 1998, després d’una agonia de dues dècades. Afor-

tunadament, es va reaccionar amb prestesa. Si l’antiga di-

recció de la fàbrica tèxtil havia atès determinats aspectes 

socials i culturals en hipotètic benefici dels seus assalariats 

i llurs famílies, les noves instàncies municipals transfor-

marien les edificacions de l’empresa, reproduïm la termi-

nologia emprada, en factoria cultural. D’aquesta manera 

es van aturar en sec els primers símptomes de descompo-

sició que, en l’interregne, havien començat a degradar el 

principal conjunt de patrimoni industrial de la població, 

actor principal del seu darrer segle d’història.

Avui, les naus de la vella Coma i Cros que ja han estat 

recuperades hostatgen la biblioteca municipal –a la nau 

Kropotkin–, diversos equipaments culturals i seus d’enti-

tats diverses, la major part relacionades amb el món de la 

gestió i promoció cultural i l’associacionisme. Una gran 

sala d’actes s’emplaça just sota les arcades del carener 

d’una de les edificacions principals, i des dels seus fines-

trals s’albira la gran extensió d’hortes que entapissa amb 

tonalitats ben diverses de verds i marrons tot aquell parat-

ge fins quasi a la mateixa línia del Ter. 

El complex és gran i les tasques de recuperació dema-

nen el seu temps. L’ala est està encara pendent de rehabili-

tació i els operaris s’atrafeguen en la seva tasca de retornar 

la vida, una vida ben diferent, a la vella gran fàbrica, en un 

procés que ara ja difícilment es podrà aturar.

Davant de la façana principal de la Coma i Cros, l’am-

pla vorera mor a l’entroncament del carrer Santdionís amb 

el carrer de Sant Antoni, que segueix cap a llevant. A l’altre 

costat del carrer, la moderna església de Sant Jaume pre-

sideix el xamfrà d’una travessia que acondueix fins al car-

rer Major de Salt, la gran artèria tradicional de la vila, que 

uneix el Veïnat amb el barri vell per un costat i amb Santa 

Eugènia per l’altre, amb el permís de la moderna avinguda 

dels Països Catalans que –fet i fet– l’ha substituït. 

Tres-cents metres est enllà deixem Salt i entrem a 

Girona. Més exactament, tanmateix, hem de dir que en-

trem a Santa Eugènia de Ter, un dels antics municipis que 

Piotr Alexéievitx Kropotkin (1842-1921) fou un ideòleg anarquista 
rus, l’obra del qual és bàsica en el desenvolupament i expansió del 
pensament llibertari. A banda de l’abolició de tota forma de govern, 
preconitzava la col·lectivització dels mitjans de producció i els béns 
obtinguts, la racionalització de l’economia i la creació de les comunes 
autosuficients, tot plegat sustentat en el suport mutu.
El clima revolucionari del 1936, que arrelà amb força a Salt afavorit 
per la intensa industrialització que s’allargassava a redós de la 
sèquia Monar, reviu avui als ulls de molts amb la imatge del comitè 
antifeixista local, tristament cèlebre per les seves accions arreu de la 
zona. Però, indubtablement, un aspecte essencial d’aquest període 
a Salt fou la col·lectivització de la Coma i Cros, reconvertida per 
imperatius de la guerra en fàbrica d’armes i de bombes. 
Fa pocs anys, arran de la rehabilitació de l’antiga tèxtil en equipament 
cultural, les lletres del cognom de l’anarquista rus, amb el qual fou 
rebatejada la fàbrica en aquells anys convulsos, van reaparèixer 
pintades al frontis d’una de les naus. Avui el nom de Kropotkin 
senyoreja de bell nou a la façana de la vella fàbrica, reconvertit en un 
fragment d’història. Com canvien els temps!
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als anys seixanta van ser absorbits pel creixement expo-

nencial de la gran ciutat i que ara pot ostentar, tan sols, 

el títol clarament subsidiari de barri. Llevat d’un rètol in-

dicatiu i de les plaques dels carrers, que ara són diferents, 

res més ens indica, en aquest contínuum urbà, que hem 

canviat de ciutat.

El centre d’aquest antic petit poble està situat a ban-

da i banda de l’avinguda de Santa Eugènia, que de fet és 

una continuació del carrer Major de Salt i l’antiga car-

retera de Girona a Anglès, i ens el delaten pocs carrers 

que s’orienten capriciosament, tot ignorant la cartesiana 

retícula urbana posterior que els ha acabat encerclant. 

De sobte, al mig de la trama urbana apareix el mas for-

tificat de can Ninetes, amb les velles ferides de l’abandó 

cicatritzades amb una rehabilitació moderna que li ha 

donat nova vida com a centre cívic del barri. Sembla 

trobar-se una mica fora de lloc, al mig de la ciutat, i no-

més quan mira al nord, cap a les hortes i al Ter, podria 

pensar que, al capdavall, hi ha algunes coses que no han 

canviat tant.

O sí. Just darrere de can Ninetes es dreça l’antiga fà-

brica tèxtil de la Marfà, una gran edificació de tres plantes 

que avui està immersa en la plena rehabilitació que res-

taurarà el seu orgull ferit per una dècada llarga d’abandó. 

La nau ressorgeix, encara convalescent, tot mostrant als 

quatre vents les seves rastelleres de finestrals d’arc rebai-

xat i el frontis de la façana principal, rematat amb una 

cadireta. Cal congratular-se d’aquest final feliç, no podia 

ser de cap manera que els cent vuitanta anys d’història 

d’aquesta indústria tèxtil tinguessin un epíleg tan trist 

com el que s’albirava ara fa tot just deu anys.

Quan la Marfà treballava, les tres plantes de l’edifici 

responien cadascuna a una fase de la producció: a la plan-

ta baixa hi havia les pentinadores; a la segona, les contínu-

es de filar, i a la tercera es passava el fil del fus al con, a punt 

per servir al client. Aquesta organització tan ben diferen-

ciada de la producció dins de les naus, que òbviament te-

nia lloc en moltes altres fàbriques tèxtils, és a la Marfà on 

s’aprecia exteriorment d’una manera més diàfana, tant 

per la senzillesa de la estructura interna de la construcció 

com pel fet que, al seu voltant, no hi hagi altres edificaci-

ons que l’emmascarin, la dissimulin o la desvirtuïn.

Ans al contrari, l’entorn immediat de la Marfà és ob-

jecte també d’un procés de condicionament urbà, avui 

ja molt avançat, que està esborrant a marxes forçades el 

vell aspecte marginal i degradat que enlletgia aquest sec-

tor de la sèquia Monar i que ha arribat fins als mateixos 

límits de la zona d’hortes, allà on hi havia l’antic safareig 

públic de Santa Eugènia, també feliçment recuperat fa 

poc temps.

Un cop ha deixat enrere la Marfà, la sèquia continua 

cap a llevant al llarg d’un quart de quilòmetre, tot sepa-

rant l’horta dels blocs de pisos i dels carrers, fins que es 

troba amb el Güell, que li talla el pas. Per vèncer-lo, s’en-

tafora sota terra i ja no tornarà a emergir; el darrer tram 

del seu camí el farà, ignorada de tothom, sota l’entramat 

urbà. Aquí, també, s’acaben sobtadament les hortes i 

s’aferma, definitivament, la ciutat de Girona. 

GIRONA
Dels famosos quatre rius de Girona –el Ter, l’Onyar, el 

Güell i el Galligants–, és el primer el que la ciutat sem-

bla que deixi més de banda. El darrer tram del Güell és 

l’artèria en què s’articula una moderna frontissa urbana 

que comunica –tot i que amb no gaire fluïdesa, coses del 

trànsit urbà– els barris de Palau i Fontajau. El Galligants, 

tot i la seva aparent poca entitat, dóna una innegable per-

sonalitat als entorns de regust medieval de l’antic mones-

tir de Sant Pere, l’església de Sant Nicolau i els darreres 

del Barri Vell, on senyoreja la torre de Carlemany, que des 

d’enlloc es veu tan bé. De l’Onyar, que travessa Girona de 

cap a cap, poca cosa podem dir que ja no s’hagi dit i, per 

tant, no insistirem en les imatges de postal que ofereix la 

policromia de les cases que donen al riu, dominades per 

la mola de la Catedral i l’agulla truncada de Sant Feliu, 

que hom pren habitualment des de la barana del pont de 

Pedra, a través de la retícula metàl·lica vermella del de les 

Peixateries Velles o al costat de l’arc d’aparença trencadis-

sa del d’en Gómez. Altres han descrit aquest quadre amb 

molta més destresa i, sens dubte, d’altres ho faran en el 

futur. Deixem-ho així.

El Ter, en canvi, la ciutat el deixa fluir sense apropar-

s’hi gaire, com si li tingués por. Fa dos mil·lennis que se’l 
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mira enfilada al rempeu d’un darrer estrep del massís de 

les Gavarres i, quan l’urbs ha crescut, ho ha fet en direc-

ció contrària, cap al pla obert que mira a la Selva. Fins i 

tot s’ha parapetat rere la formidable barrera arbòria dels 

centenars de plataners de la magnífica Devesa que deixa 

el riu, mig oblidat, a l’altra banda. La Girona cauta i as-

senyada se separa d’un Ter que, tot i ser senyorívol i ma-

dur, històricament encara ha tingut prou esma de desfer-

mar-se un munt de vegades i de remuntar, per la via de 

l’Onyar, Girona endins. Potser no és tot por, però sí un 

immens respecte, ben fonamentat.

Però si Girona és el que és és gràcies al Ter. A Girona, 

ubicada a l’extrem del pla que porta el seu nom i que és, 

al capdavall, el final de la depressió selvatana, el nostre 

riu està a punt de fer el seu darrer gran esforç, atès que 

darrere la ciutat, una altra serralada, l’última, li barra el 

camí definitiu del mar. Aquí és on el Ter, gat vell, emprèn 

de bell nou la recerca d’un pas entre l’orografia que co-

mença a accidentar-se. La mateixa elevació on s’assenta 

la Força Vella li barra el pas cap a llevant; per això, el riu 

girarà cap al nord, s’endinsarà en el pla allargassat que 

queda entre les Gavarres i la serralada prelitoral, a Sarrià 

de Ter, i amb un darrer cop de geni retrobarà el camí de 

llevant amb un ample meandre que saltarà per sobre del 

Congost, sota Sant Julià de Ramis i guanyarà el nou pla, el 

darrer, l’Empordà.

A l’hivern, quan les 

fulles han caigut, el Ter 

s’adona de la proximitat 

de Girona: la silueta 

majestuosa de la 

catedral s’insinua entre 

el brancam despullat.
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Les cases dels barris 

gironins de Pedret i 

Montjuïc contemplen 

des de la riba com es 

troben el Ter i l’Onyar.
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El pont de la Barca va ser el primer que, 

després de dos mil·lennis, va permetre 

als gironins (i a tots els que circulaven 

entre Europa i la península Ibèrica) 

estalviar la marrada pel pont Major si 

volien travessar el Ter amb garanties.

A LA DRETA

Es fa difícil imaginar Girona sense el Ter ni 

els seus tres afluents: l’Onyar, el Galligants 

i el Güell. I la ciutat correspon, agraïda, 

tot regalant un barri vell inigualable al 

recorregut del riu.
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Si una cosa ha fet el Ter en aquesta zona ha estat mar-

car els camins humans, els grans camins que baixen de 

la nòrdica Europa cap a l’interior de la península Ibèrica 

després de tramuntar la serralada pirinenca i d’haver tra-

vessat sense grans obstacles la plana de l’Empordà. L’úni-

ca manera pràctica d’assolir el pla de la Selva, primera 

etapa del llarg camí del sud, ha estat històricament seguir 

el camí del Ter entre aquestes darreres muntanyes i apa-

rèixer a la nova plana, precisament, pel punt on al segle 

primer abans de Crist, els romans decidiren, sàviament, 

fundar-hi la ciutat de Gerunda i fer-hi passar la Via Au-

gusta, que després es va transformar en Strata Francisca i 

en camí ral de França. El camí va morir d’èxit, convertit 

en carretera nacional, i després el van acompanyar el tren, 

l’autopista i molt aviat ho farà la línia fèrria d’alta veloci-

tat. Girona s’ha fet gran perquè vigila i controla aquest vi-

tal punt del camí i per això ha estat històricament objecte 

del desig de tants i tants exèrcits revestits d’ínfules con-

queridores. Civitas romana, seu episcopal, ciutat comtal, 

centre de vegueria i de corregiment i capital provincial, 

Girona ha estat de sempre el referent ineludible de totes 

les terres del nord-est de Catalunya, del Pirineu a més en-

llà de la Tordera, i del prelitoral al mar.

El Ter que obre el camí mil·lenari també n’ha estat un 

paradoxal obstacle, i el difícil pas del riu un punt estra-

tègic de primer ordre sobre el qual no es podia perdre el 

control. Indubtablement, fou aquest gran camí el primer 

que, fa dos mil anys, quan en deien Via Augusta, va salvar 

el curs del Ter per un pont d’obra, el que després seria co-

negut com el pont Major. Haurien de passar dinou segles 

perquè n’hi hagués d’altres.

Seguint el curs del riu, els primers ponts que passen 

per sobre del tram gironí del Ter són els més recents, i el 

primer, el doble pont de l’autopista, és tan llarg i especta-

cular com anodinament funcional. 900 metres de longi-

tud, 18 pilars, 12 metres per sobre de la llera, tones i tones 

de formigó i baranes metàl·liques; ni una concessió a la 

creativitat, a l’art, al disseny... L’any 1974 aquest pont i la 

línia de l’autopista foren presos com a límit de l’expansió 

del terme de Girona en detriment del de Sant Gregori, de 

manera que tot Fontajau i part de Domeny i de Taialà van 

passar a formar part dels dominis municipals de la capital 

després de segles i segles vinculats a la població veïna. 

No és, però, fins al cap de poc menys de dos quilòme-

tres aigües avall que el Ter entra definitivament a l’entorn 

urbà de Girona. Ho marca el segon pont, el de Fontajau, 

dels anys noranta del segle XX, on el formigó de la seva 

estructura pren unes línies un pèl més elegants, amb uns 

pilars que s’uneixen a l’estructura del pas amb angles su-

avitzats, i on les baranes sostenen cadascuna un rengle de 

fanals amb capçal esfèric que han esdevingut per al pont 

una indiscutible senya d’identitat.

Aquí comença, pròpiament, el tram urbà gironí del 

Ter. Si abans dèiem que la ciutat ha mirat sempre amb 

reserva el riu des del seu emplaçament apartat i en part 

enlairat, seria injust passar per alt que, en els darrers 

anys, Girona ha volgut arranjar amb cura el seu sector 

riberenc i l’ha protegit amb un pla especial. Cal con-

gratular-se’n. La verdor de l’herba que encatifa l’extens 

parc de les Ribes del Ter, més o menys intensa segons el 

règim de pluges, s’estén per un ampli espai des del ma-

teix pont de Fontajau fins més enllà de la jove passera de 

baranes de fusta, a més de mig quilòmetre de distància. 

Un aguait de forma cúbica, clivellat amb tot un seguit 

de petites obertures, permet l’observació de les aus que 

sobrevolen el riu o que, eventualment, hi cerquen l’ali-

ment que els proporciona. A la riba dreta, just passada 

l’afluència del Güell, ressegueix el Ter –a una altura pru-

dent, això sí– el passeig que delimita la Devesa i que els 

dimarts i els dissabtes es converteix en un mercat soro-

llós i bigarrat.

El següent pont, el de la Barca, dóna pas a un nou en-

torn. Ja centenari, és el segon més antic dels ponts giro-

nins sobre el Ter, i fou construït perquè la carretera na-

cional pogués salvar còmodament el curs del riu, per a 

desesperació del negoci del pas de barca que hi havia en el 

mateix lloc, que evidentment va haver de tancar. La seva 

estructura metàl·lica sobre pilars d’obra de secció ovala-

da va esdevenir un punt de referència d’entrada i sortida 

de la ciutat durant la major part del segle XX, fins al punt 

que en els difícils anys de postguerra, contraban i estra-

perlo s’hi hagué d’aposentar un post de burots per con-

trolar la situació. Quan el nombre d’automòbils, entrada 

la segona meitat de segle, va començar a augmentar amb 
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progressió geomètrica, el pont es va fer petit, i li van cons-

truir un germà gran a pocs metres de distància, el pont 

de França, per on va discórrer la nacional fins que la van 

desviar insòlitament per la vall de Sant Daniel, a finals de 

segle. El pont de la Barca, ben integrat a l’entramat urbà, 

gaudeix ara d’unes amples voreres per on transiten un 

gran nombre de vianants que van i vénen entre el centre 

de la ciutat i el barri de Fontajau. El pont de França, de 

dimensions més grans, continua sent essencialment un 

pont emprat per al trànsit rodat. 

Passat el pont de França, el Ter ha de girar bruscament 

cap al nord. Davant seu es dreça la Girona vella, amb la ca-

tedral i Sant Feliu emergint amb prestància entre l’agom-

bolament de les cases centenàries. En aquest indret ve a 

trobar-lo, pel seu flanc dret, l’Onyar, en un aiguabarreig 

difícil que s’allargassa quasi un quilòmetre i que deixa, al 

mig, la llenca de terra plana i afuada de l’illa del Ter. 

L’Onyar és un dels grans afluents del Ter. Amb una 

imatge clarament alterada a causa del seu darrer i ar-

xiconegut tram urbà, aporta al nostre riu les aigües de 

L’antiga tèxtil Grober 

va quedar engolida 

pel creixement de  

la ciutat abans de 

desaparèixer, ara ja fa 

més de trenta anys.
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mitja plana de la Selva, des de Brunyola, Vilobí d’Onyar, 

Riudellots, Fornells i Quart, on va rebent, al seu torn, tot 

el que baixa del vessant de ponent de les Gavarres gràcies 

a la Gotarra, la Benaula, el Bugantó i el Celrè, per esmen-

tar els subafluents més remarcables. En aquest indret es-

tratègic del final de la plana, l’Onyar dóna al Ter l’empen-

ta que necessitava per superar el seu darrer gran obstacle 

geogràfic.

També, barrejades amb l’Onyar, retornen al Ter les 

aigües que a Montfullà s’havien desviat cap a la sèquia 

Monar. Procedent de Santa Eugènia, la sèquia s’entafora 

a sota dels carrers atrafegats (bàsicament el mateix carrer 

de la Sèquia, que segueix part del seu traçat) per efectuar 

la seva última comesa: alimentar la central del Molí, que 

dóna llum i energia a un bon nombre de llars i de negocis 

del centre de la capital des que, el 1883, el senyor Narcís 

Xifra va prendre la decisió de col·locar al vell molí, apro-

fitant el salt d’aigua, una petita dinamo que va permetre 

il·luminar de nits la Rambla i la plaça del Vi davant dels 

admirats ulls dels gironins de l’època. Ubicada al centre 

de la ciutat, la central obre els allargassats finestrals de la 

seva planta baixa als carrers de Santa Clara i Perill, en ple 

barri del Mercadal. Encara avui, després de quasi cent vint 

anys, la central està en ple funcionament i fins i tot s’hi fan 

visites guiades.

A banda de la central, hi va haver al barri altres grans 

fàbriques que també es beneficiaven de l’atrafegada sè-

quia Monar. Algunes, com la Planas i Flaquer, són tan sols 

un dèbil record del passat llunyà, però n’hi ha dues que 

tot just fa poques dècades que van desaparèixer, quan els 

La resclosa de l’Aurora 

recull des de fa segles 

les aigües mesclades 

del Ter i de l’Onyar. Els 

carreus treballats que 

hi veiem testimonien 

la seva història i les 

deixalles que acumula 

reflecteixen tristament la 

seva condició urbana.
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metres quadrats d’aquella part del centre de la ciutat es 

van fer massa preciosos per mantenir-hi aquelles balu-

ernes decadents que ocupaven tant d’espai. Eren la tèxtil 

Grober i la paperera La Gerundense.

La Grober s’ubicava entre el que avui seria el carrer 

Nou i la plaça de la Constitució. Mare de la fàbrica besca-

nonina que ja coneixem, fou una de les principals indús-

tries tèxtils de la província i va arribar a donar feina a més 

de mil sis-cents treballadors. Renascuda després d’un in-

cendi al final de la Guerra Civil, va acabar entrant en crisi 

i fou enderrocada el 1978, per la qual cosa no ens en que-

da altre record que una bona munió d’imatges antigues, 

un carrer d’aquells verals que duu el nom del fundador, 

Cristòfol Grober, i algunes descripcions literàries tan ex-

plícites com la que ens ofereix l’escriptor gironí Narcís-

Jordi Aragó: 

Un pati immens com una plaça de poble, fumat i brut 

com una estació de tren, presidit per una altíssima xe-

meneia i travessat contínuament per homes que compli-

en amunt i avall el feixuc ritual d’una feina inacabable 

(...), mentre les dones, darrera els vidres dels grans fines-

trals, romanien absortes davant d’unes màquines que 

pujaven i baixaven amb un soroll remot, un cric-crac 

incessant i compassat que semblava la respiració de la 

fàbrica i del barri.

Narcís-Jordi Aragó, 

Girona ara i sempre (una crònica).

Per la seva banda, La Gerundense va ser pionera a 

tot l’estat en la fabricació de paper continu, la tècnica 

mecanitzada que substituïa la secular produc-

ció de paper artesà, elaborada, difícil i cara. 

Era l’any 1843, i l’aigua del Ter esdevenia 

així la impulsora d’aquesta indústria inèdi-

ta que acabaria omplint el país d’un paper 

de menor qualitat, però d’una gran utili-

tat; se’n beneficiaria, sobretot, la maquinà-

ria administrativa del regne, àvida 

de paper, i la producció de di-

aris i llibres més assequibles, 

que augmentaria exponenci-

alment en pocs anys.

La Gerundense estava situada entre els actuals carrers 

de la Sèquia i Cristòfol Grober, més o menys al mateix 

indret on des del segle XII ja hi havia un molí paperer 

que funcionava també, no cal ni preguntar-s’ho, gràcies 

a l’empenta de la sèquia Monar. Mentre va durar el segle 

XIX, La Gerundense va ser capdavantera en la fabricació 

de paper, amb permís de bascos i navarresos, que també 

es van espavilar ben aviat en aquest sentit. Tanmateix, no 

va superar l’atziaga crisi de la segona meitat del segle XX 

i fou aterrada l’any 1973, fins i tot cinc anys abans que la 

seva veïna, la tèxtil Grober.

Una de les ànimes principals de La Gerundense va 

ser Felip Flores i Brugada, un barceloní que, establert a 

Girona, va promoure unes iniciatives en el món del teatre 

que no van acabar de reeixir. Sort que tenia altres projec-

tes al calaix, relacionats amb el món de la nova indústria 

paperera, que –aquests sí– van gaudir d’un èxit rotund i 

esclatant, segurament per allò de tenir la idea escaient en 

el moment escaient. Va anar tan bé la iniciativa que tot 

just dos anys després trobem el senyor Flores formant 

part del projecte d’una segona fàbrica ben a prop, al barri 

gironí de Pedret, a l’indret on hi havia des de feia segles 

els anomenats Molins Nous de Girona. A aquesta segona 

paperera, se li va donar el nom de l’Aurora.

Pedret és un barri que s’estira de sud a nord, un cop 

traspassada la porta septentrional de la Força de la Girona 

vella, enganxat al vell camí ral que discorria encaixat en-

tre els abruptes vessants occidentals de la muntanya de 

Montjuïc a una banda i el complicat aiguabarreig de 

l’Onyar amb el Ter a l’altra. En aquest indret, la paret de 

la resclosa de l’Aurora, de dimensions considerables, 

acaba de desdibuixar del tot la dubitativa conflu-

ència entre els dos rius: mentre que, per una 

banda, estreny el tram final de l’Onyar i el des-

via cap a la casa de comportes, per l’altra dos 

sobreeixidors seccionen l’extrem septentrional 

de l’illa del Ter i intercomuniquen els 

dos cursos d’aigua. Darrere la 

resclosa, l’aigua que s’hi atu-

ra difícilment pot reflectir 

amb nitidesa el fullatge i el 

brancam dels arbres que en-
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volten aquest indret; li ho impedeixen els sòlids de diversa 

natura i d’origen urbà que suren i que s’agombolen dar-

rere la centenària paret de pedra de la resclosa. 

La casa de comportes, remarcable, conserva en tota la 

seva part inferior l’estructura bàsica primigènia, de quan 

desviava l’aigua cap als Molins Nous, feta amb uns acu-

rats carreus paral·lepípedes de pedra de Girona que tro-

bem disposats en filades perfectes. En un vèrtex, un escut 

en relleu testimonia que una part del producte dels mo-

lins era controlada per la ciutat. La part superior, d’obra 

menys acurada, pertany a les reformes que, al segle XIX, 

van permetre engegar la segona fàbrica de paper continu 

de Catalunya.

A partir d’aquest indret, la muntanya comença a se-

parar-se del riu, que s’escora també un pèl cap a l’oest, 

tot apropant-se a la barriada de Sant Ponç, on destaca el 

color vermell de les voluminoses formes geomètriques de 

l’hospital Josep Trueta. Just darrere, 

s’alça el puig d’en Roca, que fa mi-

lers d’anys fou testimoni d’una de 

les primeres ocupacions huma-

nes que coneixem de les ribes 

del Ter. 

A la dreta del Ter resta, 

doncs, un espai que deixa 

sorgir les primeres cases 

al costat del riu del carrer 

de Pedret, darrere les quals discorren, amagats, els cinc-

cents metres del canal que subministrava d’energia hi-

dràulica tant la fàbrica de paper continu de l’Aurora com 

la seva central. La fàbrica, puixant al segle XIX quan en-

cara servava la condició de pionera i fornida pel material 

que li subministrava el molí paperer que el mateix senyor 

Flores menava a Sarrià de Ter, va entrar en crisi i va acabar 

tancant portes el 1932. Les seves estructures abandonades 

van tenir la trista missió, durant la Guerra Civil, de recon-

vertir-se en presó i després van caure en un procés de de-

gradació que encara no s’ha aturat del tot, pendents com 

estan d’una requalificació que la necessitat de preservar 

aquestes ribes urbanes del Ter no permet que s’acabi de 

concretar. Romanen, doncs, en espera d’una reparació 

que ha passat de ser necessària a ser urgent, no tan sols les 

naus esbornagades de la vella fàbrica, sinó també les es-

tructures de la mateixa central, que encara no fa deu anys 

que va deixar de funcionar, i les romanalles, prou signi-

ficatives, del que foren els Molins Nous, ben evidents en 

la magnífica portalada adovellada que presideix la planta 

baixa de l’edifici.

Just passada l’Aurora s’acaba Pedret i, així, el que po-

dríem considerar, pròpiament, la Girona estricta. Malgrat 

que avui la continuïtat urbana ens ho dissimuli prou bé, 

hi va haver en aquest indret un espai despoblat que sepa-

rà clarament al menys fins al segle XIX la ciutat del barri 

del Pont Major.

EL PONT MAJOR, SARRIÀ DE TER
I SANT JULIÀ DE RAMIS
Engolit definitivament l’Onyar, el Ter segueix el seu 

camí cap al nord per una vall ampla que no acaba de 

quedar ben definida fins que no apareixen les elevaci-

ons del seu costat esquerre, que des de l’esperó del puig 

d’en Roca s’estiren cap al nord. A poca distància aigües 

avall de l’Aurora, tot aquest costat del riu pertany ja al 

municipi de Sarrià de Ter, que s’enfila fins a aquesta lí-

nia de turons. 

A la dreta del Ter, Pedret, sempre fidel al vell camí ral, 

es converteix en el barri del Pont Major, escampat per la 

petita plana que s’estira entre el riu i la muntanya de can 

Ribes, de perfils ben singulars gràcies a les grans mosse-

gades que li han clavat unes de les pedreres més actives 

de l’entorn gironí. El barri, encara dins de Girona, mos-

tra les seves cases més antigues afrontades al carrer que 

altre temps fou camí ral i, segurament, via romana, i la 

seva existència és indestriable de l’element que li va donar 

nom: el pont Major, el darrer dels ponts gironins que ens 

faltava per conèixer i, amb moltíssima diferència, el més 

antic de tots. 

En aquest paratge, ignorat pel veïnat, que li gira l’es-

quena, trobem al llit del Ter un nou i destacat aprofita-

ment. Els 162 metres de longitud de la resclosa Mitjans 

tallen la llera rocallosa, ampla i poc profunda per des-

viar l’aigua cap a un edifici industrial de finestrals d’arc 

de mig punt i xemeneia de secció quadrada que es dre-
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ça a la riba esquerra, la de Sarrià, ben bé a tocar del riu. 

No queda res de la primitiva resclosa que donava servei 

a un vell molí que hi havia en aquell mateix punt; l’in-

cansable Felip Flores va aconseguir-ne els drets i hi va 

instal·lar una revolucionària desfibradora que convertia 

la fusta en paper amb una eficàcia inèdita fins aleshores 

a tot l’Estat espanyol. Corria l’any 1870. Pioner de bell 

nou, Flores es va dedicar a subministrar aquesta matèria 

primera, abundant i preciosa, sobretot a la veïna pape-

rera de l’Aurora. Abans que al capdavall l’invent es gene-

ralitzés, circumstància que havia d’esdevenir inevitable 

per la seva innegable utilitat, el molí paperer del senyor 

Flores va passar per una fase d’esplendor, que va heretar 

el seu fill Josep.

Després l’empresa va anar de mal borràs, i el 1894 la 

neboda de Josep Flores, Anita Mitjans, i el seu pare, Es-

teve, van decidir reorientar el negoci cap a la producció 

d’energia elèctrica –un encert, tot s’ha de dir– i, oblidant 

la desfibradora, cap a la fabricació de paper. És ben co-

negut que, després, l’evolució de la indústria paperera 

sarrianenca va ultrapassar sobradament els límits escas-

sos de la vella nau industrial dels Flores, que va acabar 

plegant, eclipsada per altres negocis paperers de molta 

més volada.

La resclosa Mitjans 

desvia directament 

l’aigua del Ter cap a 

l’antic molí paperer d’en 

Flores i cap a les turbines 

de la central.
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Testimoni de la industrialització més primerenca de 

Sarrià, el molí d’en Flores, central hidroelèctrica inclo-

sa, es preserva en força bon estat de conservació. La nau 

que havia hostatjat la desfibradora, paral·lela al carrer i al 

Ter, és ben visible especialment des del costat del riu, cap 

a on s’obren la major part de les seves finestres de punt 

rodó. La central, d’un estil afí a la nau, sobresurt del cos 

principal de l’edifici per atènyer el salt d’aigua. Els vesti-

gis del molí original sobre el qual Felip Flores va bastir 

el seu negoci paperer apareixen encarats al carrer sota la 

forma d’un vell portal adovellat. Una xemeneia quadrada 

de maó vist destaca clarament entre les diverses construc-

cions i remata el conjunt, i li dóna definitivament l’aire de 

patrimoni industrial que, amb tota justícia, es mereix.

Encara no dos-cents metres aigües avall de la resclosa 

Mitjans apareix l’antic pont Major, que culmina glorio-

sament la llista dels ponts pels quals la gran ruta que ha 

donat sentit a la ciutat de Girona travessa el Ter. Després 

d’oferir el seu nom a la barriada del costat dret del riu, 

que ja hem conegut, avui se l’anomena pont de l’Aigua. 

