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1. ANTECEDENTS

L’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, a cavall dels anys 2018 i 2019, va
convocar un concurs d'idees per renovar l'espai públic del nucli històric del municipi.
La proposta, presentada sota el lema "aigualínies", va ser-ne la guanyadora.
D’acord amb el plec del concurs, s’ha redactat el present avantprojecte que pretén
actuar com a document director dels diferents projectes d’urbanització que es
redactin per renovar i millorar l’espai públic del nucli antic de Sant Pere de
Riudebitlles. El present avantprojecte desenvolupa la proposta “aigualínies”
guanyadora del concurs d’idees.
El concurs d’idees i la redacció de l’avantprojecte parteixen de la premissa que el
conjunt de l’espai públic del nucli antic cal transformar-lo en un espai de prioritat per
a vianants.

Figura 2. Traçat general de la proposta d’ordenació de l’espai públic.

Figura 1. L’àmbit abastat per l’avantprojecte: el nucli històric de Sant Pere de Riudebitlles

2. PROPOSTA GENERAL DE L’ESPAI PÚBLIC

La proposta de renovació de l'espai públic del centre històric de Sant Pere de
Riudebitlles s'estructura a partir de la geometria de línies d'aigua: la reintroducció de
recs de la xarxa hidràulica dels molins paperers de la localitat i el traçat de línies
d'aiguafons en el paviment.
La reintroducció de recs al centre històric permet recuperar la memòria d'uns
elements de la identitat d'aquest espai i, així mateix, vincular-lo a l'estructura del
territori circumdant del municipi.
La proposta fixa uns criteris i solucions de transformació de l'espai públic que han de
permetre dotar el centre històric d'uns trets específics recognoscibles en el conjunt
dels seus carrers i en el seu perímetre.
Les línies definides pels canals i els aiguafons -que dialoguen i s’entrecreuendefineixen la geometria principal de la proposta de pavimentació de l'espai públic.
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Els recs, formats per un caixó metàl·lic embegut (obert, semiobert o tancat segons la
necessitat a cada punt), s’acaben en punts singulars on regar i reintroduir vegetació
a l’espai públic. L’element metàl·lic (acer corten) dels recs es desplega, en els punts
finals, formant un bassiol, un banc i una estructura reixada per al desenvolupament
de parres o plantes enfiladisses. Aquesta estructura reixada adopta diferents formes
i funcions: porta-umbracle (al nou accés per a vianants des del sud), mur-pèrgola (al
punt d’accés a l’antic hort de l’església) i barana-mirador (al mirador cap al riu del
carrer de Baix).
Els recs finalitzen els seus traçats en punts singulars del nucli històric: l’antic hort de
l’església, el mirador cap al riu i el nou passatge entre mitgeres que connecta pel sud
el nucli amb el carrer Montseny. La presència d’aigua en aquests punts ha de servir
per garantir el creixement de la vegetació emparrada a les estructures metàl·liques
reixades proposades. La presència d’aigua i vegetació en aquests punts singulars
els convertirà en llocs ambientalment més rics. Les estructures metàl·liques resolen
o milloren volumètricament aquests punts. Al passatge entre el carrer Montseny i el
carrer Major, l’umbracle plantejat permet recuperar la lectura de la continuïtat del
teixit edificat. A l’antic hort de l’església, la pèrgola proposada resol adequadament
l’accés a aquest espai, actualment pati de l’escola. Al carrer de Baix, l’element
metàl·lic plantejat permet vegetar la barana, emmarcar alguna de les vistes del
mirador i afegir-hi un banc convertint l’indret, també, en un lloc d’estada.
Els aiguafons, formats per un perfil massís embegut al paviment, tenen una
geometria per conduir, frenar i recollir les aigües pluvials. Els aiguafons es cargolen,
formant un remolí, en els punts en els quals es recull l’aigua de pluja cap a la xarxa.
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Figura 6. Axonometria de la zona del mur-pèrgola
Figura 7. Axonometria de la zona de la porta-umbracle

Els criteris d’ordenació plantejats tenen per objectiu general incrementar l’activitat
ciutadana de l’espai públic del nucli històric. L’absència de vehicles en l’espai urbà i
la creació d’espais amb dimensió i potencialitat per a la socialització de l’espai públic
–plaça de l’Església, entorn de l’antic hort de l’església, mirador del carrer de Baix–
són factors que han d’incidir positivament en la recuperació de l’empenta social i
cultural de l’espai. En aquest mateix sentit s’adreça la proposta d’estendre l’espai
vital dels habitants del nucli històric a l’espai del carrer a partir d’alguns elements de
mobiliari urbà –cadiretes, per tornar a sortir a seure i estar al carrer– que es
formalitza amb els plecs d’acer corten dels recs. Les condicions físiques
(arquitectòniques) no són, òbviament, suficients per a la dinamització del nucli
històric; són, en tot cas, una condició necessària que ha d’ajudar les accions culturals, institucionals, de promoció econòmica, d’impuls ciutadà- que es puguin
promoure.

Figura 3. Traçat dels nous recs que es proposa reintroduir a l’espai públic.
Figura 4. Traçat dels aiguafons proposats.

Figura 5. Traçat general de la proposta

La proposta planteja la utilització de només tres materials per al desenvolupament
de la transformació de l’espai públic: peces ceràmiques de color clar col·locades de
cantell, la reutilització de les vorades calcàries existents al nucli antic i acer corten.
Aquests materials, i els patrons geomètrics plantejats, pretenen assegurar una
imatge unitària del conjunt de l’espai públic del nucli històric de Sant Pere de
Riudebitlles.

Figura 8. Esbós d’un plec-cadireta als recs.
Figura 9. Esbós d’un carrer tipus.

Així mateix, la iniciativa de completar els equipaments públics en execució –els nous
com Cal Xerta o els que es traslladen com la biblioteca– i les seves possibilitats com
a elements dinamitzadors aconsellen aprofitar-ne la seva ubicació per estendre les
activitats d’aquests equipaments directament a l’espai públic.