Estrictament, el pont Major va finir la seva existència 

bimil·lenària l’any 1939, traumàticament i de manera 

ben gratuïta, durant la retirada de les tropes republica-

nes, després d’haver resistit heroicament i amb èxit se-

gles de riuades i de guerres de tota mena. L’explosió fou 

literalment brutal i els fragments del vell pont acabaren 

escampats pel barri del Pont Major i el nucli de Sarrià, 

convenientment evacuats per les autoritats, i el mateix 

llit del Ter. Al cap d’uns mesos de treball frenètic i forçat 

d’un bon nombre de presoners de guerra, el nou puente 

del Caudillo era inaugurat enmig de fastos i autobombo. 

D’una estètica malgrat tot prou assolida, els seus amples 

arcs rebaixats s’enfilaven més amunt encara que els del 

pont antic, i la gran riuada de l’any 1940 hi passà sense 

deixar danys majors. Avui, convenientment minimitza-

da una part de la simbologia totalitària de la seva deco-

ració, el pont de l’Aigua segueix donant un servei gens 

menyspreable no tan sols als sarrianencs, sinó també a 

molta gent que entra a la ciutat de Girona i en surt per 

aquella banda.

Les imatges antigues ens mostren un pont llarguíssim 

i d’aparença ferrenya, que travessava l’amplitud del riu 

El gran camí nord-sud, via de comunicació essencial de la península 
Ibèrica amb la resta del continent europeu, és migpartit per un 
Ter que, camí del mar i encarat a llevant, se’n desentén. Des de la 
prehistòria, generacions i generacions humanes van haver de creuar 
el curs fluvial en guals, passos provisionals o aprofitant els períodes 
de sequera. Fins que van arribar els romans. Fa 2.000 anys, la conversió 
d’aquest camí mil·lenari en la flamant Via Augusta, que començava 
a Roma i acabava a Cadis, va proveir el Ter del primer pont de pedra 
de la seva història. Les deu arcades de punt rodó d’aquesta obra 
d’enginyeria, amb refetes i arranjaments, van sobreviure prop de dos 
mil·lennis, fins que sucumbiren davant la tecnologia bèl·lica del segle 
XX. Aquell pont de la Via Augusta va esperonar que la romanització 
arrelés amb força a les terres immediates que avui s’anomenen Sarrià 
de Ter. Ho testimonien els esplèndids mosaics de la vil·la romana 
del Pla de l’Horta, la necròpolis annexa (romana i visigòtica) i la 
troballa, prop del pont, d’un mil·liari, una d’aquelles fites de pedra que 
comptaven les milles de la via romana i que avui podem contemplar 
al museu arqueològic de Sant Pere de Galligants.
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|||| El pas de la Via Augusta
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pren el nom de carrer Major. El veïnatge amb Girona i les 

excel·lents comunicacions han convertit aquest vell poble 

geminat –Sarrià de Dalt, origen medieval de la població, 

es troba enfilat als primers turons que emmarquen la vall 

per ponent– en una aglomeració urbana que ha anat en-

vaint tot el pla, antigament reialme d’hortes i camps, que 

s’estén entre el Ter i la barrera de turons que culmina a la 

muntanya de Montagut. En aquesta plana fèrtil, afronta-

da al nostre riu, els vestigis de la magnífica vil·la romana 

del Pla de l’Horta i de dues necròpolis, una d’ibèrica i una 

altra de visigòtica, han revelat que fa molts i molts anys 

que en aquest paratge marcat indeleblement pel pas del 

Ter la gent hi fa vida.

El Ter ha recorregut cinc-cents metres escassos des 

que ha passat per sota del pont de l’Aigua quan es tro-

ba amb la següent resclosa. Com en totes les rescloses 

d’aquest Ter ample i poc profund, hi predomina l’horit-

amb una desena d’arcs de mig punt, l’únic pont d’obra 

d’època romana que travessava el Ter. Era necessari: hi 

passava el gran camí terrestre que comunicava la capital 

imperial amb Cadis, un dels molts extrems dels extensos 

dominis de Roma per tota la conca mediterrània. Amb 

refetes i reparacions, superà la llarga edat mitjana i entrà 

a l’edat moderna revestit amb un plus d’element estra-

tègic que el va fer patir considerablement sota els recur-

rents conflictes bèl·lics que s’anaren succeint en aquells 

segles convulsos. A finals del XIX, un projecte ambiciós 

el rehabilità i el reforçà, i ens hauria arribat intacte si no 

hagués estat pels malaurats successos que ja hem esmen-

tat més amunt.

El nucli urbà principal de Sarrià de Ter, més pròpia-

ment Sarrià de Baix, s’estén de manera quasi simètrica al 

barri del Pont Major a l’altra banda del pont i també ben 

enganxat al recorregut del vell camí ral, que avui i aquí 

La resclosa Vinyals 

enceta el camí d’un 

altre dels grans recs del 

Ter, la sèquia Vinyals, 

que discorre des de 

Campdorà fins a Flaçà.
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Actualment, després de tants anys, si bé les rodes dels 

molins han deixat de girar, l’aigua del canal encara om-

ple de vida les planes que travessa. 

El canal original que sorgeix de la resclosa Vinyals en-

fila, a la dreta del Ter, la plana de Campdorà, manllevada 

a Celrà per la gran Girona fa poques dècades, i la travessa 

quasi tota per sota terra. Aquí, la sèquia Vinyals feia anar 

un molí que, conjuntament amb el de Bordils, fou al segle 

XVIII el motiu principal de la seva construcció. Avui, el 

molí fa anys que ja no existeix; després de pujar de cate-

goria a finals del segle XIX per convertir-se en fàbrica de 

farines, va fer fallida durant el devastador segle XX. Tot i 

això, les seves naus i la torre, amb finestres d’arc rebaixat 

i cornises remarcades, es drecen en un extrem del pla, ja 

zontalitat, que aquí es combina amb uns plans corbats 

que són fruit de l’obra més antiga, de rierencs, que els 

posteriors aplacats malmesos de formigó no han acon-

seguit acabar d’amagar. La rematen, a cada extrem, dues 

cases de comportes ben diferenciades; l’una, a l’esquer-

ra, destaca sobretot per la seva caseta turriforme, en mal 

estat des que ja fa temps que no funciona; l’altra, a la 

dreta, evidencia dues construccions superposades, la in-

ferior amb alguna llinda monolítica que, d’acord amb la 

mateixa resclosa, revela una antiguitat manifesta. No ens 

n’estranyem. L’origen d’aquesta resclosa és la concessió 

de l’explotació de les aigües del Ter que Mateu Vinyals 

va obtenir l’any 1748 per fer anar els molins i regar els 

camps i els horts de Campdorà, Celrà, Bordils i Flaçà. 



E L  T E R  |  P E R  L A  S E L V A  I  G I R O N A

168 169

eren capaces de seduir fatalment aquells que tinguessin la 

dissort de trobar-les a prop dels seus caus i de les aigües 

dolces que, com les del Ter al seu pas per aquests verals, 

eren el seu hàbitat predilecte. 

Si el coll de la Costa Roja obre als camins humans un 

pas cap al nord, el Ter fineix aquí el seu viratge cap a lle-

vant. S’encara momentàniament a migdia perquè li bar-

ra el pas l’esperó soberg de la muntanya de Sant Julià de 

Ramis, coberta de bosc i carenada per un modern castell 

aquarterat que va servir de ben poca cosa i per un dels 

grans jaciments arqueològics d’aquesta banda del país. 

Fou primer un destacat hàbitat ibèric –predecessor di-

recte de la Girona romana– que va continuar com una 

estratègica fortificació militar romana i visigòtica, i que 

va acabar com a centre parroquial de Sant Julià del Castell 

Trencat o, finalment, de Ramis. 

Talaia privilegiada, la muntanya de Sant Julià s’erigeix 

com el límit de les dues grans comarques naturals del 

nord-est de Catalunya: la Selva, d’on venim, i l’Empordà, 

on anem. Les grans rutes terrestres que no han optat per 

la Costa Roja i s’han decidit pel Congost, és a dir, la car-

retera de Palamós a Girona i la variant moderna de la na-

cional, salten el Ter per sobre d’uns grans viaductes de 

formigó que no han volgut fer cap concessió a l’art. Ans al 

contrari, els seus immensos pilars, grisos, nus i monòtons, 

s’alcen per sobre de camps i boscos per sostenir el pas de 

la carretera. Res més. El Ter, atrafegat en la seva comesa, 

sembla que ni se n’adoni.

El nostre riu té prou feina. Cerca amb empenta un 

pas als peus de la muntanya i el troba, finalment, quan 

passat l’antic monestir de Sant Vicenç de les Roquetes i 

unes coves habitades fa molts mil·lennis, el rocam s’en-

retira just quan ve a trobar-lo, a l’altra banda, l’esperó de 

la muntanya del Congost, l’extrem de la gran espina dor-

sal gavarrenca que, massís endins, s’enfila cap al puig de 

Sant Miquel i, més enllà, vers el cim senyer on es dreça el 

santuari dels Àngels. Tot i que ja és un riu venerable, que 

fa molts quilòmetres que ha perdut el vigor de la joven-

tut, el Ter, experimentat, sap lliscar entre els dos massissos 

que s’engalzen i, amb una colzada cap al nord-est, guanya 

finalment la plana que s’obre a l’altre costat i on inicia la 

darrera etapa del seu viatge.

proper al Congost, encara amb una certa altivesa que l’es-

fondrament evident de les teulades fa pensar que té molt 

propera la data de caducitat. 

La fèrtil plana de Campdorà està molt ben delimitada 

en una banda pel curs del Ter i a l’altra pel vèrtex nord-

occidental del massís de les Gavarres, que es bifurca entre 

la muntanya de can Ribes i la Costa, on es troben l’esglé-

sia i el castell. Constel·lada de petits masos, a poc a poc 

l’han anat seccionant carreteres i el ferrocarril, tot cercant 

els passos del gran nord. El Ter descriu en aquest indret 

una majestuosa rúbrica que fa que recuperi la direcció de 

llevant, empès a l’altra riba per la proximitat del Mont-

aspre. Les serralades de les dues bandes del riu es volen 

trobar i el Ter es prepara pel seu darrer gran esforç: tra-

vessar el Congost. El vessants del Montaspre que moren 

prop del riu, així com els del seu turó veí, encapçalades 

per les restes dissortadament massa desateses del castell 

de Montagut, s’eleven per sobre dels darrers tentacles ur-

bans de l’àrea metropolitana, que s’estiren seguint l’espai 

allargassat a la vora esquerra del Ter, al costat de més car-

reteres que cerquen el desllorigador, cada cop més proper, 

que els ha de permetre seguir fent via cap al nord. Sense 

adonar-nos-en, hem deixat Sarrià de Ter i som a Sant Ju-

lià de Ramis.

El canal de Sant Jordi, d’encara no mig segle, surt 

d’aquesta banda de la resclosa d’en Vinyals i, enganxat al 

marge esquerre del Ter, ressegueix fidelment el curs de les 

seves aigües descendents en direcció al Congost i les terres 

de més enllà: Medinyà, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, 

Colomers... Abans, però, s’atura uns instants a donar vida 

a les turbines de la central hidroelèctrica de Sant Julià de 

Ramis.

El petit edifici, de finestrals allargassats i teulada de 

quatre vessants, mostra les seves parets emblanquinades i 

el seu sòcol de pedra a la propera carretera, l’antiga naci-

onal que, seguint el traçat de camins antiquíssims, cerca 

cap al nord el collet de la Costa Roja per atènyer el pla de 

l’altre costat, tot travessant el paratge de les Goges, on l’ar-

queologia hi ha documentat des de vestigis del paleolític 

fins a un gran cementiri del segle VII, i on la toponímia 

hi evoca la presència d’aquelles misterioses dones d’aigua, 

de bellesa encegadora, que amb la seva dansa hipnòtica 

PLANA 168, A L’ESQUERRA

La farinera que substituí 

el vell molí de Campdorà 

és avui, també, una 

baluerna que s’enruna.

PLANA 168, A LA DRETA

La central de Sant Julià 

de Ramis es troba a 

l’inici de la Costa Roja, 

prop del Congost.
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El canal del molí d’en Vinyals, 

a Flaçà, discorre per un terreny 

totalment pla. A l’horitzó, tan 

sols les fileres arrenglerades de 

plataners s’alcen cap a un cel que 

s’ha ensenyorit definitivament 

del paisatge. Som al Baix Ter.
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Del Congost al mar

El Baix
Ter
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EL REC DE SANT JORDI 
I LA SÈQUIA VINYALS
Passat l’estretall del Congost, el paisatge s’obre de sobte. 

El Ter, els dos canals, els camins i el tren, alliberats, enfi-

len el nou pla en direccions ben diverses; gairebé sembla 

que una invisible força centrífuga els empenyi a separar-

se després de l’agombolament a què els ha obligat l’oro-

grafia. Llevat del tren, que ho farà més tard, i la carretera 

de Palamós, la resta dels camins s’oblidaran aviat d’aquest 

Ter que els ha estat tan útil i faran via cap al nord, cercant 

l’Empordà i els passos més orientals del Pirineu. Europa 

els espera. 

Per la seva banda, el Ter, indiferent al tràfec d’aquells 

grans camins humans que aviat perdrà de vista, enceta-

rà alleugerit la seva definitiva etapa cap al mar amb una 

elegant parsimònia: li queda un desnivell de tan sols qua-

ranta metres, però encara un bon feix de quilòmetres. Tot 

arribarà.

El Ter, ample i senyor, discorre a partir d’ara entre sor-

rals i arenys que, aquí i allà, l’entretenen i li fan traçar tot 

de corbes i meandres incerts i fluctuants, que els diversos 

límits municipals han tingut molta feina per resseguir; de 

sobte, més d’un terme ha passat a tenir, de la nit al dia, 

un tros de terra a l’altra banda d’un Ter capriciós que ha 

decidit canviar de recorregut. L’acompanyen fidelment 

grans pollancredes i plantacions de plataners, geomètri-

ques, inacabables, que creixen amb rapidesa, xopes amb 

l’aigua generosa que els ofereix el riu.

A l’esquerra del Ter, el canal de Sant Jordi, que té no-

més mig segle d’existència, discorre al llarg d’una dese-

na de quilòmetres paral·lel al riu, i en distingeix el pla 

agrícola i les plantacions arbòries que ell mateix rega i 

fertilitza dels assentaments humans i dels vessants dels 

turons propers. Ben peixat amb el Ter, el canal ja porta 

prou aigua, per la qual cosa es permet d’ignorar, pas-

sant-hi per sobre, els diversos afluents que busquen el 

nostre riu. Primer el Terri, tributari destacat que bai-

xa de les terres del Pla de l’Estany: Sant Andreu, Ravós, 

Santa Llogaia, Sords, Cornellà, Pont-xetmar, Borgonyà, 

Mata i, al capdamunt, Banyoles. Després vénen la riera 

de la Farga a Medinyà, el torrent Arner a Cervià, la Ci-

nyana passat Raset, el torrent de Sant Mateu més enllà 

de Sant Jordi Desvalls i la riera de Ramema poc abans 

de Colomers. El canal ni s’immuta. Fa la seva feina de 

repartir l’aigua del Ter allà on convingui i segueix amb 

celeritat el camí de l’est.

Els diferents pobles d’aquesta riba fiten el Ter llunyà 

des de l’altre costat del canal, arrapats a la línia de petits 

turons que emmarquen la plana fluvial. El primer que 

trobem, Medinyà, encara viu del vell camí ral o, més ben 

dit, de la carretera de França en què es va convertir al segle 

XIX. Estén el seu nucli a banda i banda del primer i fins 

a la ratlla infranquejable de la segona. Enfilats a dalt del 

turó, el castell i l’església delaten una història que s’en-

fonsa segles enrere i que tothora hi ha deixat alguna em-

premta, des de la vella torre mestra del segle XI fins a la 

Del Congost al mar



E L  T E R  |  E L  B A I X  T E R

172 173

oficines municipals, sinó també el nucli antic, de carrers 

estrets, restes de muralles i façanes centenàries. 

Raset, més modest, és un aplec de masies reparti-

des entre Raset de Dalt, al turó, i Raset de Baix, al pla, 

al qual una nova retícula de carrers urbanitzats està en 

vies d’atorgar fesomia de poble. A Sant Jordi Desvalls, 

finalment, revivim amb tanta esplendor com a Cervià 

un nucli medieval on l’església s’ha ensenyorit del vell 

mansió en què els Xetmar –o Xammar–, senyors del lloc, 

van convertir el seu castell en època moderna.

Després ve Cervià de Ter que, a banda d’un castell 

que no és gaire cosa més que un jaciment arqueològic, 

tenia un destacat monestir que durant l’edat mitjana el 

va marcar profundament. En són prova no tan sols el 

propi cenobi, amb una bonica església romànica i la resta 

de dependències feliçment recuperades per allotjar-hi les 

La sèquia Vinyals 

fendeix el pla de Celrà, 

travessada per tot de 

pontets que donen accés 

als horts i les petites 

arbredes.
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ha marcat les diferències més grans entre una i altra riba.

Els pobles del costat dret s’assenten al mateix pla, pru-

dentment lluny del Ter, això sí, però mantenint-hi una re-

lació més íntima, més estreta, més amable. Per una banda, 

el fan servir també de frontera i li han plantat igualment 

arbredes de ràpid creixement a la riba. Però per l’altra han 

estat capaços d’emprar-lo directament per viure i sobre-

viure. Costa poc d’esbrinar per què; com que els pobles de 

la riba esquerra resten oberts a la comarca de Banyoles i a 

la gran plana empordanesa, el Ter pot ser per a ells quel-

com secundari, un recurs més. Els de la riba dreta, en can-

vi, poca cosa més poden fer que arraulir-se als peus dels 

extensos vessants septentrionals de les Gavarres i absorbir 

profundament tot el que, gràcies a la força de l’aigua del 

Ter, els pot donar el pla on se situen.

Que des d’antic aquests pobles han mirat directament 

el Ter per treure’n profit ho proven els diversos molins 

de Celrà, a tocar del riu, que coneixem gràcies a les refe-

rències que figuren amb lletra difícil en alguns pergamins 

medievals i a la pervivència d’un ‘camí dels molins’ que fa 

molts i molts anys que no porta a cap molí. Recentment, 

l’arqueologia ha deixat al descobert, molt a prop de la lle-

ra i més enllà de les hortes, les restes quasi imperceptibles 

castell feudal dels Biure i on les cases amb portals de pe-

dra picada i elaborats finestrals gòtics embelleixen un 

pinyol de carrers i carrerons que han aconseguit man-

tenir la seva essència secular amb una enteresa digna de 

ser remarcada.

Als ulls dels vilatans, el Ter ha estat saba per a les plan-

tacions d’arbres de ribera i per a algunes hortes properes 

al riu. No és poc, però tampoc és tant, i és que secular-

ment han emprat els cursos més vius i manejables dels 

afluents per moure les moles dels seus molins i per om-

plir els seus safaretjos. El molí d’en Tomàs a Sant Jordi 

Desvalls i el safareig públic de Cervià de Ter en són testi-

monis eloqüents. 

Podríem dir que als pobles de la riba dreta el pano-

rama és semblant, però tanmateix hi ha algunes variants 

remarcables. En primer lloc, l’orografia. A Celrà, Juià, 

Bordils, Sant Martí Vell, Sant Joan de Mollet i Flaçà la 

plana és més extensa, i la distància entre el Ter i el massís 

contundent de les Gavarres que la delimita, molt major. 

Però ha estat l’existència de la sèquia Vinyals, que ha pos-

sibilitat des del segle XVIII l’aprofitament directe de l’ai-

gua del Ter per moure molins, regar camps, horts i arbre-

des, rentar la roba i, finalment, produir electricitat, el que 

A L’ESQUERRA

L’antiga fàbrica Pagans, 

imatge industrial de 

Celrà.

A LA DRETA

El molí de Bordils és 

la infraestructura 

hidràulica de la sèquia 

Vinyals més ben 

conservada.

PLANA 175

Unes noies pugen a 

l’antiga barca de llibant 

de Jafre.
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d’un d’aquests molins pretèrits de Celrà, del qual ni tan 

sols sabem el nom. Amb la seva immediatesa, el Ter que 

li donava vida és molt probable que fos el que, al final, el 

va acabar negant.

La sèquia Vinyals, per tant, més que oportuna va ser 

necessària. Calia servir-se del Ter; com es podia deixar 

córrer lliurement aquella gran quantitat d’aigua que llis-

cava mansament cap al mar? Inconcebible. Mateu Vinyals, 

hisendat de Flaçà, fou l’ànima promotora d’aquest apro-

fitament que, amb una xarxa de derivacions, recs mes-

tres i reguerons secundaris, es va anar estenent per tota la 

plana des de Campdorà fins a Flaçà, no només per mou-

re molins, sinó també per convertir tot aquell país en un 

verger fèrtil i ple de vida.

Ja hem vist pàgines enrere com la resclosa va ser cons-

truïda tot just als afores de la ciutat de Girona, i com la 

primera tramada de la sèquia passa soterrada per Camp-

dorà. També foradant la muntanya travessa la barrera del 

Congost i surt a la llum al pla de Celrà. Un mosaic d’horts 

i de plantacions d’arbres fruiters i de plantes d’ornament, 

que s’encabeix en un pla d’horitzontalitat precisa, flan-

queja el pas de la sèquia, encabit entre el Ter i la retícula 

urbana del gran polígon industrial celranenc. Ara i adés 

apareixen unes misterioses estructures de formigó, testi-

monis muts d’un antic aeròdrom militar de la Guerra Ci-

vil, quan camps, hortes i la mateixa sèquia es van haver de 

doblegar a les necessitats peremptòries del conflicte.

Darrere de tot, la carretera i la via del tren marquen el 

pas cap als masos i el poble de Celrà, centrat per un nucli 

medieval molt ben preservat i que va créixer amb força 

ara fa un segle gràcies a l’establiment de la Pagans, la im-

mensa fàbrica d’extractes per a l’adob de pells que l’arqui-

tecte Bosch i Bataller va convertir en joia i referència del 

modernisme industrial. Tot i que la fàbrica fa anys que va 

tancar i que Celrà ha hagut de trobar altres maneres de 

sobreviure –amb èxit total, cal dir-ho–, diversos serveis 

públics han pogut donar noves utilitats a les seves naus de 

magnífica arquitectura.

A Celrà, li costa quedar enrere perquè està creixent en 

direcció cap a llevant, on sorgeixen com bolets cases ados-

sades i blocs de pisos nous de trinca. Al final, però, acaben 

prenent forma veïnats de camps, bosquets i masos, que 

Molt a prop d’on la riera de Palagret mor al Ter hi havia el pas de 
barca de llibant de Bordils. Val la pena insistir en aquest sistema de 
comunicacions perquè l’escàs testimoni físic que, en general, n’ha 
quedat no es correspon gens amb la importància que van tenir, en 
unes èpoques en què passeres i ponts sucumbien fàcilment a riuades 
i destruccions bèl·liques, i en què sovint constituïen l’únic contacte 
segur entre una riba i l’altra. El llibant, fermament ancorat a les dues 
ribes, era una corda gruixuda –més endavant substituïda per un cable 
d’acer– a la qual estava connectada la barca, que no només servia 
per traslladar persones, sinó també tot tipus de baluernes, carruatges, 
bestiar de totes mides (vaques incloses) o, com havia passat al pas 
de barca de Verges, fins i tot autobusos. Punts ineludibles de trobada 
i d’espera, hi va acabar sorgint moltes vegades un petit hostal que 
en alguns casos encara perviu. No és el cas del pas de Bordils, que 
permetia comunicar els bordilencs amb la veïna població de Cervià 
de Ter, i del qual no queda absolutament cap vestigi físic. La petja 
d’aquesta vella barca de llibant roman únicament en el record 
d’aquells que la van veure i viure, i d’aquí que li hàgim volgut retre un 
merescut homenatge.
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s’enfilen pel rempeu d’unes Gavarres esqueixades amb 

valls de torrents impetuosos que acaben confluint tots a 

la riera de Palagret. Els castells de Masserra, Barbavella i 

Palagret i la magnífica torre Desvern antany controlaven 

el territori; grans pairalies (can Verai, can Galter, can Cle, 

ca n’Espolla...) l’explotaven.

La sèquia Vinyals deixa Celrà i entra a Bordils poc 

abans d’arribar al salt del molí i creuar el curs baix de 

la riera de Palagret per un petit pont. Terra endins, els 

camps i els horts de Juià, beneficiats també per l’aigua de-

rivada de la sèquia, s’estenen a la part més interior de la 

plana, fins a la falda del massís, on albirem el petit nucli 

urbà que centra el municipi. 

Exteriorment, el molí de Bordils no difereix gaire de 

les múltiples masies que s’escampen per aquesta plana 

ufanosa i que, com ell, superen els dos segles d’antiguitat: 

un senzill edifici de dues plantes i coberta de dos vessants, 

finestres que alternen la pedra picada amb el rajol vist i 

un portal d’arc rebaixat de pedra. Res de l’altre món sem-

pre que no ens endinsem al seu interior i hi descobrim les 

tres moles perfectament conservades i la distribució or-

denada dels espais moliners: l’obrador a la planta baixa i 

els magatzems i l’habitatge a dalt. 

Passat el molí i creuada la riera de Palagret, la sè-

quia, sempre cap a l’est, s’endinsa pels espais urbanitzats 

i mig construïts que hi ha entre el barri de la carretera de 

Palamós i el nucli antic de Bordils. A la nostra esquerra 

ja fa estona que ens acompanyen el campanar i les dues 

inconfusibles agulles de la bonica església gòtica de Sant 

Esteve. Quan la sèquia acaba de creuar per sota del carrer 

Almeda, una de les artèries que lliguen el Bordils antic 

amb la carretera i que a les darreres dècades ha passat de 

ser un camí veïnal a ser un dels vials bàsics del municipi, 

les seves aigües omplen els safaretjos d’un antic rentador 

públic que ha estat recuperat fa pocs anys. No és l’únic 

que té Bordils; al camí de Rissec, al nord del nucli antic i 

ja en direcció al Ter, un canal secundari de la sèquia hi ali-

menta un segon safareig públic, fet construir per l’Ajun-

tament l’any 1932 segons diu una inscripció que hi ha a 

la pedra. 

El molí i els dos safaretjos són els elements amb què 

Bordils homenatja el que la sèquia Vinyals ha significat 

per aquest poble que, fins fa poc, vivia quasi exclusiva-

ment del que li oferia una agricultura esperonada per 

l’aigua d’aquesta útil canalització del Ter. No tinguem 

cap dubte que els efectes de la sèquia es troben arreu, des 

dels magnífics masos que envoltaven el nucli antic i que 

ara, cada vegada més, estan sent engolits per l’entramat 

urbà, fins a les extenses arbredes dels bans, a tocar dels 

meandres mandrosos que dibuixa el Ter en els límits 

septentrionals del terme. Més enllà, els camps s’estenen 

fins a la riera de Sant Martí Vell i els límits amb Sant 

Joan de Mollet.

FLAÇÀ
Cap a mitjan segle XX, Bonaventura de Vinyals i de Font 

podia pujar al capdamunt de la torre de la seva casa pai-

ral de Flaçà i contemplar amb satisfacció el paisatge que 

s’albirava des de la terrassa emmerletada. Can Vinyals, 

situat encara no a un quilòmetre al nord del poble i a 

tocar de la carretera de Sant Llorenç de les Arenes, era 

un casal antic que va ser engrandit al segle XVIII, més o 

menys a l’època en què Mateu Vinyals va fer construir la 

sèquia, i feia tot just uns quaranta anys, reformat i em-

bellit per desig del mateix senyor Bonaventura amb l’as-

sessorament inestimable del seu amic, el reputat arqui-

tecte Rafael Masó i Valentí. Els Vinyals, nobles des dels 

temps de l’emperador Carles V, eren els grans hisendats 

d’aquell racó de país.

Bonaventura de Vinyals sempre havia tingut molt clar 

que calia mantenir, i si era possible augmentar, el presti-

gi familiar que les successives generacions del seu llinatge 

havien anat forjant després d’haver dut amb mà ferma 

durant segles les regnes de la gran propietat i, de retruc, 

d’haver influït decididament en el dia a dia de la major 

part dels habitants de la contrada que s’estenia arran del 

marge dret del Ter, des de Campdorà fins a Flaçà. N’havi-

en reeixit amb tant d’èxit que fins i tot s’havia fet popular 

la dita que assegurava que ‘les noies de can Vinyals enno-

bleixen les pairals’. El senyor Bonaventura, a qui havia to-

cat conduir la hisenda familiar pel convuls i frenètic segle 

XX, no ho va tenir gens fàcil, però –pensava, amb un punt 

d’orgull– se n’havia sortit prou bé.
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Girant la vista cap a l’extensió de la plana, es va fixar 

especialment en l’ampla faixa arbrada que allargassava el 

seu camí sinuós uns quants quilometres cap a ponent. El 

fullatge espès dels milers de plataners i pollancres que la 

formaven amagava, al seu cor, el curs etern del Ter, que es 

besllumava ara i adés quan, en alguna clariana esporàdi-

ca, la llum del sol es reflectia en el bellugueig de l’aigua.

Més enllà de les arbredes, els camps i els horts estenien 

les seves peces geomètriques perfectament engalzades fins 

als mateixos peus dels primers turons que delimitaven la 

plana pel costat de migdia. Les Gavarres dominaven bona 

part de l’horitzó meridional, però s’interrompien per dei-

xar pas a la petita vall de la riera de Rifós, que moria al 

Ter després de llepar el flanc oriental del poble. A aquesta 

banda de la vall, uns turons molt més modestos provaven, 

endebades, de recuperar la solidesa del massís. 

L’entramat de camins que seccionava aquest paisatge 

reticulat confluïa en els pobles que esquitxaven el pla: al 

fons, al peu de la muntanya de Sant Miquel, Celrà quasi 

no es veia, darrere un tel de calitja; el dibuix de Bordils i 

de Juià era més precís, però la vista del senyor Bonaventu-

ra es deturà especialment en Sant Joan de Mollet i Flaçà, 

La central hidroelèctrica 

d’en Vinyals, obra de 

Rafael Masó i Valentí.
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Els alternadors de la 

central d’en Vinyals 

destaquen al mig 

d’una sala il·luminada 

amb grans finestrals 

d’arc de mig punt.
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les dues viles que, per fi, feia uns vint anys que havien po-

gut beneficiar-se del desitjat perllongament de la sèquia, 

que ja havia estat planificat dos-cents anys enrere pel seu 

distingit avantpassat, però que havia hagut de quedar-se 

aturat a Bordils.

Va fixar després per uns moments la mirada en el 

poble vell de Flaçà, aquell petit nucli de regust medieval 

situat gairebé a tocar del Ter, a la temerària i escassa dis-

tància de poc més de dos-cents metres. El campanar de 

l’església de Sant Cebrià i, una mica més a prop del Ter 

encara, la torre de can Galceran, feia segles que desafia-

ven, amb prou èxit pel que es veia, el pas del riu. Tanma-

teix, ni els carrers estrets ni les cases antigues de l’estil del 

casal renaixentista de can Llausàs identificaven Flaçà als 

ulls de la majoria de la gent, que coneixien el poble sobre-

tot per la seva concorreguda estació de tren, que donava 

servei a tot el Baix Ter.

El senyor Vinyals va retornar l’esguard cap al riu i cap 

a l’indret, una mica més enllà del poble vell, on es bifur-

cava. Això va fer que recordés vívidament el desastrós ai-

guat de l’any 1940; van retornar a la seva ment les imatges 

de la catàstrofe, els camps negats, els camins perduts, les 

cases i els masos sobreeixint enmig de les aigües desbor-

dades del Ter. La força del riu desbocat va obrir un nou 

llit, que s’endinsava cap al nord-est, en terres de Sant Jordi 

i en direcció a Sobrànigues, i el meandre de Flaçà va que-

dar desdibuixat. Ironies del destí, per culpa de la gran riu-

ada aquell dia atziac la resclosa del molí i de la central va 

córrer un perill ben cert de quedar-se sense aigua. 