3. RELACIÓ AMB EL PATRIMONI

L’avantprojecte planteja reforçar el valor patrimonial del nucli històric mitjançant dues
estratègies: la reintroducció de recs d’aigua i la puntuació dels edificis patrimonials.
La reintroducció de recs d’aigua permet, en alguns casos, poder recuperar el traçat
d’antics recs o bé evocar i estendre el caràcter de l’antic espai públic. Així mateix, la
reintroducció d’aquests elements permet fer evident la relació del nucli antic amb la
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lògica territorial i històrica de Sant Pere de Riudebitlles. Els recs, però, ara prenen
una nova funcionalitat d’enriquiment de l’espai públic i d’irrigació de la vegetació
plantejada (al passatge d’accés al nucli històric des del carrer Montseny, a l’antic
hort de l’església i el mirador cap al riu).
La proposta planteja la reutilització de les vorades calcàries existents al nucli històric
en la nova pavimentació. La reutilització de la pedra de les vorades existents en el
nou paviment permet crear acumulacions, com si es tractés de sediments, davant
dels edificis històrics protegits. Les vorades, situades transversalment a l’espai públic
dels carrers, permeten puntuar –de forma unitària però diversa- el paviment
proposat. Aquesta puntuació de vorades es densifica davant dels edifici patrimonials
protegits amb l’objectiu d’emfasitzar-ne i remarcar-ne la seva presència. Així, es
proposa remarcar, a l’espai públic, la presència dels diferents elements patrimonials
de la plaça de l’Església, del carrer Major i dels molins que ressegueixen el traçat del
rec de la Vila.

seus marges (entenent-lo com a parc urbà) a partir de la millora dels recorreguts
des del carrer de l’Hospital i des del mirador del carrer de Baix.

5. GESTIÓ DE L’AIGUA I DELS RECURSOS

La proposta planteja estratègies destinades a la bona gestió de l’aigua i l’energia i a
la racionalització dels recursos.
L’existència i funcionament del rec de la Vila permetria plantejar un sistema hidràulic
de generació elèctrica destinat a l’alimentació de la xarxa d’enllumenat amb
làmpades led. La proposta permetria un estalvi energètic complet amb
l’autogeneració elèctrica i la reducció de la potència elèctrica necessària per a
l’enllumenat. Es proposa alimentar l’enllumenat mitjançant una petita turbina, situada
a la zona de Cal Xerta, que, de nit, utilitzi l’aigua del rec de la Vila abans de ser
retornada al riu, mitjançant un dipòsit/bassa situat a l’eixamplament del portal de
Baix. D’aquesta manera, Can Xerta podria esdevenir un espai on visualitzar les
possibilitats –històriques i presents- de la gestió sostenible de l’aigua integrada en la
lògica urbana. Aquest dipòsit/bassa es proposa que rebi, també, el sobrant d’aigua
dels punts finals dels nous recs plantejats a l’espai públic del nucli antic.
D’altra banda, es proposen accions de racionalització de recursos en les solucions
de la urbanització. Una, mitjançant la reutilització de totes les peces de vorades
calcàries existents al nucli antic en la nova pavimentació. I una altra, mitjançant la
durabilitat i el baix manteniment de les solucions d’urbanització. La tria acurada de
materials resistents i la seva durabilitat –peces ceràmiques col·locades de cantell,
vorades de pedra calcària reutilitzades i elements metàl·lics d’acer corten– garanteix
l’eficiència i la minimització de recursos, a llarg termini, de la solució plantejada.

6. MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS

L’avantprojecte estableix diverses previsions per a la millora, renovació o nova
extensió de les xarxes dels diferents serveis.
En relació a la xarxa de clavegueram i a la d’aigua potable, el present document en
preveu la seva renovació completa. Ateses les reduïdes dimensions dels carrers del
nucli antic, la xarxa d’aigües residuals i pluvials es preveu que sigui unitària.

Figura 10. La singularització dels edificis patrimonials mitjançant la reutilització de les peces de vorada
existents.

4. RACIONALITZACIÓ DE LA MOBILITAT

L’objectiu de la proposta és convertir plenament l’espai públic del nucli històric en un
espai de prioritat per als vianants. La previsió municipal de situar un aparcament
públic fora del nucli històric -però a tocar del passatge que uneix el carrer Montseny
amb el carrer Major- reforça aquest objectiu.
L’espai que defineix el perímetre del nucli històric -bàsicament el carrer Montseny i el
carrer del Camí de Baix- no disposa pràcticament d’espai per a vianants. Amb
l’objectiu d’incrementar-hi l’espai de vorera per als vianants i amb l’objectiu que
aquesta vorera permeti formalitzar la frontera del nucli històric respecte del teixit
d’eixample, es proposa reduir a un sol sentit de circulació els vials del carrer del
Trull, del carrer Montseny i del Camí de Baix.
La reducció d’aquests carrers a un sol sentit de circulació només és possible
reorganitzant la mobilitat als carrers que hi ha entre el nucli antic i la carretera i,
especialment, redefinint la relació de la Vila de Sant Pere amb el barri de l’Altra
Banda.
Les actuacions futures, més enllà de la xarxa de carrers del nucli antic, també caldria
que incorporessin la intensificació de la vinculació del nucli històric amb el riu i els
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La xarxa de clavegueram plantejada és autònoma de la resta de xarxa del municipi i
només s’hi connecta en el seu punt més baix, a la zona de Cal Xerta. Al punt de
connexió de la xarxa projectada al col·lector existent, al Camí de Baix a davant de
2
Cal Xerta, la xarxa recull les aigües d’una conca d’uns 19.600 m . D’acord amb una
intensitat màxima de pluja per a un període de retorn de 10 anys (120 litres/hora), el
cabal màxim que ha d’absorbir el clavegueram al punt de connexió de la xarxa al
3
Camí de Baix és de 0’6 m /segon (588 litres/segon). D’acord amb aquest cabal, el
clavegueram en aquest punt ha de tenir un diàmetre mínim de 55 cm atenent a les
taules de la fórmula de Manning. S’ha optat per establir un diàmetre de 60 cm des
del punt més baix fins a la cruïlla entre el carrer Major i l’arc d’accés al carrer de
Baix. D’acord amb les subconques i els cabals corresponents en què es divideix la
xarxa plantejada, la resta de conductes de clavegueram s’han determinat amb un
diàmetre de 40 cm.
L’avantprojecte també fa la previsió de la introducció i l’extensió de la xarxa de gas
natural al nucli antic. L’extensió d’aquesta xarxa, però, dependrà de la voluntat i
interès que hi mostri l’empresa distribuïdora ja que la seva execució és competència
seva.
L’avantprojecte també preveu la renovació completa de l’enllumenat públic. La
solució de l’enllumenat es proposa que es resolgui mitjançant la distribució d’uns
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caixons rectangulars d’acer corten que contenen uns mòduls de llum led. Aquests
caixons es distribueixen amb una geometria anàloga a la de la reutilització de les
vorades existents, és a dir, situant els rectangles definits pels llums proposats
transversalment als carrers.
En relació a les xarxes elèctriques i a les de telecomunicacions, el present document
només n’estableix la seva millora puntual. Fonamentalment, la previsió recollida en
el present avantprojecte consisteix en l’eliminació dels creuaments aeris d’aquestes
xarxes entre façanes oposades. Pel que fa a la xarxa de telecomunicacions,
l’avantprojecte fixa la previsió d’extensió de tubs soterrats per a l’estesa de fibra
òptica que permeti connectar els diferents edificis i equipaments municipals entre si;
també es preveu fer possible d’allargar la fibra òptica fins a la plaça de l’Església
com a lloc central d’actes i activitats diverses a l’espai públic.

constructives de l’entorn, amb la utilització de peces ceràmiques, pedra calcària de
les antigues vorades i acer oxidat.
L’elecció d’aquests materials emparentats amb els existents es contraposa a la
utilització de geometries contemporànies: línies tenses trencades per inflexions als
recs i aiguafons, variacions en les densitats de les peces ceràmiques i la disposició,
en forma de constel·lació, de les peces de vorades reutilitzades.
El projecte també preveu la incorporació de ritmes estacionals i horaris en la
proposta: mitjançant els colors canviants de les enfiladisses de la porta-umbracle,
del mur-pèrgola i de la barana-paisatge o mitjançant la circulació d’aigua pels recs
segons una pauta horària que pugui ser significant per als ciutadans i/o lligada a la
producció energètica amb la turbina proposada per alimentar l’enllumenat.

7. CRITERIS, IDENTITAT I SINGULARITAT

Un dels objectius principals de l’avantprojecte consisteix en fixar els principis
d’ordenació de l’espai a partir de la lògica de les línies d’aigua amb la reintroducció
d’alguns recs i la creació d’aiguafons a la pavimentació.
Les línies d’aigua, conjuntament amb els criteris de materials i de geometries
plantejats, creen unes regles de jocs que permeten definir la solució proposada en el
present avantprojecte o altres variacions, en funció dels nous requeriments o fases
temporals que calgui anar implementant en l’execució de la renovació de l’espai
públic del nucli antic. Aquest fet possibilita que les actuacions restin obertes i es
puguin assumir variacions en les solucions sense posar en qüestió l’objectiu del
caràcter unitari del conjunt de l’espai públic del nucli històric.
Els materials proposats (peces ceràmiques de colors clars, vorades reutilitzades i
acer corten), les solucions plantejades (introducció de recs, sistema i geometries per
a la conducció i recollida de pluvials o la voluntat de puntuar els edificis patrimonials)
i la flexibilitat en el desenvolupament de la proposta asseguren unes actuacions amb
uns costos raonables.

Figura 12. Materials i textures proposats per a la renovació de l’espai públic del nucli històric de Sant Pere de
Riudebitlles.

La proposta, en conjunt, pretén que l’espai públic del nucli històric de Sant Pere de
Riudebitlles sigui recognoscible com un espai diferenciat, singular, amb valor afegit i
on es faci evident la seva connexió amb les lògiques urbanes i territorials precedents
i actuals.

Figura 14. Perspectiva del concepte geomètric de la proposta del concurs (aiguafons, vorades reutilitzades i
rectangles de l’enllumenat).

Figura 11. Detall de la solució de paviment proposat.

8. FASES I VALORACIÓ ECONÒMICA

Els criteris adoptats en l’avantprojecte pretenen singularitzar el nucli històric i dotar-lo
d’un caràcter marcadament unitari, possibilitant el reforç i la reinvenció del caràcter
del seu espai públic.
La proposta planteja la formació d’un nou paisatge que es conforma a partir de
criteris i solucions que recullen i/o interpreten colors i textures del lloc i que, al mateix
temps, hi introdueixen noves geometries. Així en la urbanització de l’espai urbà del
nucli antic s’opta per textures i colors càlids extrets de les característiques

La renovació de l’espai públic interior del nucli antic es proposa que s’executi en tres
fases d’obra. Les fases proposades tenen les superfícies següents:
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Superfície àmbit fase 1
Superfície àmbit fase 2
Superfície àmbit fase 3
Superfície total

1.557
1.303
764
3.624

m2
m2
m2
m2
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La valoració econòmica estimada (amb l’iva del 21% inclòs) per a cadascuna de les
fases és la següent:
Cost fase 1
Cost fase 2
Cost fase 3
Cost estimat total

614.130
488.257
301.323
1.403.710

eur
eur
eur
eur
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DAVID CLOSES NUÑEZ
c=ES, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, sn=CLOSES
NUÑEZ, givenName=DAVID,
serialNumber=39343047Y,
cn=DAVID CLOSES NUÑEZ
2020.04.08 19:22:11 +02'00'

David Closes i Núñez
arquitecte
MARIA ANGELS
MAS PINTO
2020.04.08
19:33:52 +02'00'

Àngels Mas Pintó
arquitecta
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F O T O G R A F I E S

E S T A T

A C T U A L

Foto 1. El rec de la Vila al Camí de Baix
Foto 2. El carrer Major amb el palau dels Marquesos de Llió al fons