Passat l’aiguat, les feines de retornar el riu a mare foren 

àrdues i difícils, però finalitzaren amb èxit. Una barrera de 

formigó, la resclosa nova, va reduir el nou braç del Ter a 

un rec que, al capdavall, també serviria per donar força a 

les arbredes, i les aigües tornaren a lloc. Al mig va quedar-

hi un illot planer que ara estava literalment ocupat, també, 

per plantacions arrenglerades de plataners i pollancres.

El senyor Vinyals va cercar amb la mirada la resclosa 

vella, aquella ferma estructura de pedra i morter, tan ben 

construïda pels seus avantpassats feia més de dos-cents 

anys i notablement millorada un segle més endavant, 

quan es va reformar i ampliar el molí. El canal, curt i rec-

te, solcava els camps custodiat per dues fileres d’arbres i 

anava directe a alimentar les entranyes del vell molí d’en 

Vinyals, reconvertit feia uns anys en una fàbrica de peces 

de fusta per a les màquines de cosir de la casa Werthe-

im, de renom internacional. Entre el fullatge, el senyor 

Vinyals podia contemplar la bonica torre quadrada que 

des de feia unes dècades coronava l’edifici del molí, amb 

la seva galeria de finestres remarcades amb rajol vist i els 

seus merlets acabats en punxa.

Al costat mateix del molí, la central hidroelèctrica 

mostrava amb orgull la seva teulada de ràfecs amples i els 

seus grans finestrals de punt rodó. El senyor Bonaventura 

s’estimava especialment aquell edifici noucentista, que ell 

mateix havia encarregat a l’arquitecte Masó i que tant ser-

vei havia fet i –n’estava segur– continuaria fent per molts 

anys. De la central hidroelèctrica d’en Vinyals, en podia 

dir bé molt especialment l’industrial paperer Salvador 

Torras i Domènech, que va triar Flaçà per obrir-hi una 

de les seves fàbriques principals i que, gràcies a l’energia 

que li proporcionava aquella instal·lació –que ell mateix, 

tot sigui dit de passada, havia ajudat a tirar endavant–, va 

poder fer realitat. 

Des d’aleshores, les grans naus de maó vermell i l’es-

velta xemeneia de la fàbrica Torras s’havien afegit a la 

fragmentada fesomia urbana de Flaçà, al costat del barri 

vell i del veïnat que havia crescut a l’entorn de la carrete-

ra de Palamós i de les dues estacions ferroviàries, la del 

tren gros, el de França, i la del tren petit, el de Palamós, 

que estava a punt de desaparèixer per sempre. L’afluència 

de treballadors, amb llurs famílies, que comportà la nova 

indústria havia generat el sorgiment d’una semicolònia 

industrial, la darrera del Ter tant des del punt de vista 

cronològic com geogràfic. Situada a l’altra banda de la via 

del tren de França, hi destacaven unes casetes adossades 

amb porxada davantera i jardinet, una guarderia i la vella 

ermita de Sant Fermí, que s’havia reconvertit en església 

del nou veïnat. 

La mirada satisfeta del senyor Vinyals cercà, en els lí-

mits del turó que li mig amagava, l’edifici de la fàbrica que 

ell havia vist néixer i créixer i que ara estava en plena ac-

tivitat. Com que amb prou feines es podia veure, fins i tot 

des de dalt de la torre, optà per resseguir la línia diàfana 

de la via del tren gros, que a Flaçà abandonava definitiva-

PLANA 181

La resclosa del molí 

d’en Vinyals permet 

derivar l’aigua del Ter 

mitjançant un canal (a 

baix, a l’esquerra), que 

duu l’aigua directament 

cap a l’antic molí, 

avui aturat, i cap a la 

central. A baix, a la 

dreta, aquestes dues 

edificacions i el canal 

de desguàs, que no 

desentonen gens en un 

racó tan agradable com 
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ment el seu recorregut d’oest a est i enfilava cap al nord, 

tot cercant decididament el Ter per creuar-lo i seguir, 

Empordà amunt, cap a França.

La trobada entre la via i el riu es produïa davant ma-

teix dels nassos del senyor Bonaventura. El magnífic pont 

de ferro de 300 metres de llargada, projectat per la com-

panyia Eiffel l’any 1877, es dreçava 16 metres per sobre 

del Ter i del canal de desguàs del molí, i la seva estructura 

metàl·lica pintada amb tons granatosos destacava especi-

alment en aquell paratge de verds i marrons, de terra i ai-

gua, fins i tot després d’haver perdut les baranes originals 

l’any 1939 durant la retirada de les tropes republicanes.

El senyor Vinyals, deixà descansar per un moment la 

mirada en el poblet de Sobrànigues, enfilat al marge es-

querre del Ter, just passat el pont, tan proper i tan lluny. 

Va pensar que si es construís un pont, o tan sols una pas-

sera ben arranjada que permetés creuar fàcilment el curs 

del riu, Flaçà i Sobrànigues estarien a dos minuts en cotxe, 

i no com ara, que calia anar a fer marrada fins al pont de 

l’Aigua, a Sarrià, o el de Verges, o esperar que el Ter baixés 

eixut per passar el gual. Si almenys les barques de llibant 

que hi havia hagut entre Celrà i Medinyà i entre Bordils i 

Cervià, que havien fet tants viatges després de la guerra, 

quan el Ter es va quedar sense ponts, haguessin aconse-

guit sobreviure...

Però ell ja havia fet prou coses en aquesta vida atrafe-

gada, va pensar. Que ho fes un altre. El senyor Vinyals va 

somriure i va tornar a entrar a casa, feliçment curull del 

sentiment de satisfacció que sempre li produïa pujar a la 

torre i contemplar des d’allà dalt aquell paisatge, tan lite-

ralment seu, que s’hi divisava. 

Bonaventura de Vinyals va morir l’any 1963. Avui la 

presència de la família s’ha diluït, de bracet amb els can-

vis dels temps. Els drets històrics de la sèquia han passat 

a la comunitat de regants, la fàbrica en què fou reconver-

tit el molí fa anys que és aturada i, efectivament, als anys 

vuitanta es va construir un passera sobre el Ter entre can 

Vinyals i Sobrànigues que és practicable quasi tot l’any. La 

paperera no ha superat la darrera crisi i la vella colònia és 

avui una part més del poble de Flaçà. 

Tot i això, és altament recomanable perdre’s pels ve-

rals de la propietat de can Vinyals, on el magnífic entorn 

A DALT 

El molí d’en Vinyals 

alça la seva torre 

emmerletada entre el 

brancam dels plataners.

AL MIG

Les entranyes de la 

central d’en Vinyals, en 

ple funcionament.

A BAIX

L’antiga capella de Sant 

Fermí va ser convertida 

en església de la colònia 

Torras a mitjan segle XX.
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natural que ofereix el pas del Ter, amb les arbredes es-

poneroses de les dues ribes i de l’illa, es conjuga amb el 

conjunt de patrimoni vinculat amb els usos del riu que 

conformen la resclosa, el canal, el molí, la central i el pont 

del tren, als quals hem d’afegir el pont antic del camí de 

Sant Llorenç mig amagat al costat mateix del molí i, natu-

ralment, l’espectacular casal de can Vinyals, amb la torre 

des d’on el senyor Bonaventura de Vinyals, com acabem 

d’explicar, podria haver contemplat molt bé el seu petit 

reialme.

FOIXÀ I COLOMERS
Deixar enrere la retícula metàl·lica del pont del tren cons-

titueix per al Ter l’acte que simbolitza la superació d’una 

nova etapa; amb l’adéu del ferrocarril, els grans camins 

del nord s’allunyen definitivament del riu que tan bon 

servei els ha fet. Gairebé simultàniament, el paisatge can-

via: a la dreta del Ter s’alça de sobte una carena que, en un 

indret tan baix, tan a prop del nivell del mar, fa el fals efec-

te d’una petita serralada. Des del cim culminant, el puig 

d’en Brugada, de 161 metres, un enfilall minvant de turo-

nets empeny el Ter cap a tramuntana i l’obliga a descriure 

el que clou la seva llarga llista de meandres. La plana s’ha 

interromput momentàniament per deixar pas a una riba 

feréstega i emboscada que amb prou feines mostra testi-

monis apreciables d’activitat humana. 

De les estructures hidràuliques del molí de la Barca, 

situat no gaire lluny de can Vinyals, no en queda gran 

cosa, per no dir res, tot i que el paratge és bonic. De se-

guida deixem Flaçà i entrem al terme baixempordanès de 

Foixà, on la petita carretera local que fins ara acompanya-

va el riu s’enfila per un vessant i mor al petit nucli de Sant 

Llorenç de les Arenes, on en altres temps hi senyorejaren 

templers i hospitalers. Terra endins, si carenem, divisarem 

aviat de bell nou les aigües del Ter, que ja han traçat el me-

andre i retornen cap a migdia. En aquest indret silent, on 

l’any 1396 el rei Joan I va morir jove en una fatal jornada 

de cacera, s’oculten les restes, malauradament massa des-

ateses, del poblet altmedieval de Cidillà, de la seva església 

preromànica de Sant Romà –Sant Romanç, com en diuen 

per aquests verals– i, qui sap on, el que va ser l’antic molí 

de Roca o de Cidillà, avui perdut en les profunditats de la 

història. Tan sols la tossuda persistència de la toponímia 

ens deixa entreveure que potser fou en el paratge proper 

dels Molinots on aquest antic aprofitament de l’aigua del 

Ter podria haver prosperat. L’interrogant roman.

La riba esquerra és més planera, tot i que també un 

pujolet, passades les cases de Sobrànigues, amaga el riu a 

la mirada de Sant Jordi Desvalls. El Ter, encarat a nord, 

està enfeinat en el meandre i no gira cap a llevant per 

provar de recuperar el seu camí fins que la petita serra 

de l’altra riba declina definitivament. No és fins alesho-

res que el riu, amb el pas franc, gira cap al sud-est per 

encarar la nova plana que apareix davant seu. És de mo-

ment un paisatge ondulat, de corbes suaus i elevacions 

distants, però que cap a la llunyania s’esllangueix i sem-

bla que s’acabi. Per primera vegada, el Ter intueix el final 

del seu camí. 

El poblet de Colomers s’enfila pels vessants d’un turó 

que talaia el Ter des d’un modest desnivell de vint-i-cinc 

metres que fa que les dues torres, la del campanar de l’es-

glésia i la de can Quintana, segons com les mirem semblin 

més altes que no pas el mateix turó. Els pergamins medi-

evals repeteixen amb insistència que el monestir d’Amer 

posseïa la ‘cel·la de Colomers, que és sobre el riu Ter’, pot-

ser perquè l’indret va acabar esdevenint un poblet que el 

comte d’Empúries i el seu vassall, el veí baró de Verges, 

van cobejar amb tossuderia al llarg de tota l’edat mitjana. 

Al final, amb el comtat emporità absorbit per la corona i 

quan l’abat d’Amer podia començar a respirar tranquil, 

van ser els colomersencs qui van voler desempallegar-se 

dels lligams feudals que els tenallaven. Els costà Déu i aju-

da i al final se’n van sortir, més pels canvis dels temps –tot 

s’ha de dir– que no pas per mèrits propis. La història no 

sol ser per regla general gaire benèvola amb els de baix.

Ironies del destí, els drets d’explotació de l’aigua del 

Ter, d’aquest riu que tant significava per a un Colomers 

que l’ha tingut sempre de font de vida i de referència in-

eludible, van anar a raure a les mans dels hereus –pre-

cisament– del baró de Verges, que els havia aconseguit 

conservar tot i l’extinció de la baronia al segle XVI. Una 

cosa són els títols i els honors i una altra, molt diferent, els 

beneficis de l’explotació del Ter; només faltaria. Per això, 
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L’estructura metàl·lica del pont del 

tren entre Flaçà i Sobrànigues destaca 

amb el seu vermell rutilant i anuncia 

el pas sobre el Ter del darrer dels grans 

camins europeus que el creuen.
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quan el baró va decidir construir una resclosa a Colomers 

per dur aigua al seu molí vergelità, els naturals del lloc no 

van tenir cap altra opció que mirar-s’ho i avenir-s’hi. Al 

capdavall, era una cosa que tampoc els perjudicava.

Els tres-cents metres de la resclosa tallen diagonal-

ment el Ter al mateix peu del turó on s’assenta el poble. 

És una ampla paret inclinada, feta de rierencs lligats amb 

morter de calç, que amb esquerdes i pegats resisteix te-

naçment el pas del temps. De la seva esquerra, en surt un 

canal que acondueix l’aigua fins a un bramador, fet també 

de maçoneria i amb els arcs adovellats, al qual es va adap-

tar més endavant un petit safareig públic on ja fa anys que 

no s’hi renta. Resclosa, canal i bramador regalen al poble 

de Colomers un interessant conjunt patrimonial relaci-

onat amb el Ter, al qual donen una qualitat especial tant 

el seu relatiu bon estat de conservació –tenint en compte 

que té una antiguitat de tres segles i mig– com l’entorn on 

està situat. El petit embassament que genera aquesta pre-

sa del segle XVII és un dels indrets del Baix Ter amb un 

valor paisatgístic i natural més remarcable.

Colomers està a punt de recuperar plenament la seva 

relació secular amb el Ter, que fins fa ben poc estava obs-

taculitzada per la barrera del canal de regadiu modern 

que discorria enganxat a la carretera; ara el canal ja no hi 

és i s’han netejat els canyissars i les bardisses espesses que 

amagaven el riu i la resclosa dels ulls dels vilatans. Serà la 

represa d’una relació que, no per històrica, estarà total-

ment adaptada als nous temps, amb un entorn ben arran-

jat, itineraris de natura i patrimoni i instal·lacions de lleu-

re. En aquest projecte, la resclosa, el canal i el bramador hi 

tindran, indubtablement, un paper de primer ordre. 

El bramador, com pertoca, reparteix l’aigua que li fa 

arribar el canal. Una bona part passa cap a la canalitza-

ció principal, el rec del Molí o de Sentmenat, del qual ja 

parlarem a bastament en el proper capítol. Altrament, se-

gons el cabal del Ter, més o menys volum d’aigua retorna 

al riu per continuar lliscant cap a mar o, millor dit, cap a 

la propera resclosa. Finalment, una moderna canalització 

de formigó transporta el que resta cap a les entranyes de 

la presa de Colomers, una remarcable obra d’enginyeria 

projectada a la segona meitat del segle XX que no va en-

trar mai en funcionament.

La presa de Colomers –no la confonguem amb la res-

closa de què parlàvem suara– enfonsa les seves vuit potes 

de ciment al llit del Ter a un quilòmetre escàs del poble, 

riu avall. Les sis comportes es mantenen alçades i immò-

bils, i els seus mecanismes s’enferritgen. Al que fou pensat 

per millorar l’històric sistema de regadiu d’abast comar-

cal que s’inicia a la resclosa vella de Colomers, se li va aca-

bar donant finalment, després d’anys d’oblit, una utilitat 

ben profitosa. Algú va tenir la bona idea d’adossar una 

passera a l’estructura inútil de la presa perquè els usuaris 

de la ruta cicloturística que ve de la virginal i esbullada 

riba dreta foixanenca poguessin travessar el Ter i passar 

cap a la ben atesa riba esquerra, on un bosc de ribera net i 

polit emmarca les casetes de la presa i el camí pavimentat 

que, remuntant el canal, arriba fins a tocar del poble.

I, a la fi, quan l’aigua del Ter s’ha esmunyit entre els 

ancoratges de la presa, li queden tants quilòmetres de re-

corregut com metres de desnivell. Disset.

JAFRE I VERGES
Poc abans de passar per Colomers el Ter ja ha virat cap al 

sud-est, però el meandre és tan pronunciat que, per recu-

perar el camí d’orient que l’ha de dur de dret al mar, hau-

rà d’encarar-se per uns moments a migdia tan bon punt li 

ho permeti la molesta carena de turons del seu costat dret. 

Pot fer-ho un cop ha deixat enrere Jafre. El poble s’encim-

bella en un turó llargarut, distanciat del Ter per la gran 

esplanada agrícola de l’Illa d’Amunt, una fèrtil llenca de 

terra seccionada de camps allargassats, encerclada per les 

aigües del Ter a una banda i pel canal que ve de Colomers 

a l’altra. Terra d’aigües miraculoses i de goges, el terme de 

Jafre també arriba fins a la ratlla delimitadora del Ter.

Del canal, en diuen el rec del Molí, però com que de 

recs del Molí n’hi ha molts arran del nostre Ter, i alguns 

ben a prop, és millor que l’identifiquem amb l’altre nom 

amb què se l’ha conegut, el rec de Sentmenat. El canal, 

que ja hem vist que té alguns segles d’història, serpenteja 

pel pla tot acostant-se primer al poble de Jafre per des-

prés, sense arribar a tocar-lo, seguir el seu camí cap a mig-

dia a la recerca del Ter. El riu i el canal acaben coincidint 

quan el primer ha aconseguit finalment trobar el camí del 
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La presa de Colomers és una obra hidràulica prou remarcable. Feta 
amb grans blocs de formigó i assentada al llit del Ter amb vuit pilars, 
va ser construïda a finals de la dècada dels seixanta del segle passat 
amb la finalitat d’incrementar, amb la construcció de dos canals, 
la superfície de regadiu de la comarca. Els seus 103 metres de 
llargada i 6 d’alçària tallen un curs del Ter que en aquests paratges 
ja és d’una amplitud més que considerable, i l’embassament 
que es formaria darrere seu podria arribar a tenir una capacitat 

d’emmagatzematge de 50.000 metres cúbics i la potencialitat d’un 
cabal màxim de 2.500 litres per segon. Però la presa segueix sense 
funcionar. Tot just ara, després de quaranta anys, s’entreveuen 
intents d’aprofitar-la per millorar el reg de la comarca; potser algun 
dia seran realitat. Mentrestant, se li ha trobat una altra utilitat ben 
diferent, ja que, adossada, s’hi ha construït una passera per al pas de 
cicloturistes, que així poden travessar el Ter sense problemes entre 
Foixà i Colomers. Si més no, hi ha algú que l’aprofita.

187

|||| La història inútil de la presa de Colomers
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sud, que cercava des de Colomers. Just en aquest indret hi 

trobem el molí de la Salvetat.

Aquí tornem a topar amb la noblesa. L’any 1824, 

Francesc de Paula de Sentmenat i de Clariana, marquès 

de Sentmenat, va rebre l’herència d’Antoni de Meca, mar-

quès de Ciutadilla, un parent llunyà de la seva mare que 

acabava de morir sense deixar fills ni tan sols familiars 

propers. En el paquet generós del llegat hi havia els drets 

que el de Ciutadilla mantenia, com a descendent que era 

dels barons de Verges, sobre l’explotació de les aigües re-

collides a la resclosa de Colomers, que regaven els camps 

i feien anar els molins de la pràctica totalitat de la riba es-

querra del Baix Ter. 

El marquès de Sentmenat no va desaprofitar l’herèn-

cia i es va posar a treballar de seguida. Antoni de Meca feia 

un temps que estava capficat a construir un molí a Jafre, 

a la Salvetat, l’indret on des de mitjan segle XVII hi havia 

un estellador que permetia retornar al riu part de l’aigua 

que transportava la sèquia que venia de Colomers. Si per 

un moment el marquès de Sentmenat va pensar a tallar 

l’afluència de l’aigua de l’estellador cap al riu per fer més 

productiu el seu nou molí s’ho degué treure del cap de 

seguida. Aquest indret de la Salvetat era un dels més deli-

cats del Baix Ter a l’hora d’aixecar suspicàcies entorn de la 

gestió dels recursos hídrics de la contrada.

L’estellador era el fruit del difícil acord a què havi-

en arribat, quasi dos segles enrere, el baró de Verges i el 

comte de Peralada després que les seves dues famílies 

s’haguessin enfrontat molt seriosament per l’aigua del 

Ter. I és que quan el baró de Verges va decidir construir la 

resclosa de Colomers, el comte de Peralada, que tenia els 

drets del rec que peixava els camps i els molins de la riba 

dreta, es va trobar que quasi no li arribava aigua fins a la 

seva resclosa de Canet de la Tallada.

El de Peralada va aixecar el crit al cel: això vulnerava 

un antic acord entre els dos llinatges per repartir-se equi-

tativament l’aigua del Ter mitjançant una vella derivació 

situada, precisament, a la Salvetat, qui sap si aprofitant la 

vella resclosa del desaparegut molí de Palol. Els barons de 

Verges, finalment, van haver d’accedir a retornar el paper 

distribuïdor a l’indret de la Salvetat i s’hi va construir l’es-

tellador, que va permetre que a la resclosa de Canet li ar-
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ribés prou aigua del Ter per fer anar els molins i alimentar 

els regadius del costat dret del riu. 

Les moles del nou molí de la Salvetat es van posar 

en funcionament l’any 1831. Primer feien farina, com la 

majoria dels molins, fins que als entorns del mil nou-

cents la competència de les grans farineres i la facilitat 

cada cop més gran de transport van impel·lir al marquès 

de Sentmenat de torn a passar-se a l’arròs. Quan es va 

veure que la gran extensió d’aigües estancades dels ar-

rossers generaven massa mosquits i insalubritats i s’havi-

en de reduir dràsticament, el molí va salvar la nova crisi 

d’una manera ben elegant i es va convertir en central hi-

droelèctrica. Amb la seva flamant turbina, la Compañía 

Eléctrica Jafrense distribuïa electricitat a un bon nombre 

de pobles de la zona, des de la Pera i Foixà fins a Sant 

Iscle i Serra de Daró. La nova feina li va durar al molí 

uns quaranta anys, fins que un aiguat va acabar amb un 

negoci que ja feia figa a causa de l’auge de les grans com-

panyies elèctriques i de les centrals de més volada. Ara sí 

que el molí ja en va tenir prou i va deixar de treballar de-

finitivament. El seu darrer estadant va ser el responsable 

de l’administració de les aigües del rec, que ostentava el 

títol, d’innegables ressons feudals, de batlle d’aigües del 

marquès de Sentmenat. 

Exteriorment, el molí de la Salvetat ha conservat força 

bé la fesomia que li va donar l’obra de la primera meitat 

del segle XIX, amb porta i finestres de pedra treballada i 

amb el carcabà i l’obrador parcialment excavats a la roca. 

No seria, tanmateix, especialment destacable si no con-

servés també en molt bon estat els seus mecanismes in-

terns, tant els més pròpiament moliners (el rodet, les mo-

les, l’arbre, la tremuja, la cabra...) com alguns dels que va 

hostatjar quan produïa electricitat, entre els que destaca 

l’alternador. Un petit tresor, en conjunt, que val la pena 

que no es perdi.

L’aigua que surt del molí jafrenc, doncs, retorna parci-

alment al Ter, tot i que la major part segueix circulant en-

tre les parets excavades del rec de Sentmenat en direcció 

a la seva següent estació: Verges. El rec enfila de seguida 

cap a l’est, mentre el riu abans de seguir-lo encara es dei-

xa anar un quilòmetre en direcció a migdia. Es forma així 

l’illa d’Avall, arraconada contra l’angle recte que traça el 

curs del Ter en aquest indret que, apartat de l’afany pro-

ductiu de l’espècie humana, s’ha convertit en una petita 

reserva natural.

Quan el Ter acaba per fi de descriure el seu darrer 

meandre i reinicia el camí de llevant, el seu curs, ample 

i senyorívol –i una mica cansat, tot s’ha de dir– discorre 

lliurement uns tres quilòmetres. No gaire lluny, a tramun-

tana, la sèquia li segueix les passes; entremig, passada l’illa 

d’Avall, reapareixen els camps i, més a prop de Verges, 

plantacions d’arbres fruiters i alguns horts. Aquí tota la 

feina la fa el rec. 

Les aigües passen després per sota del pont de Verges. 

Pertanyent a la carretera que comunica l’Empordà de 

nord a sud, aquest pont llarguíssim, de quatre-cents me-

tres, fou fins no fa gaires anys l’únic pas del Ter practicable 

tot l’any entre Sarrià i Torroella de Montgrí, i per això fou 

també objectiu de les voladures de l’any 1939. En dóna 

fe la seva estructura central, un obra asèptica de formigó 

que contrasta amb els pilars de pedra i, sobretot, amb la 

rastellera original d’arcs rebaixats que encara sobreviuen 

a la riba dreta, en direcció a Ultramort, el terme del qual 

s’estira cap al nord i ateny el riu just en aquest punt.

Com tants altres pobles de la comarca, Verges res-

pira història. Centre d’una bel·licosa senyoria medieval 

del comtat d’Empúries que ja hem tingut ocasió de co-

nèixer, va ser transformada a l’edat moderna en el cap 

i casal d’una batllia reial que abastava una bona porció 

del centre de l’Empordà, entre Saus, Colomers i Bellcaire. 

L’eixample urbà dels temps de la batllia, 

que dóna a Verges una entitat consi-

derable com a nucli històric digne 

d’esment, encercla un cor medieval 

admirablement dibuixat que enca-

ra conserva part de muralla amb 

torres, trossos del castell a l’ajuntament i una església de 

base romànica i esvelt campanar modern. Fent-li de fos-

sat defensiu, tot s’aprofita, el rec de Sentmenat ressegueix 

aquest nucli medieval per ponent i per migdia fins que, 

just al vèrtex sud-oriental del casc antic, se’n desvia per 

alimentar el molí de Verges.

L’edifici del molí ofereix a primera vista un aspecte 

desgavellat, bastant caòtic. Antigues portes i finestres de 

A L’ESQUERRA 

Al molí de Verges, hi 

veiem tant parets de 

venerable història com 

estructures clarament 

més recents.

Llinda interior del 

molí de Verges, amb 

un escut del marquès 

de Ciutadilla.
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pedra picada foren paredades i substituïdes per nous ac-

cessos; estructures modernes de rajol vermellós realcen 

i rematen l’edifici original; els mecanismes externs de la 

central hidroelèctrica retenen els sòlids en suspensió que 

transporta el rec; arcs de desguàs de tipologia diversa es-

cupen l’aigua sèquia avall... Si entrem a dins, la sensació 

de desori augmenta: la turbina i l’alternador de la central 

s’endevinen fantasmagòrics en un pis inferior on grans 

arcades delaten temps millors; al pis superior, entrades 

sense porta i parets apedaçades que a vegades no assolei-

xen el sostre delimiten uns àmbits buits o amb els records 

empolsegats de l’època més farinera del molí.

Aviat s’arreglarà, tot això; està previst. Mentrestant, 

una mirada atenta a aquest edifici complex ens revela la 

seva història atribolada i ens ajuda a transformar la prime-

ra impressió desfavorable en un interès creixent. A baix, 

l’aigua del rec travessa el poc que queda del primitiu molí 

del baró de Verges, que existia almenys des del segle XV, 

quan va ser víctima dels estralls de la Guerra Civil Catala-

na. L’edifici, però, és del XVIII, de l’època del marquès de 

Ciutadilla, pare i homònim del que el 1824 va morir sense 

descendència i que va testar a favor dels Sentmenat.

Antoni de Meca pare, marquès de Ciutadilla en ple 

segle XVIII, era un noble il·lustrat, tal com corresponia 

a l’època. Botànic de reconegut prestigi, va parar bona 

atenció a les seves possessions empordaneses i va fer mi-

llorar notablement el rendiment de la sèquia de la qual 

tenia els drets d’aigües. Sota la seva protecció es van des-

secar estanys i foren convertits en plantacions i camps de 

conreu, i es renovellaren totalment els molins de Verges i 

de Bellcaire. En el molí vergelità la seva obra s’aprecia en 

l’estructura bàsica de l’edifici que encara avui perviu, i la 

trobem signada i inscrita en algunes de les llindes, tant fo-

ranes com interiors.

Després, els Sentmenat van continuar engrandint i 

reformant el molí. Als segles XIX i XX, l’ampli-

ació de l’edifici i la instal·lació de la central 

hidroelèctrica van desvirtuar la construc-

ció original promoguda pel marquès; 

afortunadament la desfiguració no va 

acabar de reeixir, malgrat que els dar-

rers intents, perpetrats a base de tot-

xana, gairebé ho aconseguiren. Potser fou la destacable 

construcció turriforme de la part posterior del molí la 

que va ajudar a salvar els mobles. En tot cas, i això és se-

gur, més mal va fer el posterior abandó.

Però el molí de Verges roman. La seva façana setcen-

tista encara s’endevina prou bé, mentre que, a darrere, les 

aigües que s’acumulen apressades abans de tornar a en-

trar al rec reflecteixen la imatge trèmula dels arcs de des-

guàs de pedra i la torre de capçalera de maó roig. Només 

falten els retocs pertinents –que no són pocs, tot s’ha de 

dir– i Verges haurà recuperat un dels seus referents histò-

rics ineludibles.

BELLCAIRE I L’ESCALA
Fa uns dos mil sis-cents anys, una expedició marítima de 

grecs d’origen foceu establerts al que avui se’n diu Marse-

lla van decidir que aquell illot quasi enganxat a una cos-

ta on hi havia la desembocadura molt propera dos rius 

prou importants era un bon lloc per fundar-hi un petit 

assentament comercial. El rerepaís, tot i ser pla i panta-

nós, semblava ric, i els naturals del lloc prou disposats a 

fer tractes.

Així va néixer una ciutat que ells van anomenar sim-

plement Emporion –és a dir, Mercat– i, a partir d’aquell 

dia mai més res no tornaria a ser igual a la terra on acaba-

ven de desembarcar. Mentre noves troballes no indiquin 

el contrari, l’Emporion grega es va avenir amb els pobla-

dors de l’entorn, que van esdevenir el que els historiadors 

n’han dit ibers. Quatre segles més tard, quan l’imperi 

Romà va fer acte de presència, els emporitans li van obrir 

de bat a bat la porta no tan sols de la seva ciutat, sinó 

també, sense saber-ho, de tota la península Ibèrica.

Dels dos rius que desguassaven a tocar de la factoria 

grega, el més meridional travessava els aiguamolls de la 

plana i s’endinsava entre les muntanyes i les valls 

d’aquell país interminable, tot mostrant als 

colonitzadors mediterranis el camí ideal 

per entrar-hi, moure-s’hi, fer-hi negoci, 

dominar-lo i, en definitiva, quedar-s’hi. 

Àdhuc abans que condicionessin la seva 

estimada Via Augusta, els romans ja ha-
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gué ser una comesa gaire difícil per als homes del comte 

Ponç. A l’altura de Verges, al Ter li queda tan sols per 

recórrer la plana que, de totes les planes per què passa, 

amb més propietat pot ostentar aquest nom: l’Empordà. 

I és tan plana i el Ter està tan cansat que, després del dar-

rer esforç del meandre de Colomers, desisteix de llaurar 

un camí ferm; en aquella època se subdividia en diversos 

braços i semblava com si volgués desfer-se, diluir-se i fi-

nir discretament el seu viatge cap al mar desintegrat en 

tot de rierols imperceptibles. Tallar un d’aquests braços, 

per bé que fos el principal, no degué ser, per tant, una 

feina tan dura.

De fet, a aquest Ter empordanès, tan generós i alhora 

tan dèbil, al capritx humà li ha estat sempre fàcil canalit-

zar-lo perquè les seves múltiples aigües menin a pleret i 

ben dirigides per qualsevol indret de la plana. La histò-

ria del Ter erràtic dels darrers quilòmetres no és cap altra 

que aquesta. És ben cert que el riu continua tenint un llit 

vien recorregut repetidament amunt i avall el camí que, 

partint d’Empúries, el Ter els obria cap al centre del país.