Foto 3. El carrer Major i el pas entre mitgeres cap al carrer Montseny
Foto 4. Carrer del Corronet
Foto 5. Carrer Major amb l’arc d’accés al carrer de Baix al fons
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Foto 6. Plaça de l’Església
Foto 7. Carrer de Baix darrera el palau dels Marquesos de Llió
Foto 8. Carrer de Baix
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Foto 9. Mirador del carrer de Baix cap al riu, el Riudebitlles
Foto 10. El nucli antic des del nord del Riudebitlles
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E S T U D I

H I S T Ò R I C

1. EL NUCLI ANTIC DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES

Sant Pere de Riudebitlles és una població industrial i agrícola de l'Alt Penedès. El
municipi està situat en el sector septentrional de la comarca on és fronterer amb la
comarca de l'Anoia i es troba localitzat a la Depressió Prelitoral, gairebé als peus
dels primers relleus de la Serralada de l'Interior. La vila és travessada per un riu, el
Riudebitlles o riera de Mediona, que davalla de la serra de la Llacuna, travessa
Mediona, s'endinsa pel congost de Santa Anna (pas natural entre el Penedès i les
terres de l'interior) i passa per Sant Quintí de Mediona, on rep l'aportació de les
Deus. Després de Sant Pere de Riudebitlles, el riu travessa Terrassola i Lavit
(actualment Torrelavit), i finalment desemboca al riu Anoia a Monistrol d'Anoia. A
partir de Sant Quintí de Mediona una xarxa de recs permet convertir en regadiu una
gran extensió de la vall, a més d’alimentar els múltiples molins paperers. El municipi
consta de 535ha i la població està situada a 244 metres d'altitud sobre el nivell del
mar.
L'inici de la història escrita a Sant Pere se situa el 917. Les característiques físiques
del territori són el punt de partida per entendre els primers assentaments a la vall del
Riudebitlles. La funció del riu com a corredor natural entre el Penedès i les terres
interiors i la notable presència d'aigua són dues característiques a tenir en compte.
La primera perquè afavoreix l'intercanvi de dues zones ben diferenciades a través
del congost de Santa Anna on el riu encara porta el nom de Mediona. La segona
perquè la presència de gran quantitat d'aigua, mercès al riu i a l'aqüífer CarmeCapellades, va crear les condicions òptimes per als primers assentaments humans.
Sant Pere de Riudebitlles neix en un encreuament de camins fa més d’un miler
d’anys, al voltant de l’església, més tard convertida en priorat. La seva localització és
a la dreta del Riudebitlles, sobre una terrassa creada per l'aportació de sediments
que se situa a més de 20 metres sobre la cota del riu, un riu que conforma el
caràcter de la vall, amb desenes de rescloses i recs que movien les rodes
hidràuliques de la trentena de molins paperers que es van anar situant entre Sant
Quintí de Mediona i Sant Sadurní d’Anoia i que encara reguen els horts existents. Un
d’aquests recs, la Sèquia Comunal, un cop travessa el torrent d’en Guilló amb
l’aqüeducte del Pont Nou, rega la terrassa fluvial de Sant Pere mitjançant el Rec de
la Vila i la seva configuració va donar forma als carrers per on circulava l’aigua que
movia les màquines dels molins paperers, sobretot a partir del segle XVIII.
El nucli antic de Sant Pere de Riudebitlles, conegut com la Vila, té forma closa amb
dues entrades molt clares, una pel camí de Baix, l'altra per la plaça de les Eres. Als
anys 1980s es va enderrocar una casa del carrer Major per obrir un tercera entrada
de connexió amb el barri del Camí de Baix. L’estructura actual de la vila és fruit del
desenvolupament en dos períodes diferenciats. El fogatge del 1365 testimonia la
presència de 72 cases, el de 1708 en testimonia 60 i 270 habitants, nombre que
coincideix amb el nombre d’edificacions que es localitzen a les illes de cases que
envolten el priorat, amb una estructura ben diferenciada en relació a l’estructura de
les edificacions de la resta del nucli antic. En aquest àmbit les parcel·les són de
reduïdes dimensions, irregulars i molt fragmentades. El cens de 1787 és de 890
habitants, i coincideix amb la construcció de la majoria de molins paperers que hi ha
a la vila, la majoria dels quals es concentren a la corona exterior, prop del Rec i del
riu. Aquesta corona exterior està formada per les cases del carrer Major i carrer de
Baix i les del carrer dels Quadres o dels Còdols, amb una disposició més
suburbana, d’edificacions disposades al llarg d’un camí. Les parcel·les són més
grans i regulars i les edificacions, datades als segles XVII i XVIII, tenen eixida.
La vila d’origen medieval va evolucionar poc fins al segle XVIII quan, amb el
creixement paperer, va augmentar la població i van néixer tres nous barris (l’Altra
Banda, el Torrent Cuitó i la Vila). A la Vila s’hi localitzava l’església parroquial,
l’antiga universitat, que se situava a Cal Rafeques segons documentació del segle
XVII, així com les residències de les famílies més preeminents (casal dels
Marquesos de Llió, casal del Marquès de Camps, cal Casagran, ca l’Olivella, cal
Rafeques...) i cinc dels molins que resseguien la Sèquia Comunal (el molí de la Vila,

de la Marquesa o de cal Ròmul, el molí de cal Ton del Pere, el molí de cal Xerta, el
molí de la Font i el molí Cardús). El caràcter industrial de la vila ha diferenciat Sant
Pere de Riudebitlles d’altres viles eminentment vitivinícoles del Penedès, apropant-la
als nuclis paperers del voltant de Capellades.
Malgrat que la disposició de les edificacions de la Vila sembla obeir a la presència
d’una muralla, no hi ha cap constància de l’existència d’un element d’aquestes
característiques. D’altra banda, s’han identificat almenys tres possibles entrades del
Rec de la Vila a l'interior, que sumades a les dues existents, farien un total de cinc.
L’estructura defensiva de la vila és, doncs, força confosa. Hom conclou que la
presència d’una xarxa de mines subterrànies que comunicaven les cases pels
cellers permetia la seva ràpida evacuació. Efectivament, els cellers de les
edificacions disposen d'entrades (gairebé totes tapades en l'actualitat) a aquestes
mines que foren usades per fer-hi passar les conduccions de clavegueram i aigua.
També hi ha constància que l'església i la desapareguda casa dels Olzinelles
disposaven de connexió amb aquestes mines subterrànies. Per altra banda, al costat
i a l'interior del molí Cardús (el més antic) trobem entrades a unes galeries que
s'endinsen en direcció a la plaça de l'Església, tot i que encara no han estat
documentades.
2. ELS RECS I ELS MOLINS PAPERERS