No. No ens equivoquem pas. El Ter desembocava a 

tocar d’Empúries fins que, a l’entorn del 1300, durant 

la guerra feudal entre el rei Jaume II i el comte Ponç V 

d’Empúries, va deixar de fer-ho. La idea la va tenir el 

comte; es tractava de tallar el pas del Ter pels seus domi-

nis i desviar-lo cap a l’altra banda del Montgrí, on senyo-

rejava el rei, perquè les seves aigües inundessin les collites 

i els pobles. Mal negoci va fer l’emporità amb aquesta sor-

prenent iniciativa; no tan sols no va causar cap molèstia 

remarcable al rei, sinó que va deixar el seu comtat sense 

un dels principals cursos d’aigua dolça. Amb comanda-

ments com aquest, no és estrany que Empúries, a més del 

Ter, acabés perdent la guerra.

Tot i que, a primer cop d’ull, desviar quinze quilòme-

tres de riu amb els mitjans tècnics propis de l’edat mit-

jana pot semblar una tasca gegantina, en realitat no de-

El petit molí Nou de 

Bellcaire, al bell mig de 

la plana empordanesa.
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clarament delimitat –en part també obra humana– que el 

portarà fins al mar a tocar de l’Estartit, però també és ben 

cert que gràcies a un intens entramat de canals i deriva-

cions, la seva aigua s’escampa per tota la plana, a banda 

i banda del Montgrí i, entrellaçant-se amb el Daró, fins a 

tocar de les muntanyes de Begur.

Passat Verges, el rec de Sentmenat decideix separar-

se del Ter. Davant seu es perfilen les altures rocalloses del 

Montgrí, al qual opta –contràriament al que fa el riu– per 

deixar a la seva dreta en el camí del mar. Així doncs, s’en-

cara cap al nord-est, en un recorregut que pren si fa no 

fa el curs de la mateixa antiga llera del Ter que el comte 

Ponç va desviar.

A l’horitzó es divisa el turonet de Bellcaire, al capda-

munt del qual es retalla nítidament la silueta del castell 

que el comte va fer bastir per defensar davant del rei el 

flanc més dèbil dels seus dominis. Abans, però, el rec pas-

sa per les proximitats del mas Duran, dins del terme de 

la Tallada, on d’un cadiral neixen dos braços: un va cap 

al sud, cap al pla d’Ullà, i retorna al Ter a tocar de la seva 

darrera resclosa; l’altre fa via directa cap al nord, on s’en-

treteixeix amb el curs de les rieres de la Muntanya i de les 

Lloses i es bifurca diverses vegades per assolir tots els ra-

cons possibles a l’entorn de Tor, Albons i Viladamat.

El molí de Bellcaire es dreça a l’extrem sud-oriental 

del poble, on el turó es confon amb el pla. La seva façana 

principal s’obre al carrer del Molí, que es diu així des de fa 

dècades, segles gairebé, i que s’enfila directe cap al centre 

del poble tot passant per sobre de la bassa del molí amb 

un pont ample. L’edifici es conserva en bones condicions, 

afortunat d’haver aconseguit convertir-se en un habitat-

ge que ha estat respectuós amb la seva fesomia original 

El molí de l’Escala 

s’alça amb tota la 

dignitat preservada 

per sobre del canal i al 

costat del vell pont del 

camí que hi porta.
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que li va donar l’impuls, de qui si no, del marquès de 

Ciutadilla. 

Les parets de pedra vista i les portes i finestres de pe-

dra treballada, on ocasionalment veiem inscrita una data 

setcentista, amaguen un interior en el qual –a banda de 

totes les comoditats d’una llar moderna– romanen l’al-

ternador i la turbina que hi va deixar l’etapa en què el 

molí fariner va generar, també, energia elèctrica. A la part 

posterior, pendent encara d’una bona rentada de cara, les 

dovelles de pedra d’unes grans arcades delaten el que fou 

el molí més antic, i un dels laterals amaga sota un por-

xo un vell safareig públic que reclama l’atenció que altres 

safaretjos han tingut i que, no en dubtem, aquest també 

acabarà tenint.

El rec continua cap al nord-est, al costat de la carrete-

ra de l’Escala, i després cap al nord. A la seva dreta, el rec 

de Cinyana, transformat en una derivació, arriba fins a 

Sobrestany i el segueix a una certa distància. El Montgrí 

queda definitivament enrere i, al cap d’un dos quilòme-

tres, poc abans d’abandonar les terres de Bellcaire i a tocar 

del mas Clot de Moret, el pas de la sèquia alimenta els bai-

xos del molí Nou, una petita instal·lació hidràulica de pri-

meries del segle XIX que es conserva en força bon estat, 

mecanismes interns inclosos, aclofada entre els canyissars 

del marge del rec. 

Quan el rec deixa Bellcaire i entra a l’Escala, el territori 

s’ondula lleugerament. Aquestes elevacions, que duen el 

pretensiós nom de ‘muntanyes’ tot i que tenen dificultats 

per superar els 20 metres sobre el nivell del mar, obliguen 

la sèquia a decidir-se a girar cap a llevant i a buscar, de-

finitivament, el mar. El revolt es produeix als peus de la 

muntanya de Vilanera, on les restes enrunades d’un ce-

nobi femení de vida efímera acompanyen un bonic mas 

fortificat d’aires renaixentistes i on el subsòl amagava la 

sorpresa d’una esplèndida necròpolis del període imme-

diatament anterior a l’arribada dels grecs. 

Arribem a Empúries. Seguint la línia del Ter antic, el 

rec s’escola als peus de les muntanyes del Castellet i de 

les Corts, al mateix temps que s’hi aboquen les primeres 

cases de les urbanitzacions de l’Escala. Encara té temps, 

però, de donar força a l’existència d’un nou molí, el molí 

de l’Escala o del marquès de Dou.

El molí enfonsa les seves arrels als segles medievals i 

ens mostra, magnífic, el semblant que va adquirir a l’edat 

moderna reflectit a les aigües quietes de la seva gran bas-

sa. Preservat i mimat pel negoci de restauració que actu-

alment acull, a dins hi perviuen records del molí de tres 

moles que va ser en un primer moment, la gran farinera 

de cilindres amb què s’engrandí i la central hidroelèctrica 

que més tard va promoure el seu propietari, de títol no-

biliari pontifici, i que va convertir l’Escala en un dels pri-

mers pobles de la contrada amb enllumenat públic.

Quan el molí queda enrere, al rec li resta tan sols aca-

bar de discórrer entre dues urbanitzacions i arribar al 

sorral amb vegetació dispersa que precedeix la platja on 

es trobarà amb el mar. A la seva dreta, el poble de l’Escala 

s’enfila per la muntanya del Pedró. A l’esquerra, una mica 

enretirades, les ruïnes de l’antiga Emporion recorden eter-

nament que les terres que avui conformen el nostre país 

van entrar a la història al costat del Ter, i en bona part 

gràcies a ell.

GUALTA I PALS
Fa estona que hem deixat el Ter, el Ter actual, passant per 

sota del pont de Verges. Ara hem de tornar-hi i continu-

ar endavant seguint el seu camí dreturer cap al sud-est, 

cap al mar. Al llarg de dos quilòmetres a partir del pont, 

el nostre riu pot fluir amb parsimònia, sense que ningú 

el molesti, enmig de camps oberts i plantacions d’arbres 

fruiters, ara i adés amagat entre canyissars i algun arbre 

escadusser. A la seva dreta, Ultramort deixa pas a Serra 

de Daró, on destaca la talaia de l’antic castell de Sant Iscle 

d’Empordà, enfilada sobre un turonet. A l’esquerra, l’ex-

trem més meridional de la Tallada s’estira fins a englobar 

el petit nucli de Canet i assolir, també, la ratlla del riu. En 

el punt de contacte dels dos termes apareix la paret de ri-

erencs de la resclosa de Canet.

L’embassament que forma la resclosa no té prou força 

ni entitat per negar una petita illa allargassada i coberta 

de bosc que se situa al bell mig de la llera. L’illa de Canet, 

conjuntament amb les dues ribes i els illots que sobre-

surten del llit fluvial resclosa avall conformen un altra 

d’aquelles petites reserves naturals amb què ens sorprèn 
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el Baix Ter, que normalment discorre per paratges molt 

més humanitzats i transformats. 

La mateixa resclosa i la casa de comportes, situada a 

la dreta del riu, donen encara més valor a aquest indret 

amb la seva antiguitat de mig mil·lenni, de quan foren 

construïdes sota el domini feudal d’un altre d’aquells 

nobles que tenien poder omnipotent sobre les aigües 

del riu, el comte de Peralada. La caseta mostra els em-

bats del temps i de les riuades amb refetes i pedaços que, 

prou discrets, no aconsegueixen desvirtuar l’harmonia 

d’aquest paratge on es conjuguen la natura i el patrimo-

ni històric. Una passera moderna sobre el rec, de formes 

curoses, i unes plaques solars a la teulada de la caseta 

confereixen a l’estampa un inesperat toc de contempo-

raneïtat que, al capdavall i curiosament, no els escau 

malament del tot.

Els bramadors originen un altre rec del Molí, el rec 

dels molins de Gualta i Pals, el gran rec de la dreta del 

Baix Ter. El seu recorregut se separa lentament del Ter 

en direcció a Gualta, tot creuant les terres de Llabià, pel 

nord, fins que topa amb un altre riu, el Daró, el pas del 

qual –de moment– salva passant-li per sota. Ben aviat 

tindrem l’oportunitat d’entrar de ple en la història de 

les íntimes relacions existents entre el rec del Molí i el 

riu Daró.

Gualta es troba encerclada per aquests dos cursos d’ai-

gua, el rec a ponent i a migdia i el Daró a tramuntana i a 

llevant. D’entre els edificis destacables d’aquest poble an-

tic de carrers estrets i tortuosos, a banda de l’església de 

Santa Maria cal remarcar indubtablement el molí, situat a 

l’extrem de migdia del nucli.

L’edifici, més enllà de la bassa que li banya els peus de 

la façana principal, crida l’atenció per una espitllera i un 

matacà que, encara que no resultin del tot inexplicables 

en aquest indret planer i tan proper al mar, sí que són si 

més no poc usuals en una instal·lació hidràulica d’aquesta 

mena. L’aire de fortificació que aquests elements confe-

reixen al molí es reforça quan ens hi fixem bé i ens ado-

nem de l’existència propera d’uns fragments de murs de 

grans carreus que traspuen un vague regust castellívol.

A l’entorn d’aquesta part primigènia de l’edifici s’ex-

pandeix el molí setcentista, que fou ampliat i reformat 

sobretot a principis del segle XX per instal·lar-hi, com 

fou usual en aquesta època, una central hidroelèctrica 

de la qual encara podem veure turbines i alternador. 

D’un abast considerable, la companyia Eléctrica Gual-

tense va arribar a distribuir electricitat a 29 pobles bai-

xempordanesos en el seu moment de més activitat, i en-

cara li sobrava força per fabricar gel, al costat d’un trull 

d’oli i del molí fariner, que seguia treballant. És, en defi-

nitiva, una història llarga i complexa, que va donar mar-

ge perquè totes aquestes activitats productives tingues-

sin temps de deixar petja en un edifici que constitueix 

un element indispensable en el conjunt del patrimoni 

històric de Gualta.

A Gualta és també on, fa cosa de mig segle, el Daró va 

esdevenir un afluent del Ter per obra i gràcia de l’ésser 

humà. La gran corba que feia aquest riu, tot encerclant 

per fora el poble, l’apropava tant al curs del Ter que la 

temptació d’obrir un canal que permetés transvasar-

li l’aigua era massa gran. Dit i fet. Des d’aleshores, els 

cinc ulls quatre vegades centenaris del bonic pont Vell de 

Gualta acomiaden el Daró just a tocar del punt on fou 

oberta la ferida que li va manllevar el curs més baix i el 

va integrar de ple dins del complex de regadius del Baix 

Ter. És així que el nostre riu rep la darrera gran aportació 

d’aigües, les que baixen de les altures més significatives 

del massís de les Gavarres: del puig d’Arques, on neix; de 

la riera del Vilar, que sorgeix a migdia, entre Calonge i Fi-

tor; del Rissec, que passat la Bisbal li regala les aigües que 

vénen de la muntanya dels Àngels...

De seguida, el curs vell del Daró, per on malgrat tot 

continua passant aigua, s’allunya del Ter tot fent via cap al 

sud, com si volgués rebutjar aquell monstre que li acaba 

de succionar l’energia. Deixa Gualta a la seva dreta, amb 

el molí en primer terme, i es confon no gaire lluny de 

Fontanilles amb el rec que ve del mateix molí, que amb 

l’aigua del Ter retorna al Daró Vell part de la força man-

llevada. L’intercanvi d’aigües esdevé total.

L’entramat espès de recs i canals que emana d’aquesta 

complexa dansa entre el Ter i el Daró s’escampa fins a les 

muntanyes de Begur, que tanquen la gran plana per l’ex-

trem de migdia. Als canals secundaris i a les derivacions 

s’hi afegeixen diverses rieres, que també acaben inevita-

A DALT, A L’ESQUERRA

A la seva part posterior, 

com en quasi tot 

l’edifici, el molí de 

Gualta reflecteix la seva 

història, tan llarga com 

complexa.

A DALT, A LA DRETA

La resclosa de Canet, 

cinc-cents anys desviant 

l’aigua cap al rec dels 

molins de Gualta i Pals.

A BAIX

El molí de Pals 

s’encimbella sobre 

les canalitzacions 

que porten aigua als 

arrossars.



E L  T E R  |  E L  B A I X  T E R

194 195



E L  T E R  |  E L  B A I X  T E R

196 197

blement canalitzades. Des de Palau Sator, la riera Nova 

li regala tot el que baixa de Peralta i Peratallada, i la rie-

ra d’Esclanyà, esdevinguda riera Grossa a tocar de Pals, 

li duu el que ve de la banda de Palafrugell. Al bell mig de 

l’aiguabarreig de tota aquesta aigua canalitzada, es dreça 

imponent el molí de Pals.

La principal raó de ser del molí és l’arròs. En aquesta 

contrada a nivell del mar, on el regnat de la terra ferma 

comença a cedir davant de les extensions creixents d’ai-

gua, el conreu semiaquàtic de l’arròs hi té una història 

antiquíssima que la millora del sistema de canals va per-

metre que fos recuperada després d’un decret que havia 

manat eliminar-lo per la por, ben fonamentada, de les 

epidèmies. A mitja comarca, l’arròs ja no hi va créixer 

mai més, però Pals s’hi va tornar a abocar amb empen-

ta. El molí va poder recuperar, i fins avui mateix, la seva 

dedicació centenària, que arrencava l’any 1452, quan Mi-

quel Pere Tafurer va obtenir permís per bastir aquesta 

instal·lació arrossera al mateix indret, al costat del seu 

mas pairal, on ja hi tenia un molí de farina. Tant el mas, 

esplèndid, com el molí mantenen i exhibeixen la seva an-

tiguitat i les refetes posteriors que, lluny de desvirtuar-los, 

els han transformat en uns elements de patrimoni encara 

més notables.

L’interior del molí de Pals preserva tota una rastelle-

ra de mecanismes que han servit per produir no tan sols 

arròs, sinó també farina i electricitat. Als tradicionals ro-

dets, moles, tremuges, turbines i alternadors, cal afegir-hi 

aquí les assecadores, la màquina d’esclofollar, les blan-

quejadores i l’empaquetadora. Tot a punt perquè l’arròs 

de Pals sigui comercialitzat i també perquè valgui la pena 

fer mans i mànigues per poder visitar i veure treballar 

aquest molí que ha esdevingut únic en tot el llarg recorre-

gut pel Ter que ara estem a punt de completar.

A partir d’aquí el rec, que ja ha fet la feina, pren de-

cididament entre els arrossars la direcció d’un mar que 

ja té a tocar i que fa estona que ja es flaira. Passa pel mas 

Gelabert, on arriben tot un seguit de recs des de totes di-

reccions, i, després de rebre la sèquia del Masot, s’aban-

dona definitivament a la natura empès pels darrers canals 

que s’hi connecten. El rec es deixa vessar al mar immens 

sota la mirada del turonet de la Fonollera i al costat de les 

Peu de foto ore dolore 

facipis niam volent 

wis alismod lorem nos 

nulputpatet.

Als extensos camps de la plana regada pel Ter i pel Daró, pràcticament 
a nivell del mar i afavorits per una climatologia considerablement 
benigna pel que fa a temperatures extremes, ja fa molts segles que 
s’hi conrea l’arròs, l’únic arròs de la Catalunya septentrional. La història 
del conreu de l’arròs del Baix Ter té tots els tons possibles. Des de 
l’auge i la gran extensió dels darrers segles medievals i de l’edat 
moderna fins a la croada furibunda a la qual s’hagué d’enfrontar 
quan es van relacionar –directament i no de manera totalment 
desencaminada– les grans extensions d’aigües quietes dels arrossars 
amb les inevitables malalties que se’n derivaven.
L’arròs del Baix Ter en va sortir molt debilitat, però no pas mort, i la 
millora dels sistemes de renovació de l’aigua va permetre, a Pals, salvar 
els darrers camps d’arròs. El vell molí arrosser d’aquell indret, doncs, 
va reviscolar i avui simbolitza no tan sols la pervivència amb èxit 
d’aquest conreu nascut de l’aigua del Ter i del Daró, sinó també de la 
llarga història que arrossega.
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basses d’en Coll, record darrer i minúscul d’aquella terra 

d’estanys que ell mateix va contribuir decisivament un 

dia a convertir en fèrtils camps i conreus.

ULLÀ, TORROELLA I L’ESTARTIT
En quatre mesos, de juny a setembre del 1817, Josep 

Maria de Sarriera, comte de Solterra, va fer construir el 

bramador que avui encara es conserva i funciona al costat 

esquerre de la resclosa d’Ullà, la darrera del Ter. Després, 

va col·locar una inscripció ben ostentosa a la llinda de 

l’entrada al bramador perquè en quedés constància per a 

les generacions futures; als dos costats de la pertinent fra-

se commemorativa hi va fer dibuixar sengles paons.

La presència d’aquests animalons a la inscripció sem-

blava a primer cop d’ull un justificat tribut als Pons, que 

en època medieval els havien exhibit com 

a símbol heràldic, però eren en realitat 

un anunci als quatre vents dels drets 

històrics que el comte de Solterra te-

nia sobre l’explotació d’aquest fragment terminal del Ter. 

Si el seu llinatge gestionava i dominava el rec que sortia 

d’aquest bramador era perquè a principis de l’edat mo-

derna els Sarriera, aleshores senyors de Solterra, havien 

incorporat als seus dominis el patrimoni torroellenc de la 

família Pons. I un dels actius més rendibles del llegat dels 

Pons eren, precisament, els diversos molins que se servi-

en d’una aigua del Ter que era desviada en aquest mateix 

punt i que explotaven gràcies a una concessió que, temps 

enrere, els havia atorgat la reina Violant de Bar, vídua del 

mateix rei Joan I que havia mort a Foixà estant de cacera.

A finals del segle XVII, un cop solucionada la guerra 

de l’aigua entre el baró de Verges i el comte de Peralada, 

Joan de Sarriera –que una concessió del rei esbalaït Carles 

II havia fet comte– va aprofitar el context favorable per 

arranjar i millorar els seus molins i regadius de Torroella, 

que altrament no hauria pogut tenir 

assegurats. A partir d’aquesta feta es 

consolidaren definitivament els tres 

molins dels comtes de Solterra, el de 

Els comtes de Solterra 

van voler deixar clara 

la seva petja com 

a promotors de la 

resclosa d’Ullà. Escuts 

nobiliaris i inscripcions 

commemoratives en 

són testimoni.
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de l’esquena arrodonida de la muntanya de Santa Cateri-

na un castell ferreny amb quatre torres cantoneres que la 

victòria militar va fer que romangués inacabat per sem-

pre més. Avui, pujar a les murades del castell del Montgrí 

en un dia clar vol dir abraçar amb un sol cop d’ull tot 

el Baix Ter, un regal que ningú, absolutament ningú, no 

s’hauria d’estalviar.

La relació de Torroella amb el Ter és més sòlida que no 

pas la de la resta de pobles de la contrada, que se’n servei-

xen mitjançant canals i empren el riu només per delimi-

tar els seus termes. Torroella, en canvi, engloba totalment 

els darrers sis quilòmetres del curs del riu i s’escampa més 

enllà, per les terres baixes, les dunes i la platja fins a trobar 

el curs del Daró Vell. La vila se situa davant per davant de 

l’aiguabarreig artificial del Daró, a molt poca distància de 

la riba esquerra del Ter, que dóna nom al carrer que con-

necta els horts del costat del rec amb els límits occidentals 

del nucli antic. Molt a prop, al vell casal de can Quintana, 

hi ha el Museu de la Mediterrània, on el Baix Ter té un 

protagonisme essencial i on, d’una manera admirable i 

alhora exemplar, es posa en evidència com el darrer tram 

del nostre riu i el seu entorn immediat foren essencials 

per obrir, a l’albada de la història, el nostre país embrio-

nari a les fèrtils i potents cultures mediterrànies, en una 

simbiosi que en bona part és la responsable que avui si-

guem com som.

Al capdavall del passeig ens topem amb un safareig 

públic que ha estat encertadament restaurat fa pocs anys. 

D’una sola tramada, és potser el rentador més llarg dels 

que hem anat trobant, però no podem obviar que la vila 

a la qual donava servei era també d’un pes considerable. 

Avui, de la seva frenètica activitat passada en queda el re-

cord plasmat en les imatges antigues que es mostren en el 

plafó explicatiu que hi ha plantat al costat, on una llarga 

rastellera de dones –sempre dones– vinclen els seus cos-

sos sobre el pedrís ple de roba ensabonada.

A uns dos-cents metres aigües avall, el riu és a punt de 

deixar enrere les cases més meridionals del casc antic. En 

surt el vell camí del sud, actualment una d’aquelles carre-

teres que apareixen en vermell als mapes i que va directa 

cap al Ter, el curs del qual salva amb un pont, el darrer 

pont sobre el Ter.

Dalt, el del Mig i el de Baix, prèvia construcció de la nova 

resclosa d’Ullà, el bramador de la qual, com acabem de 

veure, seria reedificat un segle i mig més tard per un dels 

seus descendents.

De fet, la resclosa i bona part de la seva estructura de 

derivació cap al rec són fruit de l’obra promoguda per 

Joan de Sarriera: ell també hi deixà una inscripció i un 

florit escut nobiliari coronat amb un elm, talment com 

cent anys abans havia fet un seu besavi, primer arranjador 

de la vella presa medieval. Qui gosa actualment, veient tot 

això, negar el valor patrimonial d’aquesta resclosa que 

encara avui funciona?

El Ter arriba a la resclosa d’Ullà després d’haver re-

corregut amb tota tranquil·litat tres quilòmetres des de la 

de Canet entre un paisatge horitzontal fraccionat en una 

multitud de camps i de plantacions als quals dóna vida 

una xarxa capil·lar de recs i reguerols que transporten 

l’aigua del Ter i d’alguns petits afluents. Aquell Montgrí 

solitari de silueta inconfusible que, ajagut sobre la plana 

immensa, s’albirava ja des de més enllà de Colomers es-

devé ara una presència imponent. A la dreta del riu, les 

terres de Serra de Daró han deixat pas a les de Fontanilles 

(amb més propietat, les de Llabià) i, després, a les de 

Gualta. A l’esquerra, s’estén el municipi d’Ullà, que des 

de la línia del Ter s’escampa pel pla on s’assenta el poble 

i s’enfila fins als més de tres-cents metres de la muntanya 

montgrinenca homònima. 

Passada la resclosa, el Ter continua cap al mar per un 

camí directe en el qual ja no trobarà més obstacles. Avi-

at li arriben per la dreta les aigües transvasades del Daró, 

mentre que, a l’esquerra, el rec que ve de la resclosa d’Ullà 

el segueix de petja entre alguna plantació d’arbres fruiters 

i una multitud de petits horts suburbans. Les primeres 

cases de l’aglomeració urbana de la capital del Baix Ter 

apareixen darrere aquest paisatge abarrocat.

Torroella de Montgrí, vila reial, va ser la gran espina 

clavada al flanc més sensible del comtat d’Empúries, i per 

això els monarques li van concedir tot tipus de privilegis 

i prevendes. La guerra que es desencadenà a l’entorn del 

1300 entre el rei Jaume II i el comte Ponç V va convertir 

el Montgrí reial en una magnífica talaia sobre les terres 

comtals, i per això el monarca va fer alçar al capdamunt 
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Les restes del pont antic 

de Torroella després 

de la voladura de l’any 

1939, amb la passera 

provisional que es 

va muntar per poder  

travessar el Ter. A baix, 

el pont avui, al cap de 

setanta anys.
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Obrat el 1896, fou reconstruït després de les destros-

ses de la Guerra Civil, que només deixaren amb possibi-

litats de recuperació alguns dels seus nou pilars, de pedra 

vista i amb els extrems arrodonits. En un dels estreps del 

pont un monòlit de pretensions imperials, amb un aligot 

d’urc sinistre a tall de signatura, commemorava fins fa poc 

temps una obra que va ser reaixecada amb moltes penes i 

no pocs treballs per tres centenars de presoners de guerra 

que havien tingut la mala sort de lluitar per la causa per-

dedora. Alguna mena de justícia divina, d’aquella que a 

vegades inesperadament treu el nas, va fer que fos impos-

sible desmuntar i endreçar en un magatzem aquest símbol 

opressiu i que, per enretirar-lo, s’hagués d’esmicolar de tal 

manera que no van quedar opcions de poder-lo recuperar, 

ni que fos com a peça de museu. Ben mirat, tant és. 

Abans d’arribar al pont, un trencall a l’esquerra de la 

carretera passa al cap de ben poca estona a frec de la fa-

çana del molí de Dalt. També conegut com el molí d’en 

Negre, va ser el darrer dels tres molins del comte de Sol-

terra que va deixar de funcionar i per això encara va tenir 

temps de transformar-se en molí de cilindres i farinera, la 

qual cosa vol dir que la primigènia instal·lació comtal va 

desaparèixer en bona part, transformada pel nou edifici. 

S’hi va afegir, a més a més, la circumstància que aquest 

molí transformat i engrandit va haver d’acabar tancant 

portes al cap de poques dècades. Tot i que li va salvar la 

vida un darrer ús com a magatzem, els senyals de la des-

curança s’han anat ensenyorint de l’edifici, que encara 

serva amagada en algun racó la vella turbina. Per sort, va 

ser indultada la portalada del segle XVI, de pedra treba-

llada i arc escarser, la qual cosa va salvar de retruc el bonic 

escut comtal que té esculpit a la llinda i que, en un edifici 

tan menystingut, ofereix una imatge que, no per posseir 

certa vàlua històrica (o precisament per això), sembla si 

més no un punt desubicada. Que hi va haver temps mi-

llors, no en tenim cap dubte.

El mas de la Galera 

ocupa el que fou l’antic 

molí de Baix. En resta la 

part inferior de la torre 

que el defensava, a  

l’esquerra, i el pas del rec 

del molí al costat.
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Una part de l’aigua del rec que antany alimentava el 

molí de Dalt retorna al Ter mentre que la resta segueix 

paral·lela al riu en direcció al següent molí, el del Mig, 

que està situat a poc menys d’un quilòmetre en direcció 

a sol ixent. El del Mig degué ser també un bon molí. Les 

restes que van aconseguir sobreviure al període en què no 

fou res més que una casa de pagès i, després, als excessius 

anys d’abandó de què dissortadament va ser víctima són 

prou eloqüents, especialment a l’obrador, als carcabans 

i, de bell nou, en algunes llindes centenàries de pedra pi-

cada, algunes de les quals mostren –no caldria sinó– les 

armes dels Solterra. Al final, un projecte reeixit de recu-

perar l’edifici per a serveis turístics privats va salvar el que 

el temps no s’havia menjat i, anant més enllà del que era 

estrictament necessari, va documentar, consolidar i inte-

grar amb cura dins del nou equipament, àdhuc amb una 

petita museïtzació, el que havia pervingut del vell molí. 

Moltes vegades queda clar que, per dignificar el patrimo-

ni, no cal demanar gaire res més.

Més enllà del molí del Mig, el rec discorre cap al nord-

est entre una gran extensió planera de camps de conreu 

d’on emergeixen, aquí i allà, tot un seguit de masos, al-

guns dels quals, com la Torre Begura o el mas Ral, estan 

reforçats amb una sòlida torre que els supera netament en 

altura. I és que el mar proper, avui amic, font de riqueses 

i espai de lleure estiuenc, fou durant molts segles un lloc 

insegur com cap altre, per on arribaven els estols enemics 

i les ràtzies mortíferes de la pirateria. I és per això que el 

molí del Ter més proper a la Mediterrània, el molí de Baix 

o de la Galera, també s’arraulia des de la baixa edat mit-

jana darrere una torre de planta quadrada de bon carreu. 

El molí de Baix també va rebre les atencions del projec-

te esperonat pels comtes de Solterra, però avui, després 

que deixés de moldre ja fa molts anys, l’únic element que 

ens en delata l’existència, al costat de la masia en què es 

va transformar, són les romanalles de la vella torre, mig 

amagada pels canyissars que creixen als marges del rec.

El mar és a tan sols tres quilòmetres a llevant, i el rec 

s’hi encamina amb resolució. Ja no trobarà més obstacles. 

Del costat nord, li arriben les aigües tributàries de recs se-

cundaris que baixen d’un Montgrí en decadència que ja 

es prepara per submergir-se al mar proper. Quan arriba 

al rodal del poble mariner de l’Estartit, el rec es confon 

amb els aiguamolls del Ter Vell, record de l’indret on va 

anar a morir el nostre riu després de les raons entre el rei i 

el comte d’Empúries. Per un reial decret que pretenia do-

mesticar encara una mica més aquests atribolats darrers 

quilòmetres del Ter, aviat farà dos-cents anys que aques-

ta segona desembocadura també va ser desviada, aquesta 

vegada un parell de quilòmetres més cap a migdia, on és 

ara. Els aiguamolls del Ter Vell, a la fi, moren al sorral de la 

platja de l’Estartit, davant per davant de les illes Medes on, 

amb un filet constant l’aigua dolça, el rec s’escola parsimo-

niosament cap a l’extensió infinita del mar.

Al Ter també se li acaba la feina. Acomplerta la seva 

missió de fornir el rec que surt de la resclosa d’Ullà, ja no 

se li exigirà res més; no se’l necessita i només 

cal deixar que es lliuri al seu darrer destí, el 

mar. Per això, passat el pont de Torroella fins 

i tot se li facilita el recorregut amb dues al-

tes motes, una a cada banda, que li marquen 

el tram final del seu camí i que el mig ama-

guen a la vista dels camps i dels masos que 

s’estenen a banda i banda. El Ter, cansat, es 

deixa portar, i la seva mateixa inèrcia l’apro-

pa irremissiblement al seu últim objectiu. 

Indolent, encara toparà amb les romanalles 

de l’antic gual ramader del pas Pilla, que les 

motes s’han encarregat d’inutilitzar, i ni s’adonarà que, 

molt a prop del mar, just al costat del cal Bonic, les seves 

aigües bressolen amb parsimònia les fustes d’un petit em-

barcador.

I al final, de sobte, el paisatge desapareix. Les motes 

s’acaben i les dunes de sorra finíssima de la platja de la 

Gola vénen a rebre el flux d’aigua dolça i constant que 

aporta el riu que agonitza. Amoroses, li modelen els dar-

rers metres de llera amb una llengua arenosa que n’es-

treny el pas i que juga amb el seu curs terminal. El Ter, 

aleshores, fa una darrera alenada, travessa la platja i es 

lliura al mar. Només per un moment, davant de la des-

embocadura, es desdibuixa un agombolament d’aigües 

incertes i tèrboles, on l’aportació dolça del riu i la sorra 

remoguda pels seus darrers moviments es filtra i es dilu-

eix en el cos immens de la mar Mediterrània.