L’aigua ha estat el fonament sobre el qual s’ha bastit Sant Pere i els recs han estat
els elements vertebradors de la vila. Ni l’horta, ni els fruiters, ni el paper, ni els tints,
ni la farina, ni els teixits, ni les fassines, ni els pèlags (on tantes persones han après
a nedar), ni les basses serien possibles sense l’aigua.
Els recs de la postguerra no eren gaire diferents dels d’uns quants segles abans. Les
rescloses recollien les aigües, i els recs les distribuïen arreu. Per regar, per rentar,
per moure els enginys hidràulics, per omplir les basses. L’aigua fluïa passant a cel
obert. Les cases del carrer Sant Quintí o les del carrer Llarg tenien safareigs a
l’interior, a costat del rec. Per tot arreu hi havien safareigs públics on es rentava la
roba. Les rodes movien els molins perquè l’electricitat era un bé escàs. I les hortes
es regaven segons les normes de la comunitat de regants. La concessió de l’aigua
és mil·lenària, i el motiu d’enfrontaments amb Sant Quintí de Mediona. Per exemple,
l’any 1950 s’inicià un greu conflicte degut a l’intent de transvasament d’aigua entre
recs quintinencs, i que perjudicava els recs de Sant Pere.
Però els recs industrials, sobretot el de Dalt o el de la Vila es van anar convertint de
mica en mica en clavegueres a l’aire lliure. Rentar roba era impossible, i regar
perillós. Els tints tenyien de colors l’aigua, i els abocaments feien que les olors
envaïssin carrers i places per on passaven. Entre els anys 1962 i 1964 es va
construir un nou vas del Rec de Dalt millorant moltíssim el seu funcionament. Entre
els finals de 1970 i finals de 1980 es va entubar el Rec de Dalt i el de la Vila. Fins
aleshores passava a cel obert pel darrere de les cases del carrer Sant Quintí, per la
plaça de les Eres, el Darrere el Rec o carrer Montseny fins arribar al Camí de Baix.
Aquest va ser l’últim tram a ser entubat i va suposar la desaparició del safareig
modernista i salt d’aigua de cal Ròmul l’any 1987. A partir d’aleshores només es
conserva el rec a cel obert al seu pas per la part baixa del Camí de Baix que els
darrers anys ha tornat a veure baixar aigua neta.
El Rec neix a la Passada, al terme de Sant Quintí de Mediona. La concessió de les
aigües (10.000.000 de litres d'aigua diaris) sembla que té el seu origen en la donació
del terme feta el 1011. Recorre el terme municipal veí i s'endinsa al terme de Sant
Pere per les Esplanes. És en aquest punt on la riera de Mediona canvia de nom i
passa a anomenar-se riu, el Riudebitlles. Després de deixar les Esplanes arriba al
torrent d'en Guilló, aquest és salvat mitjançant l'aqüeducte del Pont Nou. Ressegueix
la muntanya de Sant Jeroni fins arribar als molins de Cal Jan. Aleshores es dirigeix
cap a la Vila arribant al camí vell de Sant Quintí, aquest entra a la Vila pel carrer de
Sant Quintí. El Rec de la Vila passa pel darrere de les cases d'aquest carrer i arriba
a la plaça de les Eres. Continua pel camí que comunica la plaça amb el camí de
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baix, aquest és conegut com Darrere el Rec. Finalment seguint les eixides del camí
arriba al riu passant per diversos molins. El Rec alimenta 16 molins paperers al llarg
del seu recorregut, diferents basses i els múltiples bitllots que hi ajuden a distribuir
l'aigua convertint extenses zones en terrenys de regadiu. A més del Rec tenim el rec
dels Borrissols, que passa pel barri de l'Altra Banda, el rec de l'Horta, el rec de Cal
Querol i el rec de Baix.
Dues vendes fetes, una el 956 al terme del castell de Lavit, i l'altra feta el 1011 en el
terme del castell de Mediona permeten descobrir que, en el primer hi havia
rescloses, molins i la carretera, i en el segon un molí amb el seu cap de rec i sortida
de rec amb aigua del Riudebitlles. En aquestes dates on encara no s'havia produït la
donació del terme de Sant Pere descobrim la presència de rescloses, recs i de
molins. És interesant descobrir la seva presència en un lloc tant insegur com és una
zona fronterera.
La gran majoria de molins tenen el seu origen en el segle XVIII, tot i que se’n troben
de referenciats molt abans. L'estructura d'un molí paperer no varia massa. Ens
trobem davant d'un edifici amb planta rectangular o amb forma d'ela. La planta baixa
és la zona humida, on es produeix el paper. Grans rodes accionades per l'aigua
mouen la maquinària. Aquesta planta acostuma a ser tripartida, amb sostres de volta
de canó, normalment de pedra. La planta d'entremig varia d'un molí a un altre. En
uns és l'habitatge del propietari, en d'altres és el comptador, lloc destinat a comptar i
preparar les resmes de paper. Finalment, el darrer pis és on estan situats els
miradors, lloc on s'asseca el paper. La característica més important d'aquesta planta
és que gairebé és lliure. Grans pilars aguanten les bigues de la coberta, que a la
seva vegada aguanten els penjadors on s'asseca el paper. L'altra, és la gran
quantitat de finestres (ventanes), orientades als quatre vents.
Normalment els molins paperers estan allunyats dels nuclis urbans. Però a Sant
Pere en trobem molts que estan incorporats a l'interior de la Vila. El cas més
interessant és el molí de Cal Ròmul. El seu propietari original, el Marquès de Llió
aprofità el seu casal gòtic per ampliar-lo amb l'edifici del molí. La residència principal
passà a la nova construcció, mentre que la vella passava a formar part del
comptador i dels miradors. Es produí una interessant simbiosi entre el vell i el nou
edifici i l'estructura urbana.
Actualment, moltes d'aquestes construccions han sofert grans transformacions. Cap
està en servei ja que les noves tècniques industrials les han fet obsolets. Això ha
produït un doble fenomen. Els urbans són actualment habitatges o estan
abandonats. Els que es troben fora la Vila, s'han convertit en els embrions per a les
ampliacions de modernes naus industrials.
En qualsevol cas, la mostra que el Rec de Dalt o de la Vila està encra plenament viu
és la construcció de la Bassa de les Planes. Aquesta bassa serveix per
emmagatzemar i regular l’aigua del rec, així com poder subministrar aigua al Rec de
l’Horta Sobirana. Amb una capacitat de vora 62 milions de litres d’aigua, la bassa es
va construir coincidint amb la construcció de la depuradora d’aigües residuals.
Inesperadament s’ha omplert de carpes, barbs i granotes que s’han pogut reproduir i
també s’ha convertit en un lloc de pas per a moltes aus.

La Vila, identificada com a conjunt urbà pel Catàleg de béns protegits, és el nucli
antic i primitiu del poble. Presenta una estructura ovalada en forma d'ametlla,
tancada en si mateixa, a la manera de les "viles closes". El nucli està sobre la
terrassa quaternària del riu, en un terreny relativament pla amb cotes que varien
entre els 250 i el 248 metres sobre el nivell del mar, encara que cau abruptament
sobre el Riudebitlles, en un punt on és possible que hi hagués un gual. Dins
l'estructura urbana s'ha d'assenyalar que existeixen nombrosos edificis amb un cert
caràcter, entre els quals n’hi ha alguns amb teules pintades en "dent de llop".
Mereixen destacar-se del conjunt, a més dels que es descriuen específicament en

l’apartat següent, diversos elements: a cal Querol o Cal Xelòs, a la plaça de
l'Església, hi ha una escala de cargol digna de menció. Al carrer dels Quadres
(abans dels Còdols o dels Codros) núm. 3, una porta adovellada amb la inscripció
1820. Al carrer de Baix, hi trobem, igualment, una porta adovellada de l'any 1598. A
cal Borregaire, abans es recollien els pobres. Cal Mustafà es troba en ruïnes, encara
que conserva una filera d'arcs carpanells. Malauradament, ha desaparegut les
Monges o cal Cavaller -antic casal de la família noble dels Olzinelles- i ha estat
substituït per un edifici impersonal al centre de la vila. Al carrer del darrera del casal
dels Marquesos de Llió existeix una habitatge que conserva de manera inalterada
una tipologia pròpia dels segles XVII-XVIII. Són interessants els passos coberts a
diferents indrets de la vila: Voltes del Quirri, de cal Borregaire, de cal Ton del Pere,
de cal Botifoll i el pas del Foradot (obert per sota cal Xerta per baixar a cal Querol).
Uns altres elements dignes de menció són una arcuació de totxo a les plantes altes,
la dualitat de portes de pedra de turo amb arcs de mig punt en alguns accessos a les
cases i l'abundància de cellers als soterranis. Existeix al seu interior una xarxa de
galeries/mines subterrànies que comunicaven diverses cases pels cellers. Aquesta
xarxa s'ha identificat com elements d'evacuació de la vila que formarien part del seu
sistema defensiu passiu. Al segle XX, aquests passadissos van ser usats per fer-hi
passar les conduccions de clavegueram i aigua (TORRENTS, 1996).
La Vila no destaca per la seva situació topogràfica, essent visible en la seva totalitat
només des de punts elevats. Existeixen dues visions molt característiques d'aquesta,
la primera, és la que s'obté des de l'Altra Banda, presentant una façana dominada
per l'arquitectura dels molins paperers, bàsicament, del segle XVIII. La segona, des
de les elevacions del costat dret de la vall del riu, des de les quals es veu en primer
terme el conjunt urbà i, al fons, la muntanya de Montserrat. Un element referencial
el constitueix el campanar, que serveix de fita des de la major part del terme. Si bé
es difícil d'obtenir una visió de conjunt, el passeig per l'interior de la Vila ofereix una
gran sensació de calma i personalitat de la població.
L’estructura de la Vila ve configurada pels seus carrers que, sorgint de la plaça de
l’Església (cementiri parroquial fins a mitjans del s XIX) es van enrotllant tancant el
nucli amb les cases. De la plaça parteix el carrer Major, on es troben la majoria de
les construccions més destacades i que, corbant-se, arriba a la plaça de les Eres, on
les cases fan de tancament a sud i a llevant. En aquesta plaça hi ha el portal de Dalt,
l’Ajuntament i l’inici del camí que anava cap a Sant Quintí. El carrer del Call connecta
la plaça de l’Església amb el carrer Major. Al carrer dels Quadres (deformació del
mot còdol), les cases tanquen la vila closa per l’oest i el nord. El carrer de Baix neix
sota les voltes del casal dels Marquesos de Llió, tanca la vila per llevant i connecta
amb el portal de Baix i el Camí de Baix, on es troben quatre dels molins paperers, i
el pas que permetia travessar el Riudebitlles per un dels pocs guals.
La plaça de l'Església és un espai que presenta forma triangular, amb la hipotenusa
corba en sentit còncau. Va ser el lloc ocupat pel cementiri de la Vila fins el 1864.
Durant les obres de pavimentació de la plaça al llarg dels anys 1950, van aparèixer
nombroses restes humanes i una part de les mines subterrànies que la travessaven i
de les quals es planteja la seva funció defensiva de la població. Caldria ampliar la
zona arqueològica, com a mínim, a l'església, cal Boter, Teatre, Rectoria, hort del
rector, carrer que envolta l'església i casal gòtic, a més de sota els edificis que tenen
façana a la plaça. En un expedient obert amb ocasió d’un plet sobre la propietat de
la casa i hort del rector, es dóna a l'any 1822 amb certa precisió la situació del
cementiri respecte a la casa rectoral: "... la casa rectoral con su huerto que se halla
edificada (..) en el lado de su iglesia parroquial linda (..) por oriente y mediodía con la
calle mayor, a poniente con el cementerio común, y por cierzo con el edificio de su
iglesia parroquial..."
La plaça de les Eres és el centre radial d'on parteixen el camí de Sant Quintí, avui
carrer del mateix nom, el carrer Major (antiga entrada de la Vila), el carrer del Trull, el
carrer Pirineus (antiga carretera vella o camí dels morts en direcció a Sant Jeroni), el
carrer Nou i el carrer Montseny (abans Darrere el Rec) que segueix el curs del Rec
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per darrere les eixides de les cases del carrer Major en direcció al Camí de Baix
(antic camí de Vilafranca a Piera). Al seu centre, s'aixequen plàtans plantats segons
acord de l'Ajuntament de 29 de gener de 1882. Aquests arbres abans feien ombra a
la font que hi havia en aquell lloc, avui desapareguda. Està presidida per dos edificis
principals, l'Ajuntament, bastit al segle passat, i Cal Soler, casa pairal del 1516,
encara que la resta d'edificacions també ajuden a donar-li un caràcter típic. Des de
dins de cal Soler surt una mina que va fins arribar els primers arbres, localitzada
davant el portal del mateix nom que donava accés al carrer Major. Aquest portal
juntament amb el de Baix, eren els dos punts d'accés a la Vila (HISTÒRIA, 1995).
Aquí es situaven les Eres del Comú, després convertida en plaça del mateix nom on
es troba la Casa de la Vila, Cal Soler i la casa de la senyora Montal, entre d'altres.
Aquest lloc constitueix durant el segle XVIII, afavorit per l'expansió econòmica de la
indústria paperera, el centre del creixement radial del nucli urbà; així, durant aquest
mateix segle parteixen fins a les afores, el carrer Nou, el carrer del Trull i el carrer de
Sant Quintí (TORRENTS, 1993: 36). Al ser una de les places significatives de Sant
Pere el nom de la mateixa ha anat canviant: el 1875 es deia de les Eres o Nova
(Arxiu Municipal, 5 d'abril de 1875). El 1911, rebia el nom de plaça Nova, cap el 1930
es deia de Jordi Zulueta, polític de l'època. Després de l'última guerra civil, passà a
dir-se oficialment "Plaza del Generalísimo Franco". La gent, però, continuava
nomenant-la plaça de les Eres, nom que s'instituí de manera oficial amb la
democràcia (HISTÒRIA, 1995).
3.2. ELEMENTS PATRIMONIALS EDIFICATS