Dovella amb l’escut 

heràldic dels Pons, 

del molí del Mig, de 

Torroella.
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La fi del camí del Ter. 

L’aigua del riu, cansada, es 

dilueix al mar immens un 

cop ha vençut les darreres 

llenques de terra.
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443  
elements

Quasi 450 elements conformen avui per avui el cos del patrimoni 
vinculat amb els usos de l’aigua del riu Ter. És un llistat actual, tancat 
l’any 2011 i que inclou tant des d’elements quasi imperceptibles, que 

només poden oferir un registre arqueològic, fins a grans colònies 
industrials encara plenes de vida, fàbriques que funcionen i centrals 

que produeixen energia. Sense oblidar aquells elements que, vinculats 
amb el riu, encara no es poden considerar estrictament patrimoni, 

com podrien ser els moderns viaductes mitjançant els quals les 
grans vies de comunicació modernes travessen el nostre riu. Oferim 

a continuació el llistat de tots aquests elements, distribuïts en 
comarques i municipis, amb una informació bàsica que es limita a la 
seva ubicació en coordenades i al tipus i la categoria de cada element. 

D’uns quants, aquestes dades és tot el que en trobareu en aquest llibre, 
no cal aturar-s’hi més. Altres –molts– ja surten esmentats amb més 

o menys detall en el text que acabeu de llegir. Uns tercers, finalment, 
rebran encara unes darreres atencions en les fitxes que conformen 

el proper apartat del llibre. Tots ells, sense excepció, són una part del 
patrimoni que ens ha deixat la nostra història col·lectiva.
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SETCASES

Palanca del Refugi Palanca Comunicacions 442109 4693644

Central de la Farga Central Producció d’energia 442264 4693599

Pont Nou Pont Comunicacions 442644 4692396

Pont de can Jepet Pont Comunicacions 442710 4691911

Canal de Setcases Canal Distribució i emmagatzematge 442543 4691783

Pont Teixó Pont Comunicacions 442509 4691568

Resclosa Brutau Resclosa Distribució i emmagatzematge 442505 4691559

Canal Brutau Canal Distribució i emmagatzematge

VILALLONGA DE TER

Gual del Catllar Gual Comunicacions 441855 4689867

Pont de Tregurà Pont Comunicacions 442273 4688180

Central de Tregurà Central Producció d’energia 442187 4688146

Canal de Tregurà Canal Distribució i emmagatzematge

Central de Vilallonga Central Producció d’energia 443239 4687105

Pont d’Abella Pont Comunicacions 443385 4686721

Resclosa Bassols Resclosa Distribució i emmagatzematge 443342 4686722

Canal Bassols Canal Distribució i emmagatzematge

Pont de la Roca Pont Comunicacions 444885 4686142

LLANARS

Central Bassols Central Producció d’energia 445632 4685671

Molí d’en Batlló Molí Instal·lacions industrials 445810 4685644

Pont d’Espinalba Pont Comunicacions 445840 4685659

Resclosa de can Pelegrí Resclosa Distribució i emmagatzematge 445873 4685623

Canal de can Pelegrí Canal Distribució i emmagatzematge

Central de can Pelegrí Central Producció d’energia 446114 4685653

Palanca del Collell Palanca Comunicacions 446576 4685460

Resclosa de can Coch Resclosa Distribució i emmagatzematge 446620 4685440

Canal de can Coch Canal Distribució i emmagatzematge

CAMPRODON

Pont nord de la variant Pont Comunicacions 447544 4685016

Palanca de Mas Ventós Palanca Comunicacions 447687 4684987

Palanca de l’Hotel Rigat Palanca Comunicacions 447717 4684952

RIPOLLÈS

ELEMENT TIPUS CATEGORIA UTM-X UTM-Y
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CAMPRODON

Pont Nou Pont Comunicacions 447757 4684887

Resclosa de ca l’Iglesias Resclosa Distribució i emmagatzematge 447753 4684857

Canal de l’Iglesias Canal Distribució i emmagatzematge

Pont d’Enllà Pont Comunicacions 447729 4684799

Resclosa sota el pont d’Enllà Resclosa Distribució i emmagatzematge 447709 4684785

Central de l’Iglesias Central Producció d’energia 447509 4684410

Resclosa del costat de la central de l’Iglesias Resclosa Distribució i emmagatzematge 447471 4684526

Pont sud de la variant Pont Comunicacions 447439 4684397

Resclosa de les Rocasses Resclosa Distribució i emmagatzematge 447408 4684369

Canal de les Rocasses Canal Distribució i emmagatzematge

Central de les Rocasses Central Producció d’energia 447211 4683909

Resclosa de la Farga Resclosa Distribució i emmagatzematge 447205 4683829

Canal de la Farga Canal Distribució i emmagatzematge

Pont de les Rocasses Pont Comunicacions 447150 4683643

Central de la Farga Central Producció d’energia 447205 4683357

La Farga Farga Instal·lacions industrials 447211 4683305

Resclosa Matabosch Resclosa Distribució i emmagatzematge 447330 4683232

Canal Matabosch Canal Distribució i emmagatzematge

Palanca de la Casanova Palanca Comunicacions 447340 4682956

Pont de la Casanova Pont Comunicacions 447342 4682950

Safareigs de la Colònia Estabanell Safareig Ús domèstic de l’aigua 447320 4682926

Colònia Estabanell Colònia Colònies industrials 447346 4682807

Central Matabosch Central Producció d’energia 447435 4682722

Fàbrica Matabosch Fàbrica Instal·lacions industrials 447398 4682750

Pont del càmping Vall de Camprodon Pont Comunicacions 447572 4682377

Resclosa de can Beia Resclosa Distribució i emmagatzematge 447632 4682618

Palanca de can Beia Palanca Comunicacions 447632 4682618

Canal Mariner Canal Distribució i emmagatzematge

Pont de can Peric Aqüeducte Distribució i emmagatzematge 448316 4680863

Molí de can Peric Molí Instal·lacions industrials 448323 4680846

SANT PAU DE SEGÚRIES

Pont de la Rovira Pont Comunicacions 448090 4680322

Central del Mariner Central Producció d’energia 447767 4679533

Resclosa Brandia Resclosa Distribució i emmagatzematge 447653 4679088

Canal Brandia Canal Distribució i emmagatzematge

RIPOLLÈS

ELEMENT TIPUS CATEGORIA UTM-X UTM-Y
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SANT PAU DE SEGÚRIES

Pont de la Sala Pont Comunicacions 447590 4678828

Pont Vell de la Sala Pont Comunicacions 447604 4678856

Central Brandia Central Producció d’energia 446530 4678387

SANT JOAN DE LES ABADESSES

Pont vell de la Forcarà Pont Comunciacions 446284 4678369

Pont de la Forcarà Pont Comunicacions 446235 4678390

Resclosa de la Forcarà Resclosa Distribució i emmagatzematge 445839 4678487

Canal de la Forcarà Canal Distribució i emmagatzematge

Pont de Parella Pont Comunicacions 445280 4678289

Central de la Forcarà Central Producció d’energia 444116 4677730

Pont del Reixac Pont Comunicacions 443605 4677615

Resclosa Llaudet Resclosa Distribució i emmagatzematge 443462 4677521

Canal Llaudet Canal Distribució i emmagatzematge

Fàbrica Llaudet Fàbrica Instal·lacions industrials 442879 4677115

Colònia Llaudet Colònia Colònies industrials 442757 4677018

Safareig de la Colònia Llaudet Safareig Ús domèstic de l’aigua 442736 4676938

Palanca de la Batllia Palanca Comunicacions 442691 4676920

Gual de la Batllia Gual Comunicacions 442688 4676861

Resclosa Espona Resclosa Distribució i emmagatzematge 442597 4676861

Canal Espona Canal Distribució i emmagatzematge

Fàbrica Espona Fàbrica Instal·lacions industrials 441207 4676365

Molí Gros Molí Instal·lacions industrials 441155 4676319

Pont Vell Pont Comunicacions 441113 4676299

Pont Nou Pont Comunicacions 441065 4676222

Resclosa de Comamala Resclosa Distribució i emmagatzematge 440891 4676156

Canal de Comamala Canal Distribució i emmagatzematge

Central de Comamala Central Producció d’energia 440822 4675927

Resclosa de cal Gat Resclosa Distribució i emmagatzematge 440161 4675479

Canal de cal Gat Canal Distribució i emmagatzematge

Pont de la Fibran Pont Comunicacions 439056 4675371

Central de cal Gat Central Producció d’energia 438626 4675023

Resclosa de Serradal Resclosa Distribució i emmagatzematge 437649 4674836

Canal de Serradal Canal Distribució i emmagatzematge

Pont de Ribamala Pont Comunicacions 437357 4674742

Central de Serradal Central Producció d’energia 437323 4674846

RIPOLLÈS

ELEMENT TIPUS CATEGORIA UTM-X UTM-Y
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RIPOLL

Resclosa de Ribamala Resclosa Distribució i emmagatzematge 436946 4674720

Canal de can Badia Canal Distribució i emmagatzematge

Pont de la Barricona Pont Comunicacions 435334 4674527

Resclosa de la Barricona Resclosa Distribució i emmagatzematge 435283 4674518

Pont est de la variant Pont Comunicacions 434633 4674112

Pont dels Pintors Pont Comunicacions 434223 4673722

Resclosa de can Volant Resclosa Distribució i emmagatzematge 433995 4673170

Canal de can Guetes Canal Distribució i emmagatzematge

Gorga de can Volant Lloc de bany Ús domèstic de l’aigua 433972 4673156

Fàbriques Estamariu Fàbriques Instal·lacions industrials 433708 4673056

Colònia Estamariu Semicolònia Colònies industrials 433661 4673110

Safareigs de can Guetes Safareig Ús domèstic de l’aigua 433606 4672903

Pont de can Guetes Pont Comunicacions 433564 4672866

Can Pòlit Fàbrica Instal·lacions industrials 433490 4672885

Safareigs de can Pòlit Safareig Ús domèstic de l’aigua 433467 4672815

Fàbrica Filpur Fàbrica Instal·lacions industrials 433415 4672709

Pont de la Font Viva Pont Comunicacions 433439 4672655

Pont d’Olot Pont Comunicacions 433388 4672479

Pont Vell d’Olot Pont Comunicacions 433402 4672446

Pont de Macià Bonaplata Pont Comunicacions 433395 4672279

Pont del Tren Pont Comunicacions 433402 4672208

Resclosa del Pla Resclosa Distribució i emmagatzematge 433422 4672126

Canal del Pla Canal Distribució i emmagatzematge

Fàbrica del Pla Fàbrica Instal·lacions industrials 433534 4671801

Pont de Calatrava Pont Comunicacions 433731 4671864

Resclosa d’Agafallops Resclosa Distribució i emmagatzematge 433719 4671614

Canal d’Agafallops Canal Distribució i emmagatzematge

Pont de Castell d’Adral Pont Comunicacions 433831 4671449

Fàbrica d’Agafallops Fàbrica Instal·lacions industrials 433789 4671305

Semicolònia d’Agafallops Semicolònia Colònies industrials 433796 4671372

Resclosa de Sant Quintí Resclosa Distribució i emmagatzematge 433854 4670836

Canal de Sant Quintí Canal Distribució i emmagatzematge

Central de Sant Quintí Central Producció d’energia 433645 4670059

Fàbrica de Sant Quintí Fàbrica Instal·lacions industrials 433615 4670083

Resclosa del Roig Resclosa Distribució i emmagatzematge 433573 4669872

Canal del Roig Canal Distribució i emmagatzematge

RIPOLLÈS

ELEMENT TIPUS CATEGORIA UTM-X UTM-Y
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RIPOLL

Colònia Santa Maria Colònia Colònies industrials 433409 4669621

Pont de la colònia Santa Maria Pont Comunicacions 433536 4669398

Fàbrica del Roig Fàbrica Instal·lacions industrials 433816 4669266

Resclosa de la Corba Resclosa Distribució i emmagatzematge 434090 4668855

Canal de la Corba Canal Distribució i emmagatzematge

Passera de la Corba Passera Comunicacions 433983 4668470

Central de la Corba Central Producció d’energia 434283 4668537

Resclosa de l’Escala Central Distribució i emmagatzematge 434579 4668225

Canal de l’Escala Canal Distribució i emmagatzematge

Central de l’Escala Central Producció d’energia 434708 4667499

Palanca de l’Escala Palanca Comunicacions 434763 4667350

Resclosa de l’Aliguer Resclosa Distribució i emmagatzematge 434451 4667126

Canal de l’Aliguer Canal Distribució i emmagatzematge

Central del Molí de l’Aliguer Central Producció d’energia 434284 4667103

Resclosa de la Cúbia Resclosa Distribució i emmagatzematge 434577 4666425

Canal de la Cúbia Canal Distribució i emmagatzematge

Pont de la Cúbia Pont Comunicacions 434524 4666372

Passera de la Cúbia Passera Comunicacions 434440 4666329

Central de la Cúbia Central Producció d’energia 434690 4666072

Palanca de la Cúbia Palanca Comunicacions 434662 4666064

LES LLOSSES

Pont del Tren Pont Comunicacions 434488 4665014

Resclosa de la Farga de Bebié Resclosa Distribució i emmagatzematge 434569 4664977

Pont de la Fàbrica Pont Comunicacions 434533 4664730

Pont de la Casa Pont Comunicacions 434495 4664815

Pont de Ferro Pont Comunicacions 434385 4664879

Pont de Pedra Pont Comunicacions 434324 4664879

Fàbrica Vella Fàbrica Instal·lacions industrials 434577 4664793

LES LLOSSES-MONTESQUIU

La Farga de Bebié Colònia Colònies industrials 434491 4664924

RIPOLLÈS

ELEMENT TIPUS CATEGORIA UTM-X UTM-Y
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MONTESQUIU

Fàbrica Nova Fàbrica Instal·lacions industrials 434459 4664723

Resclosa del Carbur de Dalt Resclosa Distribució i emmagatzematge 434395 4664196

Canal del Carbur de Dalt Canal Distribució i emmagatzematge

Central del Carbur de Dalt Central Producció d’energia 434332 4663815

Resclosa del Carbur de Baix Resclosa Distribució i emmagatzematge 434312 4663752

Canal del Carbur de Baix Canal Destribució i emmagatzematge

Gual del Carbur Gual Comunicacions 434561 4662853

Central del Carbur de Baix Central Producció d’energia 434646 4662870

Pont de Ferro Pont Comunicacions 434690 4662689

Resclosa de can Trinxet Resclosa Distribució i emmagatzematge 434897 4662379

Pont del Castell Pont Comunicacions 434909 4662333

SANT QUIRZE DE BESORA

Canal de can Trinxet Canal Distribució i emmagatzematge

Fàbrica can Trinxet Fàbrica Instal·lacions industrials 435391 4661799

Pont de Sant Quirze Pont Comunicacions 435465 4661561

Resclosa de can Guixà Resclosa Distribució i emmagatzematge 435492 4661483

Canal de can Guixà Canal Distribució i emmagatzematge

Pont del Ferrocarril Pont Comunicacions 435945 4661135

Can Guixà Fàbrica Instal·lacions industrials 436472 4661123

Resclosa de les Illes Resclosa Distribució i emmagatzematge 436444 4660928

Canal de les Illes Canal Distribució i emmagatzematge

Molí del Pladercers Molí Instal·lacions industrials 436756 4661299

Central de les Illes Central Producció d’energia 436451 4660555

Pont de les Illes Pont Comunicacions 436242 4660565

ORÍS

Resclosa de la Caseta Resclosa Distribució i emmagatzematge 436302 4659729

Canal de la Caseta Canal Distribució i emmagatzematge

Central de la Caseta Central Producció d’energia 436314 4659640

Pont de l’Espona Pont Comunicacions 436468 4659120

Resclosa del Molí Resclosa Distribució i emmagatzematge 436305 4658944

Canal del Molí Canal Distribució i emmagatzematge

Passera de Saderra Passera Comunicacions 436131 4658558

Pont de Saderra Pont Comunicacions 438131 4658538

OSONA

ELEMENT TIPUS CATEGORIA UTM-X UTM-Y
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ORÍS

Central del Molí Central Producció d’energia 436545 4658488

Resclosa de la Mambla Resclosa Distribució i emmagatzematge 436825 4658604

Canal de la Mambla Canal Distribució i emmagatzematge

Pont del Molí de l’Espona Pont Comunicacions 436966 4658836

Molí de l’Espona Molí Instal·lacions industrials 436953 4658901

La Mambla Fàbrica Instal·lacions industrials 437341 4658422

Sèquia del Pelut Canal Distribució i emmagatzematge

Resclosa del Pelut Resclosa Distribució i emmagatzematge 437690 4656248

Canal del Pelut Canal Distribució i emmagatzematge

Pont del Pelut Pont Comunicacions 437564 4656319

Fàbrica del Pelut Fàbrica Instal·lacions industrials 437541 4656475

Colònia Ymbern Colònia Colònies industrials 437662 4656571

SANT VICENÇ DE TORELLÓ

Resclosa de Borgonyà Resclosa Distribució i emmagatzematge 437291 4657933

Canal de Borgonyà Canal Distribució i emmagatzematge

Pont de Borgonyà Pont Comunicacions 437001 4657517

Fàbrica de Borgonyà Fàbrica Instal·lacions industrials 437389 4657330

Colònia Borgonyà Colònia Colònies industrials 437528 4657441

Resclosa de Vila-seca Resclosa Distribució i emmagatzematge 437979 4657388

Canal de Vila-seca Canal Distribució i emmagatzematge

Fàbrica de Vila-seca Fàbrica Instal·lacions industrials 438451 4656798

Colònia Vila-seca Colònia Colònies industrials 438441 4656960

TORELLÓ

Resclosa de can Blanc Resclosa Distribució i emmagatzematge 437866 4656148

Canal de can Blanc Canal Distribució i emmagatzematge

Resclosa Matabosc Resclosa Distribució i emmagatzematge 437401 4656050

Canal Matabosc Canal Distribució i emmagatzematge

Fàbrica Matabosc Fàbrica Instal·lacions industrials 437809 4655764

Pont de Conanglell Pont Comunicacions 438140 4655547

Fàbrica de can Blanc Fàbrica Instal·lacions industrials 438776 4655594

Resclosa de can Tarrés Resclosa Distribució i emmagatzematge 438479 4654902

Fàbrica de can Tarrés Fàbrica Instal·lacions industrials 438431 4654831

Resclosa de la Coromina Resclosa Distribució i emmagatzematge 437450 4654965

Canal de la Coromina Canal Distribució i emmagatzematge

OSONA
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TORELLÓ

Pont de la Coromina Pont Comunicacions 437029 4655394

Fàbrica de la Coromina Fàbrica Instal·lacions industrials 436946 4655126

Colònia la Coromina Colònia Colònies industrials 437016 4655063

Gual de les Gambires Gual Comunicacions 438120 4653459

MASIES DE VOLTREGÀ

Resclosa de Remolins Resclosa Distribució i emmagatzematge 437876 4655621

Canal de Remolins Canal Distribució i emmagatzematge

Resclosa de la Farga Lacambra Resclosa Distribució i emmagatzematge 436867 4654950

Canal de la Farga Lacambra Canal Distribució i emmagatzematge

La Farga Lacambra Fàbrica Instal·lacions industrials 437175 4654352

Resclosa de Gallifa Resclosa Distribució i emmagatzematge 437889 4653341

Canal de Gallifa Canal Distribució i emmagatzematge

Fàbriques de Gallifa Fàbrica Instal·lacions industrials 438090 4652505

Colònia de les fàbriques de Gallifa Colònia Colònies industrials 438105 4652382

Resclosa de can Riva Resclosa Distribució i emmagatzematge 438480 4652112

Canal de can Riva Canal Distribució i emmagatzematge

Molí Vell Molí Instal·lacions industrials 438055 4651329

Fàbrica de can Riva Fàbrica Instal·lacions industrials 437745 4651260

Molí d’en Saleta Molí Instal·lacions industrials 437508 4650842

MANLLEU

Resclosa de ca l’Escolà Resclosa Distribució i emmagatzematge 437552 4650831

Canal de ca l’Escolà Canal Distribució i emmagatzematge

Fàbrica de ca l’Escolà Fàbrica Instal·lacions industrials 437584 4650632

Pont de la Gleva Pont Comunicacions 437449 4650535

Resclosa de can Ramisa Resclosa Distribució i emmagatzematge 437687 4649760

Canal de can Ramisa Canal Distribució i emmagatzematge

Pont de la Roca de Clavelles Pont Comunicacions 437911 4649600

Fàbrica de can Ramisa Fàbrica Instal·lacions industrials 438610 4649698

Colònia Ramisa Colònia Colònies industrials 438690 4649796

Resclosa del Dolcet Resclosa Distribució i emmagatzematge 439139 4649793

Canal del Dolcet Canal Distribució i emmagatzematge

Fàbrica del Dolcet Fàbrica Instal·lacions industrials 439245 4649932

Resclosa de la Teula Resclosa Distribució i emmagatzematge 439522 4649853

Canal Industrial de Manlleu Canal Distribució i emmagatzematge

OSONA
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MANLLEU

Pont del tren Pont Comunicacions 439669 4649843

El Molinot Molí Instal·lacions industrials 440105 4649793

Molí de Miarons Molí Instal·lacions industrials 440126 4650209

Les Tres Fàbriques Fàbriques Instal·lacions industrials 440270 4650111

Pont de can Moles Pont Comunicacions 440970 4649872

Molí Muntada Molí Instal·lacions industrials 440988 4650020

Safareigs del Canal Industrial Safareig Ús domèstic de l’aigua 441040 4649964

Fàbrica de ca l’Estapé Fàbrica Instal·lacions industrials 441169 4650095

Fàbrica de can Sangles Fàbrica Instal·lacions industrials 441305 4650141

Resclosa de can Llanes Resclosa Distribució i emmagatzematge 441572 4650060

Fàbrica de can Llanes Fàbrica Instal·lacions industrials 441666 4650045

Resclosa de can Puntí Resclosa Distribució i emmagatzematge 441204 4649450

Canal de can Puntí Canal Distribució i emmagatzematge

Fàbrica de can Puntí Fàbrica Instal·lacions industrials 440823 4649652

Gual del Gelabert Gual Comunicacions 440591 4649006

GURB

Resclosa de Malars Resclosa Distribució i emmagatzematge 441192 4648550

Fàbrica de Malars Fàbrica Instal·lacions industrials 441366 4648431

Colònia Malars Colònia Colònies industrials 441328 4648440

MASIES DE RODA

Resclosa de l’Obra Resclosa Distribució i emmagatzematge 441553 4648641

Canal de l’Obra Canal Distribució i emmagatzematge

Resclosa de can Grau Resclosa Distribució i emmagatzematge 442088 4648394

Fàbrica de can Grau Fàbrica Instal·lacions industrials 442136 4648317

Resclosa dels Molins Resclosa Distribució i emmagatzematge 443085 4647049

Central dels Molins Central Producció d’energia 443143 4647054

Passera Samalassa Gual Comunicacions 443143 4646870

Resclosa de Salou Resclosa Distribució i emmagatzematge 443294 4647410

Canal de Salou Canal Distribució i emmagatzematge

Palanca de Salou Palanca Comunicacions 443299 4647655

Fàbrica de Salou Fàbrica Instal·lacions industrials 443368 4647755

Colònia Salou Colònia Colònies industrials 443423 4647695

Resclosa de Còdol Dret Resclosa Distribució i emmagatzematge 443577 4648008

OSONA
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RODA DE TER

Fàbrica de l’Obra Fàbrica Instal·lacions industrials 442569 4648387

Resclosa de Roda Resclosa Distribució i emmagatzematge 442679 4648237

Canal de Roda Canal Distribució i emmagatzematge

Fàbrica de can Portavella Fàbrica Instal·lacions industrials 442747 4648257

Pont Nou Pont Comunicacions 442728 4648200

Pont Vell Pont Comunicacions 442806 4647999

La Blava Fàbrica Instal·lacions industrials 442765 4647670

VILANOVA DE SAU

Embarcador del Club Nàutic Embarcador Ús domèstic de l’aigua 450662 4648846

Presa de Sau Presa Distribució i emmagatzematge 451445 4646551

Central de Sau Central Producció d’energia 451423 4646381

Pont de Sau Pont Comunicacions 452024 4646455

OSONA

ELEMENT TIPUS CATEGORIA UTM-X UTM-Y

LA SELVA

ELEMENT TIPUS CATEGORIA UTM-X UTM-Y

SANT HILARI SACALM

Pont de Palou Pont Comunicacions

Pont de Querós Pont Comunicacions 455352 4645578

Molí de Querós Molí Instal·lacions industrials 455962 4645308

Pont del Molí de Querós Palanca Comunicacions 456076 4645299

SUSQUEDA

Passallís del Terrats Passallís Comunicacions 463372 4649154

Palanca del Terrats Palanca Comunicacions 463443 4649185

Pont de la Central de Susqueda Pont Comunicacions 464606 4648492

Central de Susqueda Central Producció d’energia 464582 4648430

OSOR

Presa de Susqueda Presa Distribució i emmagatzematge 460923 4647775
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LA SELVA

ELEMENT TIPUS CATEGORIA UTM-X UTM-Y

OSOR

Pont de la carretera del pantà Pont Comunicacions 462127 4648282

Passallís de Salomó Passallís Comunicacions 462884 4648303

Pont de Salomó Pont Comunicacions 462913 4648295

LA CELLERA DE TER

Pont de la Casanova Pont Comunicacions 465710 4648128

Palanca de Mas Blanc Palanca Comunicacions 466180 4647756

Presa del Pasteral Presa Distribució i emmagatzematge 467060 4648321

Canonada d’aigua potable a Barcelona Canal Distribució i emmagatzematge   

Central del Pasteral Central Producció d’energia 467183 4648374

Pont Vell del Pasteral Pont Comunicacions 467120 4648405

Pont de la carretera del Pasteral Pont Comunicacions 467227 4648440

Pont del Carrilet del Pasteral Pont Comunicacions 467296 4648457

Mina de can Francisco Canal Distribució i emmagatzematge   

Rec Gros Sèquia Distribució i emmagatzematge   

Safareig del Canal Safareig Ús domèstic de l’aigua 468495 4646648

Safareig de l’Avinguda de Montserrat Safareig Ús domèstic de l’aigua 468737 4646320

Resclosa de la Burés Resclosa Distribució i emmagatzematge 467978 4648623

Canonada d’aigua potable a Girona-Costa Brava Canal Distribució i emmagatzematge   

Canal de les Fàbriques Canal Distribució i emmagatzematge   

Central de can Ribes Central Producció d’energia 468912 4647416

Molí d’en Sabench Molí Instal·lacions industrials 468823 4647073

SANT JULIÀ DE LLOR I BONMATÍ

Barca de la Cellera Pas de barca Comunicacions 469275 4647269

Pont Vell Pont Comunicacions 469358 4646828

Molí del Pont Molí Instal·lacions industrials 469394 4646720

Pont de Sant Julià Pont Comunicacions 470028 4645844

Barca d’Anglès Pas de barca Comunicacions 470588 4645964

Resclosa de Bonmatí Resclosa Distribució i emmagatzematge 471040 4645882

Canal de Bonmatí Canal Distribució i emmagatzematge   

Central del Molí del Llor Central Producció d’energia 472668 4646407

Fàbriques Bonmatí Fàbriques Instal·lacions industrials 472740 4646388

Colònia Bonmatí Colònia Colònies industrials 472761 4646560

Pont de Bonmatí Pont Comunicacions 472911 4646587
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ANGLÈS

Canal Burés Canal Distribució i emmagatzematge   

Fàbrica Burés Fàbrica Instal·lacions industrials 469711 4645649

Central d’Anglès Central Producció d’energia 469806 4645629

Colònia Burés Semicolònia Colònies industrials 469757 4645521

Molí de Cuc Molí Instal·lacions industrials 469625 4645446

Molí d’en Ciscot Molí Instal·lacions industrials 470337 4645373

Safareig del Molí Safareig Ús domèstic de l’aigua 470345 4645378

Farga Olmera Farga Instal·lacions industrials 470975 4645475

LA SELVA

ELEMENT TIPUS CATEGORIA UTM-X UTM-Y

GIRONÈS

ELEMENT TIPUS CATEGORIA UTM-X UTM-Y

BESCANÓ

Molí d’en Peixet Molí Instal·lacions industrials 472473 4645890

Resclosa de Vilanna Resclosa Distribució i emmagatzematge 473101 4647114

Canal de Vilanna i Bescanó Canal Distribució i emmagatzematge   

Central de Vilanna Central Producció d’energia 474085 4646986

Farga de Vilanna Farga Instal·lacions industrials 474748 4647228

Pou de Glaç de Vilanna Pou de glaç Distribució i emmagatzematge 475296 4647483

Passallís d’en Pla Passallís Comunicacions 475709 4647924

Resclosa d’en Joga Resclosa Distribució i emmagatzematge 476902 4646936

Canal de la Grober Canal Distribució i emmagatzematge   

Central Berenguer Central Producció d’energia 476875 4646520

Rec Gros Sèquia Distribució i emmagatzematge   

Molí de Benages Molí Instal·lacions industrials 477766 4646640

Fàbrica Grober Fàbrica Instal·lacions industrials 478016 4646608

Central de la Grober Central Producció d’energia 478087 4646630

Safareig de Bescanó Safareig Ús domèstic de l’aigua 478737 4646129

Barca de Bescanó Pas de barca Comunicacions 478601 4646635

Resclosa de la Pilastra Resclosa Distribució i emmagatzematge 479528 4646695

Pas del Gegant Gual Comunicacions 479576 4646688
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BESCANÓ

Central de Montfullà Central Producció d’energia 480888 4646682

SANT GREGORI

Resclosa auxiliar de la Pilastra Resclosa Distribució i emmagatzematge 479202 4646706