El Catàleg de béns protegits del Pla d’ordenació urbana municipal, aprovat el 8 de
març del 2012 identifica en el nucli antic de la Vila i en els àmbits que hi són
vinculats quatre unitats de protecció integral, vuit unitats de protecció tipològica, una
unitat de protecció ambiental, quatre unitats de protecció específica d’elements i
dues unitats de protecció arqueològica.
L’arquitectura del nucli antic recorre la història des del romànic de la portalada de
l’església, el gòtic de la façana del Casal dels Marquesos de Llió, el renaixement de
la façana posterior de cal Casagran, el barroc de ca l’Olivella i la característica
arquitectura paperera del segle XVIII, així com el modernisme de moltes cases, el
neogòtic de la capella del Santíssim o el dels habitatges que sorgiren sobre l’antic
casal del Marquès de Camps. També es caracteritza per l’estructura de les cases de
la corona exterior i el gra fragmentat i antic dels carrers interiors, així com la
presència dels horts que han sobreviscut als creixements de les dècades de 1960 i
1970 al nou barri del Camí de Baix. Les característiques principals dels elements
patrimonials arquitectònics que singularitzen la Vila es descriuen en els apartats que
segueixen a continuació.

amb festejadors. El segon pis presenta el sostre molt inclinat, rep la llum per les
finestres bífores (TORRENTS, 1996 i 1996b). A la façana posterior, al costat de la
porta hi ha una vora de ceràmica grisa catalana que podria correspondre a un tipus
especial de gibrell (plàtera) detectat a Tarragona al segle XIV (MACIAS, MENCHÓN,
MUÑOZ, 1997). A la façana es pot veure com hi ha diverses fases constructives. La
més antiga sembla correspondre a la part dreta. Igualment en aquesta part sembla
haver-hi hagut dos moments. S'observen, així mateix, unes grans finestres
rectangulars tapiades a la segona planta, que sembla ser es van obrir a la segona
meitat del segle XIX per tal de poder-hi fer passar els productes del camp
(TORRENTS ALEGRE, 1996b). De tots aquests edificis de la Vila destaca el Palau
gòtic del Marquès de Llió, dels segles XIII i XIV, que té a la façana principal dues
rengleres de finestres coronelles gòtiques, triforades les del pis principal i biforades
les del pis superior; la portalada, de punt rodó, és de gran dovellatge i té, a sobre,
l’escut de pedra de la casa de Llio. A l’angle de l’esquerra del portal, una àmplia
arcada comunica amb la façana lateral del palau i confereix una fesomia especial a
l’edifici senyorial. És un dels pocs edificis gòtics civils catalans conservats gairebé
íntegrament en la seva estructura exterior. Des del segle XVIII va formar part del
molí paperer dels marquesos de Llió (cal Ròmul). A la dècada de 1920, Charles
Deering va voler comprar la façana gòtica. El propietari (Ròmul Torrents i Albet) no
es negà a la venda però sí que va posar un preu altíssim de 20.000 duros per escut,
40.000 per finestra i 24 hores per decidir-se. Finalment el milionari desistí
(TORRENTS, 1996b). La casa marquesal de Llo, o de Llió, rep el nom de la localitat
homònima pròxima a Sallagosa. Casal de la família Salelles, amb façana del gòtic
civil, probablement del segle XIV. Els propietaris d'aquest casal, a part del segle
XVII, foren la família Móra pel matrimoni de Salvador Móra amb la pubilla Joana
Salelles. Josep de Mora i de Catà, descendent d'aquesta nissaga, fou nomenat l'any
1749 primer Marquès de Lló o de Llió i membre de l'Acadèmia de Bones Lletres de
Barcelona. Aquest casal va pertànyer a la família Mora fins a les darreries del segle
XIX (TORRENTS, 1993: 35). L’edifici va ser convertit en fàbrica de paper el segle
XVIII, pel seu propietari en Josep de Mora i de Catà, primer marquès de Llió. Fins fa
pocs anys la família Torrents va mantenir aquesta fàbrica, integrada també per
l’edifici de cal Ròmul, obtenint un paper de cotó d'extraordinària qualitat utilitzat
sobre tot per fabricar papers de filtre. L'any 1995 va ser adquirit per l'Ajuntament de
Sant Pere de Riudebitlles per a usos culturals.
2 Església, rectoria i hort