Passallís del Gegant Passallís Comunicacions 479355 4646798

SALT

Sèquia Monar Sèquia Distribució i emmagatzematge   

Pas d’en Prats Gual Comunicacions 481035 4648009

Pont de l’Autopista Pont Comunicacions 482069 4648222

Fàbrica Gassol Fàbrica Instal·lacions industrials 481927 4647279

Central de la Gassol Central Producció d’energia 482068 4647267

Safareig de les Dones Safareig Ús domèstic de l’aigua 482204 4647532

Farga de Salt Farga Instal·lacions industrials 482780 4647406

Central del Molí Central Producció d’energia 482900 4647445

Coma i Cros Fàbrica Instal·lacions industrials 483206 4647577

GIRONA

Fàbrica Marfà Fàbrica Instal·lacions industrials 484083 4647561

Safareig de Santa Eugènia Safareig Ús domèstic de l’aigua 484027 4647653

Pont de Fontajau Pont Comunicacions 484332 4648423

Aguait de Fontajau Aguait Altres 484581 4648777

Passera de Fontajau Palanca Comunicacions 484808 4648834

Pont de la Barca Pont Comunicacions 485108 4648926

Pont de França Pont Comunicacions 485232 4648977

Central del Molí Central Producció d’energia 485415 4648179

Resclosa de l’Aurora Resclosa Distribució i emmagatzematge 485535 4649721

Canal d’en Cases Canal Distribució i emmagatzematge   

Central de l’Aurora Central Producció d’energia 485494 4650079

Fàbrica l’Aurora Fàbrica Instal·lacions industrials 485525 4650079

Resclosa Vinyals Resclosa Distribució i emmagatzematge 485844 4652165

SARRIÀ DE TER

Resclosa Mitjans Resclosa Distribució i emmagatzematge 485432 4651421

Rec Mitjans Canal Distribució i emmagatzematge   

Molí d’en Flores Molí Instal·lacions industrials 485410 4651541

GIRONÈS

ELEMENT TIPUS CATEGORIA UTM-X UTM-Y



E L  T E R  |  4 4 3  E L E M E N T S

218 219

SARRIÀ DE TER

Central Mitjans Central Producció d’energia 485428 4651575

Pont de l’Aigua Pont Comunicacions 485639 4651567

SANT JULIÀ DE RAMIS

Canal de Sant Jordi Canal Distribució i emmagatzematge   

Torras Vella Fàbrica Instal·lacions industrials 485764 4652561

Central de Sant Julià Central Producció d’energia 485977 4652977

Pont de la C-66 Pont Comunicacions 486545 4653163

Pont de la Variant Pont Comunicacions 487881 4652569

GIRONA-CELRÀ-BORDILS

Sèquia Vinyals Sèquia Distribució i emmagatzematge   

CELRÀ

Molí del camí dels Molins Molí Instal·lacions industrials 489131 4653901

BORDILS

Molí de Bordils Molí Instal·lacions industrials 491807 4654096

Safareig del carrer Almeda Safareig Ús domèstic de l’aigua 493159 4654358

Safareig del camí de Rissec Safareig Ús domèstic de l’aigua 492963 4655194

SANT JORDI DESVALLS

Resclosa de Sant Jordi Resclosa Distribució i emmagatzematge 495632 4656201

Passallís de l’Illa Passallís Comunicacions 496199 4656713

Gual de l’Illa Gual Comunicacions 496476 4656710

Passallís de Sobrànigues Passallís Comunicacions 496769 4656600

FLAÇÀ

Resclosa Vella Resclosa Distribució i emmagatzematge 496248 4656215

Canal d’en Vinyals Canal Distribució i emmagatzematge   

Molí d’en Vinyals Molí Instal·lacions industrials 496784 4656154

Central d’en Vinyals Central Producció d’energia 496814 4656175

Fàbrica Torras Fàbrica Instal·lacions industrials 496467 4655487

Colònia Salvador Torras Domènech Colònia Colònies industrials 496852 4655353

Pont del Tren Pont Comunicacions 497061 4656399

Molí de la Barca Molí Instal·lacions industrials 497605 4656351

GIRONÈS

ELEMENT TIPUS CATEGORIA UTM-X UTM-Y
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BAIX EMPORDÀ

FOIXÀ

Els Molinots Molí Instal·lacions industrials 500734 4656340

COLOMERS

Resclosa de Colomers Resclosa Distribució i emmagatzematge 498846 4659140

Rec de Sentmenat Sèquia Distribució i emmagatzematge   

Presa de Colomers Presa Distribució i emmagatzematge 499367 4658511

JAFRE

Molí de la Salvetat Molí Instal·lacions industrials 500467 4657185

Cadirals de la Salvetat Resclosa Distribució i emmagatzematge 500455 4657175

VERGES

Molí de Verges Molí/central Instal·lacions industrials 504000 4656665

Pont de Verges Pont Comunicacions 503782 4655940

BELLCAIRE D’EMPORDÀ

Molí de Bellcaire Molí Instal·lacions industrials 508142 4658692

Safareig del Molí Safareig Ús domèstic de l’aigua 508142 4658692

Molí Nou Molí Instal·lacions industrials 509311 4661014

SERRA DE DARÓ

Resclosa de Canet Resclosa Distribució i emmagatzematge 505722 4654687

Rec del Molí de Pals Sèquia Distribució i emmagatzematge   

GUALTA

Molí de Gualta Molí Instal·lacions industrials 508713 4653054

Canal Daró-Ter Canal Distribució i emmagatzematge   

PALS

Molí de Pals Molí Instal·lacions industrials 512643 4649745

ULLÀ

Resclosa d’Ullà Resclosa Distribució i emmagatzematge 508974 4654567

ELEMENT TIPUS CATEGORIA UTM-X UTM-Y
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TORROELLA DE MONTGRÍ

Rec del Molí Sèquia Distribució i emmagatzematge   

Safareig de Torroella Safareig Ús domèstic de l’aigua 510302 4654427

Molí de Dalt Molí Instal·lacions industrials 510682 4653995

Molí del Mig Molí Instal·lacions industrials 511751 4653742

Molí de Baix Molí Instal·lacions industrials 513527 4654912

Pont de Torroella Pont Comunicacions 510471 4653890

Pas del Pont Gual Comunicacions 510478 4653885

Pas Pilla Gual Comunicacions 512687 4652862

Embarcador de cal Bonic Embarcador Ús domèstic de l’aigua   

BAIX EMPORDÀ

ELEMENT TIPUS CATEGORIA UTM-X UTM-Y

ALT EMPORDÀ

ELEMENT TIPUS CATEGORIA UTM-X UTM-Y

L’ESCALA

Molí de l’Escala Molí Instal·lacions industrials 509838 4663809
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44 fitxes
De tots els elements que formen el conjunt del patrimoni 

vinculat als usos de l’aigua del riu Ter, n’hi ha uns quants que són 
irrenunciables si volem conèixer-lo amb un mínim de detall. Els 
hem agrupat en 44 fitxes, que no tan sols intenten que el visitant 

s’endugui una imatge global d’aquest patrimoni, sinó també que el 
que proposem sigui, avui per avui, realitzable. Per això, hi trobarem 

des d’elements de lliure accés fins a espais museïtzats o rutes 
concretes, sempre amb el requisit que la visita sigui possible, calgui 

o no adequar-se a uns horaris d’obertura o s’hagi d’efectuar una 
reserva prèvia. Per això, en cadascuna de les fitxes, al costat d’una 

o dues imatges i d’una descripció històrica i tècnica, informem de 
les condicions de visita i gaudi de cada element o grup d’elements 
en qüestió. Hi trobarem de tot: rescloses, canals, fàbriques de riu, 

centrals hidroelèctriques, ponts, colònies industrials, rutes urbanes, 
itineraris al costat del riu, museus, centres d’interpretació... El reflex, 

en definitiva d’un procés de recuperació d’aquest patrimoni en el 
qual encara estem immersos i que properament encara oferirà, no 

ho dubtem, novetats importants. De moment, això és el que tenim.
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El canal o rec de Setcases proporcionava aigua a tres antics 

molins, documentats el 1759: el molí del Manyito o de Joan 

Malet, el molí d’en Perejan o de can Burset, i el molí d’en 

Tiranda o d’en Ras. Aquest fou l’últim en deixar de funcionar, 

l’any 1971. Malgrat el seu desús, el rec ha estat arranjat i es 

manté avui com un element del patrimoni històric local que 

forma part del conjunt urbà del poble. El canal, fet amb murs 

de pedra de 25 cm de gruix, té una amplada d’1 metre i una 

fondària que oscil·la entre 45 i 50 cm. S’inicia a tocar del Pont 

Nou, que es troba a la sortida del poble direcció a Vallter, en 

una zona condicionada amb bancs i una font. Presenta trams 

tapats i d’altres descoberts, i alguns passos que permeten 

creuar-lo. També té dos bagants, que permeten la seva neteja, 

i un rentant.

1 | Canal de Setcases

COORDENADES UTM  x-442543; y-4691783; z-1270

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil.  Transcorre pel centre del nucli urbà de Setcases

TIPUS DE VISITA

Element d’accés lliure

MUNICIPI I COMARCA

Setcases, Ripollès

MÉS INFORMACIÓ

Oficina de Turisme. Carrer del Rec, 5

17869 Setcases

Telèfon 972 13 60 89

www.setcases.info

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.valldecamprodon.org

www.elripolles.com
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El Pont Nou de Camprodon és un dels monuments més 

destacats de la població i de tot l’Alt Ter. Fou construït a la 

confluència entre el Ter i el Ritort entre els anys 1196 i 1226 per 

assegurar el pas d’aquest punt estratègic del camí que unia 

la vall del Ter amb la del Tec per coll d’Ares. Ha mantingut a 

grans trets fins a l’actualitat el seu aspecte i la seva estructura 

originals, ja que tot i que patí els efectes del terratrèmol del 

1428 i dels diversos conflictes bèl·lics que afectaren la vila 

entre els segles XV i XIX, sempre fou reparat. Les reformes més 

importants s’hi van efectuar al segle XIV i entre els segles XVI 

i XVII, i destaca sobretot la construcció de la torre que dóna 

accés al pont des del poble, fortificada amb un matacà. Va ser 

declarat Monument Històrico-artístic l’any 1976.  

És un pont fet de pedres unides amb morter de calç. Una 

part important manté l’obra original de carreuat, mentre que 

altres sectors, reformats, són fets amb rierencs i pedra més 

irregular. D’esquena amb doble pendent, se sustenta sobre 

vuit arcs de punt rodó, dels quals se’n veuen sis i només quatre 

estan oberts. L’imponent arc central s’alça quasi 14 metres 

per sobre del Ter i té una llum de 30 metres. D’una amplada 

interior de 2,30 metres, el seu paviment és de rierencs i 

actualment és apte només per al pas de vianants.

2 | Pont Nou de Camprodon

COORDENADES UTM  x-447757, y-4684887, z-949

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. Al nucli urbà. Comunica els carrers Antic i del Ter

TIPUS DE VISITA

Element d’accés lliure

MUNICIPI I COMARCA

Camprodon, Ripollès

MÉS INFORMACIÓ

Oficina de Turisme. Plaça Espanya, 1

17867 Camprodon

Telèfon 972 74 00 10

www.camprodon.cat 

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.valldecamprodon.org

www.elripolles.com
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La Colònia Estabanell té l’origen en una fàbrica tèxtil establerta 

per Antoni Matabosch pels volts del 1870, que arribà a comptar 

amb 300 telers i una secció de tints i que va generar al seu 

entorn una colònia industrial. L’any 1916 patí un greu incendi 

del qual no es va recuperar fins que, el 1923, l’empresa va ser 

comprada per la companyia elèctrica «Estabanell i Pahissa», que 

la posà de bell nou en funcionament. A finals del segle XX, temps 

després d’haver cessat definitivament l’activitat, s’instal·là a la 

vella fàbrica una marca de galetes. La fàbrica va ser totalment 

reconstruïda després de l’incendi i les restes de l’antiga es 

troben a darrera, a tocar de la central hidroelèctrica i de l’antiga 

xemeneia cilíndrica de rajol. La colònia pròpiament dita 

comptava amb una església, una escola, tres blocs d’habitatges 

per a obrers, un cafè, una sala de ball i un estanc. L’església, 

dedicada a Sant Antoni de Pàdua, és d’estil neogòtic i es troba 

ubicada entre dos blocs d’habitatges afrontats a la carretera, 

que travessa la colònia de cap a cap. A l’altra banda del vial s’hi 

pot veure l’escola, d’estil arquitectònic racionalista i molt ben 

conservada. Pel que fa al cafè i la sala de ball, en canvi, fa anys 

que es troben fora d’ús.

3 | Colònia Estabanell

COORDENADES UTM  x-447346, y-4682807, z-909

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. Al km 8 de la C-38

TIPUS DE VISITA

Accés lliure als exteriors de la colònia. Els interiors són 

majoritàriament propietats particulars i no s’hi pot accedir

MUNICIPI I COMARCA

Camprodon, Ripollès

MÉS INFORMACIÓ

Oficina de Turisme. Plaça Espanya, 1

17867 Camprodon

Telèfon 972 74 00 10

www.camprodon.cat 

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.valldecamprodon.org

www.elripolles.com
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El Pont Vell de Sant Joan de les Abadesses va ser construït 

entre els anys 1128 i 1138 per encàrrec de l’abat Berenguer 

Arnau, amb l’ajut econòmic i personal de nobles i pagesos. 

Durant els segles XIV-XV sofrí desperfectes que obligaren 

a fer-hi reparacions de força abast, però la destrucció més 

important la va patir el 1939, a la guerra civil, durant la retirada 

de l’exèrcit republicà. Fou reconstruït seguint l’estil del pont 

original i inaugurat l’any 1976. De pas en forma d’esquena 

d’ase, està format per una gran arcada central, apuntada, de 

33 metres de llum, i quatre arcs inferiors de descàrrega, dos 

d’apuntats i dos de punt rodó. Les restes del pont original 

són fetes amb rierencs lligats amb morter de calç, mentre 

que l’obra nova és de carreuat regular. Substituït a principis 

del segle XX pel veí pont Nou, per on passa actualment el 

tràfic rodat, el pas del pont Vell està actualment reservat als 

vianants.

4 | Pont Vell de Sant Joan de les Abadesses

COORDENADES UTM  x-441113, y-4676299, z-773

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. Al nucli urbà de Sant Joan de les Abadesses, a 

l’enllaç entre la C-26 i el carrer Berenguer Arnau

TIPUS DE VISITA

Element d’accés lliure

MUNICIPI I COMARCA

Sant Joan de les Abadesses, Ripollès

MÉS INFORMACIÓ

Oficina de Turisme. Palau de l’Abadia

Plaça de l’Abadia, 9.

17860 Sant Joan de les Abadesses

Telèfon 972 72 05 99

www.santjoandelesabadesses.cat

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.elripolles.com
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El Molí Petit era l’antic molí fariner del monestir de Sant Joan 

de les Abadesses, documentat al segle XIV, tot i que molt 

possiblement fos anterior a aquesta data. Fins els anys 70 del 

segle XX va funcionar utilitzant l’aigua de l’Arçamala, afluent 

del Ter, per moldre blat i altres cereals. Rehabilitat a partir de 

l’any 2003, és en l’actualitat un centre d’interpretació dels 

molins hidràulics i de l’ecosistema fluvial de la zona. En el seu 

interior hi trobem una exposició permanent, amb part dels 

elements originals del molí i plafons interpretatius i maquetes, 

i audiovisuals relacionats amb el molí i el seu entorn natural. 

Durant l’any es realitzen diferents activitats, dirigides a 

escolars, grups i particulars, relacionades amb el funcionament 

del molí fariner i l’espai natural de la riera d’Arçamala. També 

s’ofereixen visites guiades que es realitzen pels exteriors del 

molí, on hi ha la bassa, el canal i els carcabans, i l’obrador, on 

es conserven les moles i part del mecanisme original. Durant 

la visita es dóna a conèixer la història del Molí Petit, com 

funcionava un molí hidràulic, com eren la vida i les feines del 

moliner, i algunes anècdotes i llegendes.

5 | Ecomuseu Molí Petit

COORDENADES UTM  x-441200, y-4675920, z-762

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil amb indicacions des del centre de la població. A la 

riera d’Arçamala sota la Plaça de l’Abadia del monestir de Sant 

Joan de les Abadesses

TIPUS DE VISITA

Horari d’obertura: de dilluns a divendres de 10 a 14 h 

i dissabtes de 10 a 12 h. Diumenges tancat. 

Visites guiades:  dissabtes de 12 a 13 h

MUNICIPI I COMARCA

Sant Joan de les Abadesses, Ripollès

MÉS INFORMACIÓ

Ecomuseu. El Molí Petit, s/n. 17860 Sant Joan de les Abadesses

Telèfon 972 72 13 17. www.alt-ter.org

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.santjoandelesabadesses.cat 

www.elripolles.com
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L’anomenat «pantà de cal Gat» és el petit embassament que 

es forma rere la resclosa de Serradal, construïda el 1945 per 

donar servei a la propera central hidroelèctrica del mateix 

nom. El canal que origina la resclosa discorre paral·lel al riu 

i al costat d’unes instal·lacions esportives fins que, soterrat, 

travessa la carretera per atènyer la central. En aquest indret, 

aprofitant l’ecosistema generat per l’embassament, s’hi ha 

adequat un itinerari de natura, de 400 metres de recorregut, 

inclòs dins la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea, i que 

compta amb un aguait d’aus aquàtiques i amb un mirador 

que permet observar un frondós bosc de ribera format per 

roures, aurons, salzes i verns. Aquest indret es troba al costat 

mateix de la Ruta del Ferro, que segueix el traçat de l’antic 

ferrocarril Granollers-Ripoll-Toralles i que actualment està 

condicionat com a via verda. A aquesta via pertany el proper 

pont de ferro de Ribamala, d’uns 60 metres de llargada i 

14,5 d’alçada, que descansa sobre quatre pilars de pedres 

carejades. Construït per la casa Eiffel, aquest pont fou reforçat 

l’any 1930 i actualment forma part de l’esmentada via verda.

6 | Itinerari de natura al pantà de Cal Gat

COORDENADES UTM  x-437649, y-4674836, z-732

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. Trencall a l’esquerra de la C-26 en direcció a 

Ripoll, al km 197,8 a tocar de les instal·lacions de l’Agrupació 

Esportiva del Ripollès

TIPUS DE VISITA

Element d’accés lliure

MUNICIPI I COMARCA

Sant Joan de les Abadesses, Ripollès

MÉS INFORMACIÓ

Oficina de Turisme. Palau de l’Abadia. Plaça de l’Abadia, 9

17860 Sant Joan de les Abadesses

Telèfon 972 72 05 99

www.santjoandelesabadesses.cat

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.elripolles.com
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Situada a la confluència entre el Ter i el Freser, la ciutat de 

Ripoll té els seus orígens a l’alta edat mitjana, i ha estat sempre 

un dels principals nuclis de població de la zona. La seva 

relació amb l’explotació de l’aigua dels dos rius arrenca amb 

els molins medievals que depenien del monestir, continua 

amb les seves fargues de gran renom i segueix a l’època 

contemporània amb la indústria tèxtil (fàbriques Estamariu, 

Filpur i el Pla).

El recorregut comença a la carretera de Sant Joan, a 

l’entrada al nucli, on s’arrengleren els blocs d’habitatges de 

la Colònia Estamariu, de principis del segle XX. Darrere, el 

carrer d’Estamariu acondueix fins al carrer Ramon Casanova, 

paral·lel al Ter. Si anem fins al final del carrer i prenem un 

corriol, arribem fins a la resclosa i la gorga de Can Volant, on 

els antics ripollesos s’hi banyaven a l’estiu. A l’altre extrem del 

carrer, en direcció al centre de la vila, hi veurem el modern 

pont de can Guetes i un caminet, seguint el Ter, ens portarà, 

seguint el canal i per darrere de la vella fàbrica de can Pòlit, 

fins als rentadors de can Guetes, rehabilitats recentment. Des 

d’aquest punt podrem agafar el carrer Mn. Cinto Verdaguer, 

paral·lel al riu, que comunica amb els ponts de la Font Viva i 

d’Olot. El carrer mor a la plaça Gran, passada la qual veurem 

el pont de Macià Bonaplata, sobre el Ter, i el de l’Arquet, 

sobre el Freser, que és l’antic pont de Barcelona. Travessat 

aquest pont, entrarem al passeig Ragull i veurem a la nostra 

esquerra el pont del Tren, sobre la confluència dels dos rius. 

Des del passeig podem contemplar la resclosa del Pla, d’on 

arrenca un canal que mor a l’antiga fàbrica tèxtil del Pla, avui 

tancada. Entre el solar de la fàbrica i el Ter hi ha el Parc Temàtic 

del Pirineu, amb espècies vegetals pròpies de la serralada, 

travessat el qual arribarem al pont de Ripoll o d’en Calatrava, 

on acabarem el recorregut.

7 | Itinerari urbà per Ripoll

COORDENADES UTM  x-433661, y-4673110, z-690 (Colònia Estamariu); x-433731, y-4671864, z-680 (pont d’en Calatrava)

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. Transcorre pel nucli urbà de Ripoll

TIPUS DE VISITA

Accés lliure a la majoria dels elements excepte els habitatges 

de la Colònia Estamariu i la fàbrica tèxtil del Pla

MUNICIPI I COMARCA

Ripoll, Ripollès

MÉS INFORMACIÓ

Oficina de Turisme

Plaça Abat Oliba, s/n

17500 Ripoll

Telèfon 972 70 23 51

www.ripoll.cat

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.elripolles.com
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La Farga Palau de Ripoll fou fundada com a farga de ferro al 

segle XVII i va mantenir la seva activitat fins l’any 1978, amb 

l’elaboració de peces d’aram. L’obrador ocupa la planta baixa 

d’un edifici actualment habitat, i preserva les trompes d’aigua, 

els dos martinets (amb coixinets metàl·lics, mànec d’om i 

mall d’acer), la carbonera, el forn i la fornal. A banda, hi ha 

la roda hidràulica, la sèquia i la bassa, que emmagatzemava 

l’aigua provinent del riu Freser. La força de l’aigua movia la 

roda i generava el vent que, impulsat de manera contínua, 

donà el nom al mètode de la farga catalana. Un o dos cops 

al mes s’encenia el forn i es fonia el metall, que era ferralla 

de coure. De cada fornada es forjaven les peces foses, que 

posteriorment es reescalfaven a la fornal per ser dúctils i amb 

els malls es colpejaven fins a donar-los la forma desitjada. 

Des del 1997 forma part del Museu Nacional de la Ciència i la 

Tècnica de Catalunya que l’ha restaurat i l’ha obert al públic.

8 | Farga Palau

COORDENADES UTM  x-433071, y-4672439, z-684

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. Al nucli urbà de Ripoll, al passeig de la Farga 

Catalana, 14-16

TIPUS DE VISITA

Horari de la visita des de l’exterior: de dimarts a dissabte de 

10 a 19 h. Diumenges i festius de 10 a 14 h. Visites guiades: 

a l’interior s’hi accedeix només amb visita concertada

MUNICIPI I COMARCA

Ripoll, Ripollès

MÉS INFORMACIÓ

Oficina de Turisme. Plaça Abat Oliba, s/n. 17500 Ripoll

Telèfon 972 70 23 51

www.ripoll.cat

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.mnatec.cat. i www.elripolles.com
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La central hidroelèctrica de Sant Quintí fou construïda el 1892 

per la Sociedad de Alumbrado Eléctrico de Ripoll aprofitant 

el salt d’un antic molí fariner. D’aquesta manera, Ripoll 

esdevingué una de les primeres poblacions de les comarques 

gironines en gaudir d’electricitat. L’edifici de la central, ampliat 

el 1959, està format pels soterranis, on hi ha les turbines i 

un motor diesel, una planta baixa on es troba el quadre de 

comandament de les turbines, i dos pisos. Les turbines són del 

model Francis, una d’eix horitzontal i d’una producció d’uns 

150 kVA, i l’altra d’hèlice, amb una producció d’uns 100 kVA. És 

remarcable, sobretot, el motor diesel, que va funcionar entre 

els anys 1929 i 1966 i que es troba en un excel·lent estat de 

conservació. Tenia la missió de fer llum quan pel canal hi 

baixava poca aigua, i actualment encara s’engega.

A l’entorn de la central hi ha el barri de sant Quintí, amb 

alguns habitatges, una antiga escola, l’ermita enrunada del 

Remei de Baix i una antiga fàbrica que aprofitava, també, 

el salt d’aigua de la central. La fàbrica, que ja fa molts anys 

que es troba en desús, està  formada per una nau de planta 

rectangular allargassada de pedra vista, obertures d’arc 

rebaixat de rajol i cobertes a diferent alçada, i hi destaca 

especialment l’esbelta xemeneia de planta quadrada, feta de 

maó vist.

9 | Central de Sant Quintí

COORDENADES UTM  x-433645, y-4670059, z-663

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. Al paratge de Sant Quintí, entre la C-17, km 92,1

i el Ter

TIPUS DE VISITA

S’hi fan visites concertades (contactar amb l’Oficina de 

Turisme de Ripoll)

MUNICIPI I COMARCA

Ripoll, Ripollès

MÉS INFORMACIÓ

Oficina de Turisme

Plaça Abat Oliba, s/n. 17500 Ripoll

Telèfon 972 70 23 51

www.ripoll.cat 

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.elripolles.com
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La indústria tèxtil de la Farga de Bebié va ser fundada el 1899 

pel suís Edmund Bebié, que construí una primera fàbrica 

al costat dret del Ter. Aviat s’amplià a l’altra banda del riu 

amb una segona fàbrica i va arribar a donar feina a 1.000 

treballadors. Fruit d’aquest èxit industrial es va formar al seu 

entorn una important colònia. La crisi del tèxtil de finals del 

segle XX l’afectà amb força i avui la indústria és tancada i la 

colònia està quasi deshabitada.

La fàbrica vella, entre la carretera i el Ter, està composada 

per una gran nau de dues plantes, mentre que la fàbrica 

nova la formen diversos cossos d’edificis. Els habitatges més 

antics són els Tibidabo, uns blocs arrenglerats sobre l’antiga 

carretera. Més endavant, als anys 20, es construiren els 

habitatges dels Sunyers a la part més alta, i Conangle, en estil 

suís, a l’altre costat del riu, prop de l’estació del tren. L’església, 

dedicada a la Mare de Déu del Carme, és dels anys 50. 

Actualment, llevat dels habitatges Conangle, la resta d’edificis i 

d’instal·lacions es troben deshabitats.

Diversos ponts comuniquen ambdues ribes del Ter: dues 

passeres interiors entre les fàbriques; l’anomenat pont de 

Pedra, entre la carretera i el sector on hi ha la fàbrica nova; i 

els dos altíssims ponts de ferro per on el ferrocarril Barcelona-

Puigcerdà, travessa el pronunciat meandre del Ter on es troba 

la colònia.

10 | La Farga de Bebié

COORDENADES UTM  x-434491, y-4664924, z-601

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. A banda i banda de l’antiga N-152, km 96

TIPUS DE VISITA

Els exteriors de la colònia són de visita lliure, però l’interior de 

les edificacions no es pot visitar

MUNICIPI I COMARCA

Les Llosses, Ripollès; Montesquiu, Osona

MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament de les Llosses: C-26, km 181,6

17512 Les Llosses. Telèfon 972 70 19 01. www.ddgi.cat/llosses

Ajuntament de Montesquiu: Plaça Emili Juncadella, 1-2

08585 Montesquiu.  Telèfon 93 852 91 00

www.montesquiu.cat

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.elripolles.com

www.osonaturisme.cat
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Els orígens de la central hidroelèctrica de les Illes o de Sant 

Quirze es troben en una concessió d’aigües de l’any 1904. 

La central, però, és del 1912, i fou dissenyada pel reconegut 

arquitecte torellonenc Josep Maria Pericas. Es tracta d’un 

edifici de línies senzilles, de portes, finestres i angles remarcats, 

cornises motllurades i grans obertures geminades a la façana 

principal. El salt d’aigua de la central és de 12,82 metres i 

a l’interior hi ha dues turbines Francis acoblades amb un 

multiplicador i un generador Siemens de 550 W. Al costat 

de la central hi ha uns habitatges d’estil arquitectònic afí, 

actualment abandonats. Tot i que a la central no s’hi pot 

accedir, és interessant contemplar aquesta construcció 

d’arquitectura acurada en un entorn natural molt ben 

preservat.

11 | Central de les Illes

COORDENADES UTM  x-436451, y-4660555, z-550

COM ARRIBAR-HI

Cal prendre un camí que arrenca de l’antiga N-152, just a la 

bifurcació sud de la variant de Sant Quirze de Besora, travessa 

la via per un pas a nivell i segueix paral·lelament als meandres 

del riu fins arribar a la central

TIPUS DE VISITA

Els exteriors són de visita lliure, però l’interior de la central no 

es pot visitar

MUNICIPI I COMARCA

Sant Quirze de Besora, Osona

MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament de Sant Quirze de Besora. Plaça Major,1

08580 Sant Quirze de Besora. Telèfon 93 852 90 17

www.ajsantquirze.com

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.osonaturisme.cat
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La fàbrica tèxtil de Borgonyà, coneguda també com ‘els 

inglesos’ donat l’origen dels seus fundadors, es va fundar el 

1895. El 1903 es fusionaren el grup català S.A. Sucesora de 

Fabra y Portabella amb el grup escocès J&P Coats Ltd, donant 

origen a Fabra & Coats, que fou una de les majors companyies 

mundials de fil de cosir.  S’instal·laren a la fàbrica, que arribà 

a tenir 1.000 treballadors, fins a 80.000 pues de filar, amb una 

producció setmanal de més de 60.000 kg. S’hi produïa fil de 

cosir i torçats dedicats a la producció de xarxes de pesca i 

lones. A finals del segle XX, la crisi del tèxtil va acabar amb el 

tancament de la planta, i avui altres empreses ocupen les naus.

La colònia que va sorgir entorn d’aquesta indústria està 

formada per l’església, la fàbrica, un economat, un casino, 

escoles de nens i nenes, cooperativa, germandat d’assistència, 

teatre-cinema, camp d’esports, fonda, barberia, baixador de 

tren, oficina de correus, cementiri i, des dels anys 20, escola 

bressol, metge i farmàcia. Els habitatges estan diferenciats 

depenent de la jerarquia, i la trama urbanística està formada 

per un seguit de carrers on la majoria de les cases tenen la 

mateixa tipologia: en filera, adaptades al pendent del terreny, 

amb jardins i façanes homogènies de pedra vista amb 

obertures de maó. Es tracta d’un conjunt de primer ordre tant 

per les seves característiques, d’inspiració innegablement 

escocesa, com pel seu estat de conservació. La major part de 

les cases estan habitades i des de l’any 1982 la colònia té la 

categoria de poble. 

12 | Colònia Borgonyà

COORDENADES UTM  x-437393, y-4657260, z-517 (fàbrica); x-437369, y-4657520, z-542 (església)

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. Al costat de la BV-5226, km 0,5

TIPUS DE VISITA

Accés lliure als exteriors de la colònia i del recinte industrial, 

on hi ha pannells informatius per ajudar a la visita. Visites 

guiades: el tercer dissabte de cada mes a les 11 h. Per visites 

concertades contactar amb el Museu Industrial del Ter

MUNICIPI I COMARCA

Sant Vicenç de Torelló, Osona

MÉS INFORMACIÓ

Museu Industrial del Ter. Can Sanglas-Passeig del Ter, 2

08560 Manlleu. Telèfon 93 851 51 76

www.mitmanlleu.org

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.santvicencdetorello.cat

www.osonaturisme.cat
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L’origen de la fàbrica tèxtil de Vila-seca data del 1860 a partir 

de la societat formada per Ferran Almeda i Francesc Puget, que 

amb el temps esdevingué «Almeda, Alamany i Cia., Societat 

Limitada».  L’edifici de la fàbrica, avui majoritàriament en 

desús, respon a les característiques pròpies de l’arquitectura 

industrial de l’època. La inauguració oficial de la colònia va ser 

el 1882, amb la benedicció de l’església, dedicada a la Sagrada 

Família i d’estil neogòtic. A banda del temple, la colònia està 

formada per la fàbrica, els blocs d’habitatges dels obrers, les 

cases dels directors i dels amos, una fonda, l’escola i els jardins, 

tot plegat disposat seguint els eixos principals de la carretera 

i el riu. Malgrat el declivi de la fàbrica, bona part de la colònia 

continua avui habitada.

13 | Colònia Vila-seca

COORDENADES UTM  x- 438434, y-4656811, z-517 (fàbrica); x- 438444, y-4657044, z-531 (església)

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. Al costat de la BV-5226, km 2 

TIPUS DE VISITA

Accés lliure als exteriors de la colònia. Visites concertades: 

contactar amb el Museu Industrial del Ter

MUNICIPI I COMARCA

Sant Vicenç de Torelló, Osona

MÉS INFORMACIÓ

Museu Industrial del Ter

Can Sanglas-Passeig del Ter, 2. 08560 Manlleu

Telèfon 93 851 51 76

www.mitmanlleu.org

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.santvicencdetorello.cat

www.osonaturisme.cat
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L’origen de la fàbrica del Pelut cal cercar-lo en una 

adoberia establerta l’any 1859 (d’aquí el seu nom), que fou 

transformada després en filatura. L’any 1923, Eduard Calvet va 

renovar els edificis i els habitatges de la colònia i construí el 

nou pont, en un projecte fou supervisat per Antoni Gaudí. El 

1930 comprà el conjunt la societat Ymbern i a finals del segle 

XX s’hi instal·là l’actual empresa, Ges-Ter. La colònia, que havia 

arribat a tenir 144 habitants, es va anar abandonant a partir 

dels anys 70 del segle XX. La fàbrica respon a l’arquitectura 

habitual pròpia de les naus industrials de finals del segle 

XIX-principis del XX. La colònia està composada per un edifici 

de nou cases de tres plantes i golfes i obertures d’arc de 

mig punt i rebaixat, adossades a banda i banda d’una fonda, 

una filera de 4 cases per a dirigents, una zona esportiva, una 

església i una casa de pagès. Tota la colònia està construïda 

amb pedra de riu carejada amb un estil arquitectònic de trets 

modernistes, que s’integra perfectament amb la natura, molt 

especialment amb els jardins que s’estenen al seu entorn. 

Llevat de la zona de les fàbriques i d’una part dels jardins, la 

resta de la colònia segueix avui abandonada.

14 | Colònia Ymbern, o el Pelut

COORDENADES UTM  x-437662, y-4656571, z-514

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. S’hi arriba des de Torelló, a través del polígon 

industrial Matabosch.

TIPUS DE VISITA

Accés lliure únicament als exteriors de la colònia

MUNICIPI I COMARCA

Orís, Osona

MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament d’Orís

Gràcia, 2

08573 Orís

Telèfon 93 859 02 47

www.oris.cat

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.osonaturisme.cat
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La Farga Lacambra és una de les poques fàbriques de riu del 

Ter que, després de més de dos segles d’història des dels 

seus inicis,  han aconseguit sobreviure sense interrupcions i  

funcionant a ple rendiment. El seu origen data de principis del 

segle XIX, i fou a mitjans de segle quan el barceloní Francesc 

Lacambra i el seu fill Joan van venir a Les Masies de Voltregà 

i van transformar un vell molí en una foneria de coure que 

aviat va donar feina a 250 treballadors. Més endavant, amb 

l’arribada del tren i de l’electricitat, l’empresa va passar a 

produir fil de coure per a cables elèctrics. En aquesta època, 

Josep Lacambra, nét del fundador, es va fer construir la 

residència modernista de principis de segle XX que hi ha al 

costat de la fàbrica. Durant la guerra civil fou reconvertida 

per un temps en fàbrica d’armament. La posterior represa va 

permetre projectar a l’entorn de la fàbrica una colònia, que 

va estar habitada fins a finals dels anys 90. L’empresa, que 

actualment és propietat de dues famílies catalanes, avui és 

capdavantera en la transformació del coure.   

Dins de l’antiga residència dels comtes Lacambra s’hi ha 

adequat el Museu del Coure, que consta de quatre àrees: La 

Farga Lacambra, història d’una empresa;  el coure i els orígens 

de la metal·lúrgia; element químic coure; i tecnologia i 

aplicacions del coure, a més d’una passarel·la que permet 

al visitant conèixer el procés productiu de transformació 

d’aquest metall en viu.

15 | La Farga Lacambra i Museu del Coure

COORDENADES UTM  x-436451, y-4660555, z-488

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil

Trencall senyalitzat de la C-17, sortida 72, km 73,5

 

TIPUS DE VISITA

Horari d’obertura: de dimarts a divendres de 9.30 a 13.30 h.  

Dimecres de 15 a 19 h. Dissabtes de 10 a 14 h. Tancat diumenges 

i festius. Es fan visites concertades per a grups

MUNICIPI I COMARCA

Les Masies de Voltregà, Osona

MÉS INFORMACIÓ

La Farga Group i Museu del Coure. C-17, km 73,5

Colònia Lacambra, s/n. 08508 Les Masies de Voltregà

Telèfon 93 859 56 37. www.museudelcoure.com

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.lfg.es; www.fundaciolafarga.org
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El canal industrial de Manlleu fou promogut l’any 1841 per 

Francesc Puget amb la finalitat de fer funcionar les Tres 

Fàbriques i, a partir de 1848, fou prolongat amb la finalitat 

d’alimentar unes altres quatre indústries, entre les quals 

ca l’Estapé i can Sanglas. Té una longitud de 1900 m, una 

amplada mitjana de 6,5 m i una fondària de 2 m. El travessen 

nombrosos ponts i té diversos repartidors i comportes, 

donats els diversos salts que alimenta (el molí de Miarons, les 

desaparegudes Tres Fàbriques, el molí Muntada, ca l’Estapé, 

can Sanglas...). Veritable artèria que va fer funcionar el cor 

industrial de Manlleu entre mitjan segle XIX i la segona meitat 

del XX, avui és l’eix del passeig del Ter, l’arranjada façana 

fluvial de la vila. El canal comença a la resclosa de la Teula, que 

talla el Ter prop del pont del ferrocarril, i el seu primer tram 

s’allunya del riu, tot deixant entremig un espai avui ocupat 

per la zona esportiva municipal. En aquest sector ens trobem 

amb el molí de Miarons, originari del segle XVII i actualment 

en fase de rehabilitació. Davant del molí, es pot contemplar 

al mig del canal «el submarí», un sobreeixidor que pertany 

a la derivació de les desaparegudes Tres Fàbriques. El canal, 

després, s’aproxima novament al Ter, deixant a la seva esquerra 

el nucli històric de Manlleu, on hi podrem veure l’edifici 

del molí Muntada i, rere una tanca, la xemeneia de l’antiga 

indústria tèxtil de ca l’Estapé. En aquest indret creua el Ter el 

pont de pedra de Can Molas, del segle XV, que comunicava 

la vila amb l’exterior i, a tocar del pont i del mateix canal, els 

antics rentadors públics de Manlleu, ben arranjats. Al final del 

passeig, el canal mor a les envistes de l’antiga fàbrica de Can 

Sanglas (l’actual Museu Industrial del Ter), prop de la qual creua 

el Ter una nova resclosa, la de can Llanes, que alimentava la 

propera fàbrica tèxtil del mateix nom. El meandre que fa el Ter 

en aquest indret, finalment, conté una nova resclosa, la de can 

Puntí, que donava vida a la fàbrica del mateix nom, avui molt 

ben conservada i integrada a la nova empresa que l’ocupa.

16 | Itinerari urbà per Manlleu

COORDENADES UTM x-439490, y-4649878, z-445 (resclosa de la Teula)
 x-441569, y-4650077, z-439 (resclosa de can Llanes)

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. Al nucli urbà de Manlleu

TIPUS DE VISITA

Les rescloses, el canal, el pont i els rentadors són a l’aire lliure. Als 

molins de Miarons i Muntada i a can Llanes i can Rifà no s’hi pot 

accedir. La xemeneia de ca l’Estapé és darrere una tanca i can 

Sanglas és el Museu Industrial del Ter. Es fan visites guiades pel 

recorregut del canal (contactar amb el Museu Industrial del Ter)

MUNICIPI I COMARCA

Manlleu, Osona

MÉS INFORMACIÓ

Oficina de Turisme. Museu Industrial del Ter. Can Sanglas

Passeig del Ter, 2. 08560 Manlleu. Telèfon 93 851 51 76 

www.mitmanlleu.org

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.manlleu.cat i www.osonaturisme.cat
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Construïda el 1848, fou una filatura cotonera propietat de la 

família Sanglas. Es tracta d’una clàssica fàbrica de riu feta amb 

rierencs, de tres plantes i finestrals de maó vist. Del salt d’aigua 

que subministrava energia a la fàbrica se’n conserven dues 

turbines. Comprada per l’Ajuntament de Manlleu l’any 1998, 

es rehabilità com a seu del Museu Industrial del Ter, que obrí 

les portes l’any 2004 i que forma part del Museu Nacional de 

la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Una visita al MIT permet 

veure de primera mà com es desenvolupava una indústria 

tèxtil tradicional a través de tot el seu procés productiu, des 

de l’aprofitament de la força hidràulica fins al funcionament 

de les diferents màquines (cardes, metxeres, contínua...) sense 

oblidar el producte final ni les condicions laborals i humanes 

dels treballadors. En un espai de 1500 m2 hi ha instal·lades 

tres exposicions permanents («La fàbrica de riu», «La societat 

industrial» i «Els rius mediterranis»), un punt d’interpretació 

de la Colònia Borgonyà i la seu del Centre d’Estudis dels Rius 

Mediterranis. A banda, el museu ofereix diverses activitats per 

conèixer el procés d’industrialització del Ter i la biodiversitat 

d’aquest riu. 

17 | Museu Industrial del Ter - Can Sanglas

COORDENADES UTM  x- 441305, y-4650141, z-442

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. Al nucli urbà de Manlleu, al passeig del Ter

TIPUS DE VISITA

Horari d’obertura: de dimarts a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 

19 h. Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 h

Tancat: 1 de gener, diumenge de Pasqua i el dies 25 i 26 de 

desembre. Visites concertades prèvia reserva

MUNICIPI I COMARCA

Manlleu, Osona

MÉS INFORMACIÓ

Museu Industrial del Ter-Can Sanglas. 

Passeig del Ter, 2. 08560 Manlleu. Telèfon 93 851 51 76

www.mitmanlleu.org

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.manlleu.cat

www.osonaturisme.cat
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La resclosa recollia aigua per a la desapareguda fàbrica 

l’Obra, de Roda de Ter, i fou construïda el 1820. Afectada per 

la primera guerra carlina, fou adquirida pels francesos Baurier, 

que van refer tota la instal·lació (resclosa, canal i fàbrica), fins 

que el 1864 es van traslladar a Salou, aigües avall de Roda de 

Ter. Ens trobem davant dels únics exemples de resclosa i canal 

del segle XIX conservats de manera relativament íntegra a 

tot el recorregut del Ter. La resclosa és feta de rierencs i està 

reforçada amb un seguit de nervis de fusta clavats al llit del 

riu. La casa de comportes, a la riba esquerra, és un interessant 

exemple d’obra mixta de rajol i rierencs units amb morter de 

calç i obertures de pedra treballada. El canal discorre paral·lel 

al Ter en direcció a Roda al llarg de quasi 1 quilòmetre, i es 

pot resseguir a peu pel corriol que es coneix com el Camí dels 

Pous. Aquest nom és degut al fet que, a la part coberta del 

canal, sobresurten al costat del camí diversos registres cúbics 

d’obra pertanyents a la mateixa canalització que permetien 

l’accés a l’interior del canal per a tasques de neteja i reparació i 

per al control del nivell de l’aigua.

18 | La resclosa de l’Obra i el Camí dels Pous

COORDENADES UTM  x- 441553, y-4648641, z-429

COM ARRIBAR-HI

S’accedeix a la resclosa per un trencall a la dreta del camí 

veïnal que va de Manlleu a Roda de Ter pel mas Gelabert. 

El camí dels Pous es pot fer únicament a peu, per una ruta 

senyalitzada que segueix el riu

TIPUS DE VISITA

Accés lliure

MUNICIPI I COMARCA

Les Masies de Roda, Osona

MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament de les Masies de Roda. Ctra. de Manlleu, s/n

08510 Les Masies de Roda

Telèfon 93 854 00 27

www.lesmasiesderoda.cat

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.osonaturisme.cat
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Les primeres notícies de l’existència del pont són del segle XI. 

L’obra original era un pont de rierencs units amb morter de 

calç, de sis arcades, que aconseguí sobreviure al llarg dels segles 

malgrat els efectes de diverses riuades, especialment les dels 

anys 1599 i 1617. A finals del segle XIX va ser realçat amb un 

pont nou, de pedra i ciment, amb 5 arcades de maó vist, que 

va servir per compensar el fort desnivell entre les dues ribes, 

que va passar així del 14% al 6,5%. Amb un pas de 3 metres 

d’ample i 110 de llarg, en no poder-se eixamplar, l’any 1931 es 

va construir al costat el Pont Nou, per on passa des d’aleshores 

la carretera. Molt afectat pels efectes de la guerra civil i de la 

inundació de 1940, fou objecte a mitjan segle XX d’una darrera 

reconstrucció. 

19 | Pont Vell de Roda

COORDENADES UTM  x- 442806, y-4647999, z-441

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. Al nucli urbà de Roda de Ter 

TIPUS DE VISITA

Accés lliure

MUNICIPI I COMARCA

Roda de Ter, Osona

MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament de Roda de Ter

Plaça Major, 4. 08510 Roda de Ter

Telèfon 93 850 00 75

www.rodadeter.cat

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.osonaturisme.cat
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Les obres de la presa s’iniciaren el 1949, i les seves comportes 

foren tancades el 1963, negant tota la vall de Sau i el curs 

del riu aigües amunt fins a tocar del nucli de Roda de Ter. El 

poble de Sant Romà de Sau fou reconstruït en un turó proper 

per l’empresa constructora Hidroeléctrica de Cataluña, SA. Es 

tracta d’una presa construïda utilitzant el sistema de gravetat 

pura. El mur de contenció té una alçada de 83 m, sobre uns 

fonaments de 7 metres d’amplada que descansen sobre 

bancals de roca granítica. La seva llargada és de 260 m i uneix 

els dos vessants del congost de Remolins. L’embassament 

permet emmagatzemar 177 milions de metres cúbics d’aigua, 

i alimenta la central de Sau, subterrània. L’entorn del pantà és 

bo i fins i tot té un vessant turístic, ja que s’hi ha desenvolupat 

un club nàutic, amb un petit embarcador situat a prop de les 

restes de l’església romànica de Sant Romà de Sau, la punta 

del campanar de la qual sobreïx del pantà, encara que estigui 

ple. Quan les aigües baixen emergeix la resta de l’església i les 

parets enrunades de diverses cases properes de l’antic poble.

20 | Presa de Sau

COORDENADES UTM  x- 451445, y-4646551, z-426

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. S’hi accedeix des de Vilanova de Sau per la N-141d

TIPUS DE VISITA

Accés lliure

MUNICIPI I COMARCA

Vilanova de Sau, Osona

MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament de Vilanova de Sau

Passeig Verdaguer, 7

08519 Vilanova de Sau

Telèfon 93 884 70 06

www.vilanovadesau.cat

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.embalses.net
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El pont fou construït entre 1532 i 1534 pel mestre de cases 

Joan Roig i costejat pels habitants de Querós per facilitar 

les comunicacions entre les diverses cases de la parròquia, 

situades a banda i banda del Ter. Fou refet dues vegades (1617 

i 1940) després de sengles riuades, fins que el 1967 fou negat 

per les aigües del pantà de Susqueda. Es tracta d’un pont de 

quatre ulls fet d’obra de pedra i morter de calç. De llargada i 

alçada considerables, es conserva en força bon estat, malgrat 

els llargs períodes que passa submergit en les aigües del 

pantà.

21 | Pont de Querós

COORDENADES UTM  x- 455352, y-4645578, z-320

COM ARRIBAR-HI

S’hi accedeix per un trencall a l’esquerra de la pista Sau-

Susqueda, a uns 10 km de Susqueda. El corriol, només 

accessible a peu, baixa directament fins al pont

TIPUS DE VISITA

Accés lliure. Cal tenir en compte que habitualment el pont està 

submergit sota les aigües del pantà de Susqueda i només es pot 

visitar quan el nivell de l’embassament baixa per sota del 35-40%

MUNICIPI I COMARCA

Sant Hilari Sacalm, la Selva

MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament de Sant Hilari Sacalm 

Rectoria, 17. 17403 Sant Hilari Sacalm

Telèfon 972 86 81 01. www. santhilari.cat

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.laselvaturisme.com
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Construït entre 1963 i 1968, el salt de Susqueda forma, 

juntament amb els de Sau i del Pasteral, el sistema 

d’aprofitament i regulació del Ter a la zona de les Guilleries, 

que aprofita el desnivell de 300 m existent entre la plana de 

Vic i la zona de Girona, i l’engorjada orografia del riu en tota 

aquesta zona. La seva construcció va suposar la desaparició 

sota les aigües de la vall de Susqueda, amb el poble i la 

majoria de masos, i  de la part baixa de Querós.

Es tracta d’una presa de formigó de tipus volta de corbatura, 

amb estreps de gravetat i sòcol de repartició. Té una alçada 

de 135 metres per sobre dels fonaments i fa 360 metres de 

longitud en coronació. L’espessor màxima de la volta en clau 

és de 21,50 metres i la mínima és de 5 metres. L’alçada dels 

estreps és de 33 metres. Origina un embassament de 215 hm3, 

que alimenta un ampli sistema hidràulic, d’abastament i de 

producció d’energia hidroelèctrica. La presa de l’aigua està 

formada per dues torres de 105 metres d’alçada i 12 metres 

de diàmetre; en la primera hi ha 4 entrades a diverses cotes i 

s’hi selecciona l’aigua que ha de consumir Barcelona i Girona, 

mentre que a la segona hi ha la comporta que regula l’aigua 

amb destí a la central. L’enginyer Arturo Rebollo, que dissenyà 

la presa, hi projectà en el seu interior alguns elements artístics 

destacables, com l’anomenada «sala de les columnes».

22 | Presa de Susqueda

COORDENADES UTM  x- 460293, y-4647775, z-356

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. Hi duu una carretera des del Pasteral, en un accés 

des de la C-63

TIPUS DE VISITA

Accés lliure a l’exterior. L’interior de la presa és tancat a les visites

MUNICIPI I COMARCA

Susqueda i Osor, la Selva

MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament de Susqueda. Plaça de l’Ajuntament,1

17171 Susqueda. Telèfon 972 19 01 88

www.susqueda.cat

Ajuntament d’Osor. Major, 36

17161 Osor. Telèfon 972 44 60 00

www.osor.cat

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.laselvaturisme.com
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La presa del Pasteral fou construïda el 1885 per subministrar 

aigua i electricitat a la fàbrica tèxtil Burés d’Anglès. L’any 1962, 

un acord entre els Burés i Hidroeléctrica de Cataluña, SA va 

permetre que fos reformada profundament amb la finalitat 

d’assegurar el proveïment d’aigua potable a Barcelona. Es 

va pujar en 6 metres la seva paret, la qual cosa li permetria, 

a partir d’ara, acumular 1.500 milions de litres d’aigua i 

produir 35 milions de quilovats hora. El complex d’on surt la 

derivació està situat al marge dret del Ter, a tocar de la presa. 

La presa actual, doncs, té un mur de 34 metres d’alçada i una 

longitud de coronació de 150 metres. A banda de l’abastiment 

d’aigua, el Pasteral també produeix energia i desvia aigua 

per al rec, però la seva funció primordial és la d’actuar com a 

contraembassament dels salts de Sau i Susqueda i lliurar al Ter 

un cabal d’aigua constant i controlat. 

23 | Presa del Pasteral

COORDENADES UTM  x-467060, y-4648321, z-188

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. Al costat de la C-63, entre la Cellera i Amer, km 43,8

TIPUS DE VISITA

Accés lliure

MUNICIPI I COMARCA

La Cellera de Ter, la Selva

MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament de la Cellera de Ter

Avinguda Montserrat, 20

17165 La Cellera de Ter

Telèfon 972 42 19 02

www.lacelleradeter.cat

ALTRES WEBS D’INTERÈS 

www.laselvaturisme.com
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El pont Vell de Sant Julià, per on el camí ral Girona-Amer 

travessava el Ter, fou construït als segles XVI-XVII sota el 

patrocini dels Olmera, senyors d’Anglès, i del monestir d’Amer. 

Va estar en funcionament fins l’any 1777, quan un aiguat el 

va malmetre parcialment i va desviar el curs del Ter més cap 

a l’oest, deixant-lo fora de servei. El pont ha estat restaurat 

recentment. Fet de pedres lligades amb morter de calç, és 

considerat un dels millors exemples d’un pont d’estil gòtic 

tardà civil que es preserven a les comarques gironines. Té 

5 arcades desiguals de mig punt, la més gran de 20 metres 

de llum, una alçada màxima de 9,1 metres fins a la barana i 

una llargada de 82 metres. Les pilastres estan reforçades per 

espigons que fan de trencaaigües i contraforts, i el pas té dos 

metres d’amplada. A tocar del pont hi ha el carrer Vell, amb 

cases dels segles XVII i XVIII arrenglerades al costat de l’antic 

camí ral, i un antic molí.

24 | Pont Vell de Sant Julià del Llor

COORDENADES UTM  x-469358, y-4646828, z-150

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. Al carrer Vell de Sant Julià del Llor

TIPUS DE VISITA

Accés lliure

MUNICIPI I COMARCA

Sant Julià del Llor i Bonmatí, la Selva

MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí

Plaça Manuel Bonmatí, s/n. 

17164 Bonmatí

Telèfon 972 42 22 96

www.stjuliabonmati.com

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.laselvaturisme.cat
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La primera nau de la indústria tèxtil Burés es va inaugurar el 

1887, fundada pels socis Burés, Homs i Safont a la hisenda de 

l’antic mas i molí de Cuc. El 1902 ja hi havia dues noves naus 

funcionant, amb 30.000 fusos i 600 telers, que donaven feina a 

més de 700 obrers, que l’any 1958 s’havien incrementat fins a 

1.125. A finals del segle XX l’empresa entrà en crisi, se subdividí 

en dues societats i acabà tancant a inicis del segle XXI. 

Les naus industrials, construïdes a cavall dels segles XIX 

i XX, se situen a llevant de la carretera, entre el vial i el Ter, i 

cal destacar-ne especialment el vapor, del 1899-1900, que es 

conserva en perfecte estat de funcionament i que ha estat 

declarat Bé Cultural d’Interès Nacional el 2010. La colònia està 

formada per habitatges diversos: en primer lloc, el mas Cuc, 

renaixentista, i el veí molí de Cuc, molt reformat. Segonament, 

la casa dels propietaris, el Xalet, Torre Burés o Villa Eulàlia, 

de disseny modernista, teulada a quatre vessants i amb una 

torre, envoltada de jardins. Finalment, els habitatges dels 

treballadors, uns grans blocs allargassats i de tres pisos, que 

s’arrengleren a banda i banda de la carretera. Pel mig d’aquest 

complex hi passava l’antic ferrocarril Girona-Olot, que hi ha 

deixat l’estació, actualment ocupada per les oficines de la 

policia municipal.

25 | Fàbrica, colònia i vapor Burés

COORDENADES UTM  x-469711, y-4645649, z-148

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. A banda i banda de la C-63, a la sortida d’Anglès en 

direcció a la Cellera de Ter

TIPUS DE VISITA

Accés lliure a l’exterior dels edificis. L’interior no és visitable. 

Per a visites concertades al vapor, contactar amb l’Ajuntament 

d’Anglès

MUNICIPI I COMARCA

Anglès, la Selva

MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament d’Anglès

Plaça de la Vila, 1. 17160 Anglès

Telèfon 972 42 00 58

www.angles.cat

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.laselvaturisme.cat
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La central, que entrà en funcionament l’any 1906, fou 

promoguda per Ramon de Berenguer, comte de Berenguer, i 

projectada per l’arquitecte Joan Roca i Pinet, i l’electricitat que 

produïa arribava a Palamós. Amb un salt de 8,31 metres, un 

cabal de 8.000 l/s i una potència de 622 HP, actualment encara 

es troba en funcionament.

L’edifici, d’una sola planta, està sobreaixecat per permetre 

el pas de l’aigua. En destaquen les obertures, especialment els 

tres grans finestrals de mig punt d’una de les façanes, amb els 

arcs en degradació de rajols alternats amb còdols. La cornisa 

està decorada amb un fris d’arquets, rebaixats a les façanes 

laterals i de mig punt a la principal, on emmarquen tres 

llargues obertures en forma de triangle truncat. A l’entorn hi 

ha una antiga zona enjardinada, un pont sobre el canal i el pas 

de la via verda Girona-Olot.

26 | Central de Vilanna

COORDENADES UTM  x-474085, y-4646986, z-121

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. Al costat de la N-151, km 105,5

TIPUS DE VISITA

Accés lliure a l’exterior de l’edifici. L’interior no és visitable

MUNICIPI I COMARCA

Bescanó, Gironès

MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament de Bescanó

Plaça Joan Maragall, 3

17162 Bescanó

Telèfon 972 44 00 05

www.bescano.cat 

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.girones.cat/turisme
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El pou de glaç de Vilanna, que estigué en funcionament 

almenys al segle XIX, està ubicat en una obaga prop del Ter, 

l’aigua del qual s’aprofitava a l’hivern per fer el glaç que s’hi 

emmagatzemava. La construcció està formada per un mur 

circular de pedra i morter de calç, de 0,6 m de gruix i una 

alçada que assoleix els 11 metres. D’un perímetre extern de 

28 m i un diàmetre de 9,3 m, la seva superfície útil és de 50 m2. 

Tenia una capacitat estimada bruta d’uns 550 m3, i conserva la 

porta d’entrada a la part superior. Probablement estava cobert 

amb un teulat d’un sol vessant cap al sud. Consolidat fa poc, 

actualment és visitable, a partir d’una ruta senyalitzada que 

arrenca de la propera església de Sant Mateu de Vilanna.

27 | Pou de glaç de Vilanna

COORDENADES UTM  x-475296, y-4647483, z-117

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. Molt a prop de la N-141, km 106, al costat oposat al 

riu. També s’hi pot accedir a peu per un camí senyalitzat des de 

l’església de Sant Mateu de Vilanna

TIPUS DE VISITA

Accés lliure

MUNICIPI I COMARCA

Bescanó, Gironès

MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament de Bescanó

Plaça Joan Maragall, 3. 17162 Bescanó

Telèfon 972 44 00 05

www.bescano.cat

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.girones.cat/turisme
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La central hidroelèctrica Berenguer o de Bescanó fou també, 

com la de Vilanna, promoguda per Ramon de Berenguer i 

projectada per Joan Roca i Pinet l’any 1916. Actualment es 

troba en ple funcionament. El salt de la central és de 10,25 

metres, el cabal és de 8.000 l/s i la potència de 822 HP.

L’edifici de la central destaca pels seus elements modernistes. 

Ubicat damunt del canal, està disposat en tres cossos. En el 

cos més proper a la carretera hi ha l’habitatge del centraler, 

mentre que el cos del mig i el de l’extrem oposat hostatgen 

els mecanismes i els serveis de la central. La teulada és a dos 

vessants i els cossos són de dues plantes, excepte el darrer que 

en té tres. La major part de les obertures són d’arc rebaixat, i 

l’edifici presenta exteriorment decoració amb faixes de rajoles 

vidrades. El cos central està construït sobre el canal mitjançant 

dues arcades lleugerament apuntades. Davant, a banda i 

banda del canal de desguàs i jugant amb les seves aigües, hi 

ha una zona enjardinada amb escultures en forma d’animals 

fantàstics i motius vegetals. 

28 | Central Berenguer

COORDENADES UTM  x-476875, y-4646520, z-109

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. Al costat de la ctra. N-141, km 108 

TIPUS DE VISITA

Accés lliure a l’exterior de l’edifici. L’interior no és visitable

MUNICIPI I COMARCA

Bescanó, Gironès

MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament de Bescanó

Plaça Joan Maragall, 3

17162 Bescanó

Telèfon 972 44 00 05

www.bescano.cat 

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.girones.cat/turisme
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Documentada des del segle X, el traçat original de la sèquia 

Monar anava des de Salt fins al Mercadal de Girona, i 

alimentava diversos molins. Al segle XIV fou prolongada fins 

a Montfullà, i Pere III en concedí el domini útil a Berenguer 

de Riera, que un segle més tard va passar al saltenc Bernat 

de Sitjar. L’any 1620, els drets de la sèquia i nou molins que 

alimentava foren venuts als jurats de la ciutat de Girona, tot i 

que la farga de Salt quedà fora d’aquesta transacció. Als segles 

XIX i XX la sèquia propicià la construcció de diverses fàbriques 

tèxtils (entre les quals la Gassol i la Coma-Cros a Salt, i la Marfà 

i la Gròber a Girona), i diverses centrals hidroelèctriques a 

Montfullà, Salt i Girona. Al 1920-1923 hi hagué una ampliació 

de la sèquia coincidint amb les reformes i l’electrificació de les 

fàbriques tèxtils Coma i Cros i Gassol. A banda d’aquests usos 

industrials, la sèquia ha permès des de fa segles el regadiu de 

la plana existent entre aquestes poblacions i el Ter.

El recorregut de la sèquia Monar s’inicia a la resclosa de 

la Pilastra, a Montfullà, passa al nord del nucli de Salt i de 

Santa Eugènia i desguassa a l’Onyar, dins la ciutat de Girona. 

Actualment, té cinc salts d’aigua que s’aprofiten per a produir 

energia hidroelèctrica. Bona part del recorregut de la sèquia 

ha estat integrat en l’entramat urbà de Salt, de Santa Eugènia 

de Ter i de Girona. 

Cal remarcar diversos elements directament relacionats 

amb la sèquia i que són interessants de veure. En primer lloc 

la farga de Salt, adossada a la torre de Santdionís, la central 

del Molí i l’antiga fàbrica tèxtil Coma-Cros (vegeu la fitxa 30), 

totes tres en el nucli urbà de Salt. També a Salt cal esmentar 

el safareig de les Dones que, conjuntament amb el de Santa 

Eugènia (Girona), conformen els dos safaretjos públics 

connectats amb la sèquia que han estat rehabilitats. A Santa 

Eugènia cal esmentar també l’antiga fàbrica tèxtil Marfà 

(vegeu la fitxa 31).

29 | Sèquia Monar

COORDENADES UTM  x-479528, y-4646695, z-90 (la Pilastra); x-484027, y-4647653, z-74 (Safareig de Santa Eugènia)

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. La major part de la sèquia és accessible des del 

nucli urbà de Salt o del barri gironí de Santa Eugènia de Ter, 

als quals delimita en part pel costat nord

TIPUS DE VISITA

Accés lliure

MUNICIPI I COMARCA

Bescanó, Salt i Girona, Gironès

MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament de Salt. Plaça Lluís Companys, 1. 17190 Salt

Telèfon 972 24 91 91. www.viladesalt.cat

Oficina de Turisme de Girona. Joan Maragall, 2. 17002 Girona 

Telèfon 872 97 59 75. www.girona.cat

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.girones.cat/turisme
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La  Factoria Cultural Coma-Cros té el seu origen en la fàbrica 

tèxtil inaugurada l’any 1850 a la zona que posteriorment 

seria el Veïnat de Salt. Entre 1909 i 1912 Joan de Coma i 

Cros va adquirir la propietat de totes les indústries tèxtils 

saltenques i, després de vendre’s la Gassol, va concentrar tota 

la producció a la indústria situada al Veïnat. Durant la guerra 

civil, amb el nom de Kropotkin, esdevingué fàbrica d’armes 

i de bombes, però retornà després de la guerra a l’activitat 

de filatura i tissatge. Després d’un període de temps de gran 

activitat, entrà en crisi fins que hagué de tancar l’any 1995. 

L’any 1998 va passar a mans de l’Ajuntament de Salt, que l’ha 

rehabilitat i l’ha transformat en la Factoria Cultural Coma-Cros, 

centre d’equipaments culturals i associatius de la població.

El complex de l’antiga fàbrica Coma i Cros està composat 

per diverses naus articulades a l’entorn d’un espai obert 

interior, amb la façana principal a migdia, al carrer Sant Antoni. 

La majoria de les naus són de tres plantes amb teulada a 

doble vessant, amb obertures d’arc rebaixat, i destaquen 

especialment per les seves dimensions les naus oest i sud.

El projecte de reconversió de la Coma-Cros s’articula a 

l’entorn de 4 eixos: Oficina de Programació, Ateneu d’Entitats, 

Zona d’Espais Comuns (bar-restaurant, sala polivalent, sala 

Ateneu, sala de conferències, sales d’assaig, sala d’actes, 

auditori, sales de reunions i bucs de música per a assaig) i 

Zona d’Equipaments Locals i Supralocals (Biblioteca Municipal, 

Museu de l’Aigua, estudis universitaris , viver d’empreses...).

30 | Fàbrica Coma-Cros

COORDENADES UTM  x-483206, y-4647577, z-78

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. Al nucli urbà de Salt, al carrer Sant Antoni

TIPUS DE VISITA

Algunes sales accessibles als usuaris (biblioteca, associacions, 

equipaments diversos...). Per a visites concertades a la factoria, 

contactar amb l’oficina de programació de la Coma-Cros. Per a 

visites guiades al Museu de l’Aigua, contactar amb l’Ajuntament

MUNICIPI I COMARCA

Salt, Gironès

MÉS INFORMACIÓ

Factoria Cultural Coma-Cros. Oficina de Programació

Sant Antoni, 1. 17190 Salt. Telèfon 972 23 16 81

Ajuntament de Salt. Plaça Lluís Companys, 1. 17190 Salt

Telèfon 972 24 91 91. www.viladesalt.cat

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.girones.cat/turisme
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La fàbrica tèxtil Marfà, que funcionava amb l’aigua de la 

sèquia Monar, es va fundar a la segona meitat del segle XIX. 

Adquirida pels Marfà, uns industrials de Mataró, va passar pels 

seus millors anys fins que entrà en crisi vers els anys 70 del 

segle XX. Tot i els canvis de propietaris i les reestructuracions 

de personal i de producció, va acabar tancant l’any 2000. 

L’edifici fou comprat per l’Ajuntament de Girona, que l’està 

rehabilitant per transformar-lo en un centre cultural i social del 

barri de Santa Eugènia.

La nau principal de la fàbrica té tres plantes, amb 

obertures d’arc rebaixat. A la primera planta es col·locava la 

matèria primera en una pentinadora, i les fibres passaven 

posteriorment per un procés de regulació, que les deixava a 

punt per passar a les contínues de filar, ubicades a la segona 

planta. Aquestes màquines tenien un total de 12.000 fusos, 

que giraven a una velocitat de 12.000 rpm. A la tercera 

planta es passava el fil del fus al con, amb el format en què 

s’entregava al client. 

L’entorn immediat de la fàbrica ha estat també arranjat 

en els darrers anys. Hi hem de remarcar el safareig públic de 

Santa Eugènia, que també funcionava aprofitant l’aigua de la 

sèquia Monar. Abandonat durant un llarg període, el 2007, fou 

restaurat i senyalitzat.

31 | Fàbrica Marfà i safareig de Santa Eugènia

COORDENADES UTM  x-484083, y-4647561, z-74 (fàbrica Marfà); x-484027, y-4647653, z-74 (safareig de Santa Eugènia)

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. La fàbrica Marfà és al barri de Santa Eugènia, carrer 

Baix 2, i el safareig és darrere la fàbrica, a tocar de les hortes

TIPUS DE VISITA

La fàbrica s’obrirà properament al públic com a centre cultural 

i social, i el safareig està rehabilitat i senyalitzat. En el futur, s’hi 

preveu ubicar el Taller de la Marfà, un centre d’interpretació 

de patrimoni industrial a l’edifici annexe on es reparava la 

maquinària de la fàbrica

MUNICIPI I COMARCA

Girona, Gironès

MÉS INFORMACIÓ

Oficina de Turisme de Girona. Joan Maragall, 2. 17002 Girona

Telèfon 872 97 59 75. www.girona.cat

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.girones.cat/turisme
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L’any 1883 l’enginyer Narcís Xifra instal·là una petita central 

hidroelèctrica que aprofitava el salt del molí del Mercadal, a 

la sèquia Monar. Aquesta central permeté instal·lar la primera 

xarxa d’enllumenat públic de la ciutat de Girona. Després 

d’estar aturada entre 1973 i 1987, actualment la central 

continua produint electricitat. Amb un salt d’aigua de 3,5 

metres, una turbina model Francis de 225 CV i un alternador 

de 175 kV, constitueix l’últim aprofitament de la sèquia Monar, 

i subministra electricitat a l’Ajuntament, al Teatre Municipal, la 

Rambla, carrer Ballesteries i altres carrers del centre i el barri del 

Mercadal. 

32 | Central del Molí

COORDENADES UTM  x-485415, y-4648179, z-67

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. Al nucli urbà de Girona, a la cantonada entre els 

carrers Perill i Santa Clara

TIPUS DE VISITA

Es fan visites concertades i guiades per a grups. Contactar amb 

La Caseta de la Devesa de l’Ajuntament de Girona

MUNICIPI I COMARCA

Girona, Gironès

MÉS INFORMACIÓ

La Caseta de la Devesa

Passeig de la Devesa, 1. 17001 Girona

Telèfon 972 22 18 66

www.girona.cat/caseta

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.girones.cat/turisme 
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El pont de l’Aigua, o pont Major, té uns més que probables 

orígens a l’època romana, i formava part de la Via Augusta, 

que comunicava la península ibèrica amb Roma. En època 

medieval fou reconstruït, i hi passava el camí ral, de manera 

que des de sempre, fins a la construcció del pont de la Barca, 

fou la principal entrada i sortida de Girona des de i cap al nord. 

El 1939, durant la guerra Civil, va ser volat arran de la retirada 

de les tropes republicanes i el 1940 es va reconstruir fent servir 

com a mà d’obra presoners polítics. El pont que en va resultar 

fou totalment nou, tot i que es reaprofitaren els fonaments de 

l’antic. De 8 arcades (l’antic en tenia 10), la seva longitud és de 

152 metres, l’amplada de 9,4 metres i l’alçada de 8,5 metres. 

Fet de formigó, es va decorar amb baixrelleus realitzats per 

l’escultor gironí Joan Carrera, amb motius al·legòrics sobre la 

Guerra Civil, de simbologia franquista.

33 | Pont de l’Aigua

COORDENADES UTM  x-485639, y-4651567, z-64

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. S’hi arriba des del barri del Pont Major (riba dreta) 

o des del nucli de Sarrià de Ter (riba esquerra)

TIPUS DE VISITA

Visita lliure

MUNICIPI I COMARCA

Girona i Sarrià de Ter, Gironès

MÉS INFORMACIÓ

Oficina de Turisme de Girona. Joan Maragall, 2. 17002 Girona. 

Telèfon 872 97 59 75. www.girona.cat

Ajuntament de Sarrià de Ter

Major de Sarrià, 71-73. 17840 Sarrià de Ter

Telèfon 972 17 02 11. www.sarriadeter.cat

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.girones.cat/turisme 
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El molí d’en Vinyals es va construir a finals del segle 

XVIII promogut pels Vinyals, una important nissaga local 

d’hisendats. S’alimentava de les aigües que desviava la 

propera resclosa, que es troba sobre el Ter, a uns 700 metres 

a ponent de la construcció. Al segle XX s’hi instal·laren les 

serres de l’empresa de màquines de cosir Wertheim, la qual 

cosa comportà un notable engrandiment de l’edifici, que 

actualment està fora d’ús. Entre 1920 i 1923 es va construir 

al costat del molí una central hidroelèctrica, projectada per 

l’arquitecte Rafael Masó i promoguda per Bonaventura de 

Vinyals amb el patrocini de l’industrial paperer Salvador Torras 

Domènech.

El molí és un edifici del segle XIX, reconeixible per les seves 

obertures de pedra escairada. Posteriorment, s’hi annexà una 

nau industrial de planta rectangular i finestres d’arc rebaixat 

de maó vist i, finalment, una destacada torre de planta 

quadrada i amb terrat emmerletat. Pel que fa a la central, és un 

edifici d’estil noucentista que destaca pels seus grans ràfecs 

construïts amb cairats i rajola ceràmica i per les seves grans 

obertures d’arcs de mig punt.

El molí i la central d’en Vinyals estan situats en un entorn 

molt bo, que conjuga patrimoni natural (el Ter, l’Illa, les 

arbredes) amb patrimoni arquitectònic (resclosa, canal, molí, 

central, pont antic del camí de Sant Llorenç, pont del tren, can 

Vinyals...). 

34 | Central i molí d’en Vinyals

COORDENADES UTM  x-496784, y-4656154, z-30

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. Al costat de la carretera de Flaçà a Sant Llorenç de 

les Arenes, deixat enrere el trencall de Sobrànigues

TIPUS DE VISITA

Són visitables els exteriors, amb la resclosa i el canal. Tant el 

molí com la central estan tancats

MUNICIPI I COMARCA

Flaçà, Gironès

MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament de Flaçà

Plaça de l’Estació del Carrilet, 1.17463 Flaçà

Telèfon 972 48 80 58

www.ddgi.cat/flaca

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.girones.cat/turisme
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Pont per on la línia de ferrocarril Barcelona-Portbou creua 

el Ter. Es tracta d’una notable obra d’enginyeria. Distribuït 

en set trams metàl·lics, té una alçada de més de 16 metres 

i una llargada de 301 metres, i es troba sustentat per cinc 

grans pilars d’obra de secció ovalada. Fou construït en la 

seva primera fase per la casa Eiffel, i va entrar en servei el 27 

d’octubre de 1877. Va ser reformat als anys vint del segle XX i 

encara un altre cop després de la guerra civil, ja que fou volat 

durant la retirada republicana. Això va modificar part del seu 

aspecte, sobretot pel que fa a la barana superior, que va ser 

substituïda per una de més senzilla.

35 | Pont del tren de Sobrànigues

COORDENADES UTM  x-497061, y-4656399, z-40

COM ARRIBAR-HI

S’hi pot accedir des del molí de can Vinyals (Flaçà) per un 

corriol que passa pel mig d’una arbreda, o bé des de l’extrem 

sud-est del nucli de Sobrànigues

TIPUS DE VISITA

Element a l’aire lliure 

MUNICIPI I COMARCA

Flaçà i Sant Jordi Desvalls, Gironès

MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament de Flaçà. Plaça de l’Estació del Carrilet, 1

17463 Flaçà. Telèfon 972 48 80 58. www.ddgi.cat/flaca

Ajuntament de Sant Jordi Desvalls. Dr. Massaguer, 1

17464 Sant Jordi Desvalls. Telèfon 972 79 80 05

www.santjordidesvalls.com

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.girones.cat/turisme
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La resclosa de Colomers es va construir a mitjans del segle XVII 

sota el patrocini del baró de Verges, propietari dels drets del 

rec que sortia d’aquest punt i que alimentava els molins de 

Palol (Jafre, avui desaparegut) Verges i Bellcaire. Actualment, 

la resclosa i el rec encara es troben en funcionament, i formen 

part del sistema de regadiu de la comarca. La presa, en canvi, 

és una obra moderna, del 1970. Concebuda per augmentar 

la superfície de regadiu de la comarca, no s’ha arribat mai a 

posar en funcionament.  

La resclosa, d’uns 300 metres de llargada, és feta de pedra 

i morter de calç. El bramador està situat uns 150 metres a 

l’est de la resclosa, i distribueix l’aigua cap al rec del Molí o 

de Sentmenat, que arriba fins a la presa de Colomers i els 

molins de la Salvetat (Jafre), Verges, Bellcaire i l’Escala. Aquest 

bramador preserva força elements originals, així com un petit 

safareig públic, i es troba en un indret agradable.

La presa, construïda amb grans blocs de formigó, amb vuit 

pilars i sis grans comportes, té una llargada d’uns 103 metres i 

sis metres d’alçada per sobre el nivell del Ter.  L’embassament 

que genera té una capacitat d’emmagatzematge de 50.000 m3 

i la potencialitat d’un cabal màxim de 2500 l/s. Senyalitzada, 

s’hi ha construït una passera a la part posterior per al pas de 

cicloturistes, que forma part de la xarxa de cicloturisme que ha 

impulsat el Consell Comarcal del Baix Empordà. A pesar que 

no s’utilitzi, tant la presa com l’entorn, on hi ha dependències 

de l’ACA, estan arranjats i ben cuidats. 

36 | Resclosa i presa de Colomers

COORDENADES UTM  x-498846, y-4659140, z-23 (resclosa); x-499367, y-4658511, z-20 (presa)

COM ARRIBAR-HI

A la resclosa s’hi arriba per un curt corriol senyalitzat des del 

nucli urbà de Colomers, a l’altra banda de la carretera, mentre 

que a la presa s’hi accedeix per una carretera veïnal que surt 

a la dreta de la GI-634, deixat enrere el poble de Colomers en 

direcció a Jafre

TIPUS DE VISITA

Elements a l’aire lliure

MUNICIPI I COMARCA

Colomers, Baix Empordà

MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament de Colomers. Plaça de la Vila, 1. 17144 Colomers

Telèfon 972 76 80 66

www.ddgi.cat/colomers

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.baixemporda-costabrava.cat
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Tot i que té orígens medievals, el rec de Sentmenat va prendre 

el seu aspecte actual a mitjans del segle XVII, quan el baró de 

Verges, propietari dels drets del rec, va construir la resclosa 

de Colomers. El rec alimentava els molins de Jafre, Verges i 

Bellcaire, on se subdivideix en diversos braços, el principal 

dels quals segueix el curs antic del Ter fins a l’Escala (on hi 

havia un altre molí) i cap a la vella desembocadura, prop 

d’Empúries, desviada a l’edat mitjana. Per vincles familiars, els 

drets sobre el rec passaren després al marquès de Ciutadilla 

(segle XVIII) i al marquès de Sentmenat (segles XIX-XX), i fins 

avui encara s’ha utilitzat per al reg d’una bona part de les 

terres del costat esquerre del Baix Ter. L’edifici actual del molí 

és fruit d’una construcció del segle XVIII (1779), endegada pel 

marquès de Ciutadilla sobre el molí baixmedieval anterior, 

del qual en queden algunes restes. Amb notables reformes 

i engrandiments dels segles XIX i XX, s’hi instal·là també una 

central hidroelèctrica que deixà de funcionar el 1972. 

En arribar al nucli de Verges, el rec el delimita per tot el 

costat sud, de manera que, de fet, va servir també com a fossat 

defensiu de la vila per aquesta banda. Finalment, passa per 

sota del molí de Verges i surt a l’altre costat, on continua en 

direcció cap a Bellcaire. Pel que fa al molí, la seva estructura 

bàsica, ben reconeixible per l’obra de pedra i els arcs i llindes 

de pedra treballada, data del segle XVIII, mentre que a les 

ampliacions hi predomina el maó vist. A la bassa s’hi poden 

veure les comportes de la central, mentre que a l’interior de 

l’edifici s’hi conserven la turbina i l’alternador de la central, en 

força bon estat.

37 | Rec de Sentmenat i molí de Verges

COORDENADES UTM  x-504000, y-4655665, z-17

COM ARRIBAR-HI

Accés fàcil. Al sud del nucli urbà, al costat esquerre de la 

carretera de la Bisbal

TIPUS DE VISITA

El rec és a l’aire lliure, i el molí és tancat

MUNICIPI I COMARCA

Verges, Baix Empordà

MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament de Verges

La Placeta, 1. 17142 Verges

Telèfon 972 78 00 07

http://webspobles.ddgi.cat/sites/verges

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.baixemporda-costabrava.org
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La resclosa de Canet i el Rec del Molí de Pals, que irriga la 

riba dreta del Ter, eren des de mitjan segle XVI propietat dels 

comtes de Peralada, que també eren els propietaris dels 

molins de Gualta i de Pals. Aquesta resclosa té uns orígens 

medievals, però la seva obra actual és, sobretot, del segle XVI, 

amb algunes reformes posteriors. 

La resclosa, de paret molt inclinada, és feta de rierencs units 

amb morter de calç i té una longitud propera als 250 metres. 

El bramador, d’obra de pedra i morter, desvia part del cabal 

per mitjà de dos ulls al rec, mentre que un tercer ull retorna 

l’aigua al curs del Ter. A sobre, es conserva parcialment la casa 

de comportes original, amb la part superior, sostre inclòs, refeta 

modernament. El conjunt de construccions de la resclosa són 

un bon testimoni d’obres hidràuliques del segle XVI i donen al 

paratge un valor considerable, al qual cal sumar-hi un entorn 

remarcable gràcies sobretot al pas del Ter i a la reserva natural 

de l’Illa de Canet.

38 | Resclosa de Canet

COORDENADES UTM  x-505722, y-4654687, z-10

COM ARRIBAR-HI

S’hi arriba per una pista que surt a la dreta de la carretera la 

Bisbal-Figueres, davant per davant d’Ultramort, i que segueix 

paral·lela al Ter uns 1.000 metres. Després cal seguir fins a la 

resclosa a peu

TIPUS DE VISITA

Element a l’aire lliure

MUNICIPI I COMARCA

Serra de Daró, Baix Empordà

MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament de Serra de Daró

Daró, 3. 17133 Serra de Daró

Telèfon 972 75 71 20

www.ddgi.cat/serradaro

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.baixemporda-costabrava.org
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Els orígens del molí de Gualta són medievals, i almenys fins 

al segle XIV estava ubicat al costat d’un veí edifici fortificat 

que potser era el castell de Gualta. A finals de l’edat mitjana 

foren units els dos edificis per un cos sobre el rec, mentre 

que al segle XVII el comte de Peralada hi féu importants 

reformes, que transformaren bona part de la fortificació 

en dependències del molí. Al segle XVIII s’amplià amb un 

segon carcabà, i l’any 1914-1915 s’hi instal·là una central 

hidroelèctrica que arribà a donar servei a 29 pobles de la 

comarca. A banda, hi havia un trull d’oli i el sobrant de força de 

la central s’aprofitava per fabricar gel. L’activitat hi cessà vers el 

1965 i actualment és un habitatge particular.

L’edifici del molí s’articula en forma de L entorn de la 

bassa, i en el punt d’unió de les dues ales s’hi preserven restes 

de l’antiga fortificació, especialment un portal adovellat 

i un matacà. Les construccions del molí dels segles XVII i 

XVIII, ben reconeixibles per les seves obertures amb llindes 

i brancals de pedra treballada, es troben, sobretot al costat 

esquerre de l’edifici, mentre que al costat exterior, on hi ha 

els canals de desguàs, hi veiem ampliacions més modernes. A 

l’interior s’hi preserven la turbina de la central, de pales amb 

rodets verticals dobles i tub d’expulsió central i absorció, i 

l’alternador.

El Pont Vell, per la seva banda, es troba situat just en el punt 

on comença el canal de derivació del Daró cap al Ter. Declarat 

Monument Nacional el 1987, es tracta d’un pont de pedra de 

cinc ulls bastit al segle XVII i que es troba en molt bon estat de 

conservació.

39 | Molí i Pont Vell de Gualta

COORDENADES UTM  x-508713, y-4653054, z-11 (molí); x-508637, y-4653443, z-10 (pont)

COM ARRIBAR-HI

L’accés és fàcil. El pont es troba a l’entrada al nucli de Gualta 

venint de la carretera Verges-Torroella, mentre que el molí es 

troba dins del mateix nucli, al costat est

TIPUS DE VISITA

El pont és a l’aire lliure i el molí es troba tancat a les visites 

MUNICIPI I COMARCA

Gualta, Baix Empordà

MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament de Gualta

Plaça Major, 1. 17257 Gualta

Telèfon 972 75 88 80

www.gualta.cat

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.baixemporda-costabrava.org
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El molí arrosser de Pals fou fet construir l’any 1452 per 

Miquel Pere Tafurer al costat del seu mas, on ja hi havia un 

molí fariner. Mas i molins acabarien formant un sol gran cos 

d’edificacions, amb estructura de fortalesa i alguns elements 

arquitectònics gòtics destacables. L’any 1910 s’hi instal·là una 

central hidroelèctrica que encara funciona, igual que el propi 

molí arrosser, que fou rehabilitat i restaurat fa uns trenta anys. 

Actualment, la producció del molí es comercialitza, ja que els 

entorns de Pals constitueixen la segona zona arrossera de 

Catalunya, darrere el delta de l’Ebre. L’interior del molí preserva 

en perfecte estat de funcionament els diversos elements que 

permeten la producció d’aquest cereal, conjuntament amb els 

propis de qualsevol molí fariner i els de la central. Així, al costat 

de rodets, moles, tremuges, turbines i alternador, hi trobem 

les assecadores, la màquina d’esclofollar, les blanquejadores i 

l’empaquetadora. A banda del propi molí, és molt interessant 

l’entorn immediat, on hi predominen les grans extensions dels 

camps d’arròs.

40 | Molí de Pals

COORDENADES UTM  x-512463, y-4649745, z-4

COM ARRIBAR-HI

S’hi arriba per un trencall a l’esquerra de la carretera Torroella 

de Montgrí-Pals, al veïnat dels Masos de Pals. El molí és prop 

de la carretera

TIPUS DE VISITA

S’hi fan visites guiades i concertades. Contactar amb El Xiulet 

de Pals

MUNICIPI I COMARCA

Pals, Baix Empordà

MÉS INFORMACIÓ

El Xiulet de Pals. Carrer de la Font, 3. 17256 Pals

Telèfon 972 63 68 86. www.elxiuletdepals.com

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.pals.es

www.arrosmolidepals.com

www.baixemporda-costabrava.org
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Tot i que hi havia una resclosa anterior, la resclosa d’Ullà 

deu el seu aspecte actual a una construcció de la segona 

meitat del segle XVII, feta bastir per Joan de Sarriera, comte 

de Solterra, llinatge que tenia el dret d’explotació de les 

aigües d’aquesta zona des del segle XV. Derivava aigua cap 

als molins torroellencs de Dalt, del Mig i de Baix. L’any 1817 

fou reformada per Josep Maria de Sarriera, que construí el 

bramador que avui encara es conserva. La resclosa, feta de 

pedres lligades amb morter de calç, està formada per un mur 

de contenció de 275 metres de llarg. El rec surt a l’esquerra, 

on el bramador desvia l’aigua cap al rec del Molí per mitjà 

de dues obertures. El bramador és una edificació de petites 

dimensions, i damunt de la porta hi trobem una inscripció 

commemorativa de la seva construcció, el 1817. En diversos 

punts de la resclosa s’hi veuen també altres escuts dels comtes 

de Solterra.

41 | Resclosa d’Ullà

COORDENADES UTM  x-508974, y-4654567, z-8

COM ARRIBAR-HI

S’hi arriba per un trencall a la dreta de la carretera Ullà-

Torroella, davant per davant del nucli d’Ullà

TIPUS DE VISITA

Accés lliure

MUNICIPI I COMARCA

Ullà, Baix Empordà

MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament d’Ullà

Plaça Espanya, 1

17140 Ullà

Telèfon 972 75 84 42

www.ajulla.org

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.baixemporda-costabrava.org
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Safareig públic projectat per l’Ajuntament de Torroella de 

Montgrí a inicis del segle XX, que estigué en ús fins els anys 60. 

Després d’un període d’abandó, ha estat restaurat i rehabilitat.

Es tracta d’un safareig de planta allargassada, d’uns 30 metres 

de llarg, amb espai per rentar a banda i banda. A la part nord, 

a redós de la paret de tanca de la propietat limítrof, hi ha una 

teulada metàl·lica inclinada, instal·lada arran de la rehabilitació 

de l’element. Està senyalitzat amb un plafó explicatiu en 

diversos idiomes. Es tracta d’un dels safaretjos públics del 

Ter més remarcables de tots els que han estat restaurats, 

conjuntament amb el de can Pòlit (Ripoll) i del Canal Industrial 

(Manlleu). Altres safaretjos rehabilitats són el del Canal (la 

Cellera de Ter), del Molí (Anglès), de Bescanó, de les Dones 

(Salt), de Santa Eugènia (Girona), del carrer Almeda (Bordils) i 

de Cervià de Ter.

42 | Safareig de Torroella de Montgrí

COORDENADES UTM  x-510302, y-4654427, z-9

COM ARRIBAR-HI

Al nucli urbà de Torroella de Montgrí, al carrer del Safareig

TIPUS DE VISITA

Accés lliure

MUNICIPI I COMARCA

Torroella de Montgrí-l’Estartit, Baix Empordà

MÉS INFORMACIÓ

Oficina de Turisme. Museu de la Mediterrània. Ullà, 27-31

17257 Torroella de Montgrí. Telèfon 972 75 51 80

www.museudelamediterrania.cat

Oficina de Turisme a l’Estartit. Passeig Marítim s/n

17258 L’Estartit. Telèfon 972 75 19 10

www.visitestartit.com

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.torroella-estartit.cat, www.visitestartit.com 

www.baixemporda-costabrava.org
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El Museu de la Mediterrània està ubicat a Can Quintana, una 

de les cases pairals més destacades de Torroella de Montgrí. 

Amb elements dels segles XVI i XVII, la casa va pertànyer als 

Quintana, una pròspera família de propietaris benestants i 

comerciants, entre els quals cal remarcar Albert de Quintana i 

Combis (1834-1907), destacat poeta i polític de la Renaixença. 

Amb la Mediterrània com a element central del discurs del 

museu, el Baix Ter hi és tractat d’una manera molt especial 

a través de diversos aspectes (història, patrimoni, entorn 

natural...). A banda dels diferents espais expositius, el museu 

organitza activitats educatives i pedagògiques i sortides 

i visites guiades a la zona («Apropem-nos al Baix Ter»). A 

banda, hostatja el Centre de Documentació del Montgrí, Illes 

Medes i el Baix Ter, l’Arxiu Històric de Torroella de Montgrí i la 

Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis, vinculada amb la 

Universitat de Girona.

43 | Museu de la Mediterrània

COORDENADES UTM  x-510399, y-4654555, z-15

COM ARRIBAR-HI

Al nucli urbà de Torroella de Montgrí, al carrer Ullà, 27-31

TIPUS DE VISITA

Horaris d’obertura:

De setembre a juny: de dilluns a dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 

20 h. Juliol i agost: de dillluns a dissabte de 10 a 14 h i de 18 a 

21 h; diumenges i festius de 10 a 14 h

MUNICIPI I COMARCA

Torroella de Montgrí- l’Estartit, Baix Empordà

MÉS INFORMACIÓ

Museu de la Mediterrània. Ullà, 27-31

17257 Torroella de Montgrí. Telèfon 972 75 51 80

www.museudelamediterrania.cat

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.torroella-estartit.cat, www.visitestartit.com

www.baixemporda-costabrava.org
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Juntament amb els molins de Dalt i de Baix, el del Mig 

formava part dels tres molins dels Pons, que vers l’any 1400 

havien obtingut de la reina Violant, vídua de Joan I, els drets 

d’aigua d’aquest tram del Ter. Emparentats amb els Sarriera i 

esdevinguts al segle XVII comtes de Solterra, eren propietaris 

també de la resclosa d’Ullà i del rec del Molí. En una de les 

entrades de la part més antiga del molí hi trobem un escut dels 

comtes de Solterra, però l’edifici fou notablement reformat als 

segles XVIII i XIX. Transformat en masia, va estar habitat fins als 

anys 70 del segle XX. Després d’un període d’abandó, ha estat 

rehabilitat com un establiment turístic. La construcció original 

era la d’un molí fariner, del qual conserva el rec, la primitiva 

bassa, les comportes de regulació (a l’exterior) i restes de 

l’obrador i del carcabà a l’interior, on hi ha una sala museïtzada 

i amb plafons explicatius. L’edifici principal, de dues plantes i 

vessant a façana, és de la segona meitat del segle XVIII, amb 

reformes posteriors. La recent rehabilitació n’ha respectat 

l’estructura, les parets i obertures exteriors i una part de les 

estances, entre les quals l’esmentat obrador.

44 | Molí del Mig

COORDENADES UTM  x-511751, y-4653742, z-6

COM ARRIBAR-HI

Sortint de Torroella de Montgrí pel carrer del Molí, es passa pel 

Molí de Dalt i continuant la pista 1 km seguint sempre el rec 

Vell s’arriba al Molí del Mig

TIPUS DE VISITA

Edifici antic rehabilitat com a hotel, amb una ampliació moderna

MUNICIPI I COMARCA

Torroella de Montgrí-l’Estartit,  Baix Empordà

MÉS INFORMACIÓ

Oficina de Turisme. Museu de la Mediterrània. Ullà, 27-31

17257 Torroella de Montgrí. Telèfon 972 75 51 80

www.museudelamediterrania.com

Oficina de Turisme a l’Estartit. Passeig Marítim s/n. 17258 L’Estartit

Telèfon 972 75 19 10. www.visitestartit.com

ALTRES WEBS D’INTERÈS

www.molidelmig.com i www.baixemporda-costabrava.org
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EL TER El patrimoni vinculat als usos de l’aigua

E D I C I Ó P A T R O C I N I

JOAN LLINÀS i POL  [Sils, 1966]

Llicenciat en Història (UAB, 1989) i arqueòleg, és autor de 

diverses monografies i d’un gran nombre d’articles sobre 

temes d’història, arqueologia i patrimoni històric, i coautor, 

conjuntament amb Jordi Merino, dels inventaris del patrimoni 

històric de la Selva, del Gironès, d’una part de l’Alt Empordà 

i de la vall de la riera d’Osor. Relacionat amb el riu Ter, ha 

realitzat la revisió de l’inventari del patrimoni històric vinculat 

als usos de l’aigua del riu, i els estudis històrico-arqueològics 

de l’antic poble de Querós i dels molins de Verges, de Gualta 

i del Mig, a Torroella de Montgrí. És sotspresident del Centre 

d’Estudis Selvatans i director tècnic de Janus, SL, empresa 

especialitzada en patrimoni històric i arqueològic.

JORDI MERINO i SERRA  [Girona, 1960]

Llicenciat en Filosofia i Lletres, especialitat Història 

(UAB, 1986), Màster en Gestió de Patrimoni Històric 

i Arqueològic (UB, 1994) i arqueòleg. És autor de diverses 

monografies i d’un gran nombre d’articles sobre temes 

d’història, arqueologia i patrimoni històric. Ha participat 

en la confecció de la Carta Arqueològica del Gironès i de 

l’Alt Empordà. És coautor, conjuntament amb Joan Llinàs, 

dels inventaris del patrimoni històric de la Selva, del Gironès, 

d’una part de l’Alt Empordà i de la vall de la riera d’Osor. 

És gerent de Janus, SL, empresa especialitzada en patrimoni 

històric i arqueològic.

JOSEP CURTO i TURRÓ  [Banyoles, 1971]

Fotògraf freelance des de 1998, especialitzat en fotografia 

industrial i de turisme.

D’esquerra a dreta: 
Josep Curto
Jordi Merino
Joan Llinàs

Rescloses, canals, molins, fargues, centrals hidroelèctriques, fàbriques de riu, 
colònies industrials, ponts, palanques, passeres, pantans i embassaments... 
La mil·lenària petja humana sobre el Ter l’ha convertit en un dels rius 

més treballadors de Catalunya i, per extensió, d’aquesta part d’Europa. 
El patrimoni històric vinculat als usos de l’aigua del Ter, sovint 

menystingut o simplement ignorat, ja fa uns anys que ha 
començat a rebre l’atenció que es mereix, tot i que queda encara 

molta feina per fer. Amb aquest recorregut per tot el curs del riu, 
des d’Ulldeter fins a l’Estartit, volem donar a conèixer aquest patrimoni 

amb la convicció que això contribuirà a fer-lo estimar i a recuperar-lo. 
Que tingueu un bon camí!
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