Edifici inclòs en el Catàleg de béns protegits com a unitat de protecció integral amb
la fitxa B.01. Casal d’estil gòtic civil de planta baixa i dos pisos, d'aproximadament
vint-i-tres metres i mig de llarg. Presenta una façana de pedra severa i elegant, amb
dos rengles de quatre finestres coronelles, tripartides les inferiors i bipartides, les
superiors. Les columnetes són rematades per capitells de bona factura artística.
Damunt cada finestra del primer pis hi ha un escut en forma de rombe. La portalada
principal, de grans dovelles, té un relleu amb dos escuts dels marquesos de Llió,
sostinguts per un àngel. A l'extrem esquerre de l’edifici hi ha les "voltes del Quirri",
pas cobert que dóna accés a la façana posterior de l’edifici al carrer de Baix,
permetent enllaçar el casal amb el molí paperer de cal Ròmul. La façana està
coronada per una línia de disset merlets esgraonats. La planta de l’edifici és molt
estreta i allargada, la qual cosa fa sospitar que en origen deuria continuar fins a
l'actual emplaçament de cal Ròmul. A l'interior, a la planta baixa, hi ha el celler,
l'entresòl il·luminat per les petites finestres que hi ha a la part inferior de la façana. Al
primer pis hi ha el comptador, espai de sostre alt il·luminat per les finestres trífores,

Edifici inclòs en el Catàleg de béns protegits com a unitat de protecció integral amb
la fitxa I.04, i com a unitat de protecció arqueològica amb la fitxa Ar.16. L’edifici
actual de l'església és d'una sola nau amb absis poligonal i capelles laterals per
damunt de les quals s'aixeca una galeria. La volta és escarsera amb arcs apuntats,
probablement del segle XVI. La nau va ser ampliada el 1650. L'església només
conserva algunes restes romàniques i gòtiques en el fronts i la nau. Destaca la
portalada romànica d'arc de punt rodó sense timpà i amb triple arquivolta i sengles
parells de columnes i capitells a banda i banda, A l’intradós de l'arquivolta exterior hi
ha un relleu que representa Sant Pere, de mig cos, amb els seus atributs i a la ma
esquerra una planta de triple fulla que s'ha identificat o bé amb un trèvol (la Trinitat)
o bé amb uns créixens (d'on provindria segons algunes teories el topònim Bitlles). A
l'extradós es presenta un altre baixrrelleu amb l'Agnus Dei. L'exterior de les
arquivoltes presenta una decoració en relleu de motos vegetals i geomètrics. Una
línia d'impostos amb decoració d'escaquer marca la unió de la volta amb les
columnes. El capitell original del costat esquerra presenta una decoració de cordons
entrellaçats i palmetes de tres fulles. Aquest cantó de la portalada va ser restaurat
l'any 1909, en una intervenció finançada per Josep Canals i Albert (1847-1923).
Aquest era full del forner de cal "Blanco" i va fer fortuna a l’Argentina. (MORGADES,
1994). Els capitells del costat dret són de tradició coríntia amb fulles d'acant. Al
costat de cada capitell hi ha una decoració animal, vegetal i geomètrica. Al de la
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dreta hi ha, en cadascun d'ells un cercle amb una estrella inscrita conjuntament amb
una parella d'aus, en el primer, i amb un quadrúpede pasturant en l'altre. En el que
es conserva a la part esquerra hi ha un lleó passant i dos ocells picotejant. Al
coronament de la façana, sobresortint, hi ha una escultura que representa la part
davantera d'un animal fabulós. La resta de la façana no presenta cap més
ornamentació, tret d'un senzill rosetó a mitja alçada i un ull de bou al capdamunt. A
la cantonada esquerra de la façana hi ha una inscripció sobre pedra de gres que diu
"A.D.S. 1778 LA DEVOCIO / DE EST POBLE REEDIFIC / PART DE EST S.T.
ESEN / PT P. VEREMUDO MORLIUS". A la rectoria es conserva una inscripció
repicada que s'inicia amb "SE COMENSA ...". Per llegir la resta caldria fer un calc.
Els panys laterals de l'absis van ésser decorats el 1964 amb pintures al fresc
policromades del pintor i dissenyador Llucià Navarro i Rodón. El decorador va ser
Jordi Cantó i l'escultor Tomàs Bel. Al cor hi ha un orgue d'Alberdi, dels primers anys
del segle, que actualment no funciona. Al mur nord es pot apreciar el lloc on hi havia
una antiga capella enderrocada el 1736, que ocupava l'espai del carrer actual. La
capella del Santíssim, d’estil neogòtic, va ser feta l'any 1888 sobre antigues
dependències de la rectoria pel Mestre Miquel, de Sant Pere. El campanar,
independent de l'església, és de planta octogonal i està coronat amb una
balustrada. Antigament s'hi accedia pel passatge del Priorat - en l'actualitat el
Corronet -, que comunicava la plaça del temple amb el pati del mossèn.
Sota aquests edificis i, especialment, sota l'hort del rector és molt possible
l'existència de sediment arqueològic imprescindible per a conèixer l'origen de la
població de Sant Pere, ja que el Priorat ha de trobar-se en aquesta porció de terreny.
També es conserva a la rectoria una pintura a l'oli amb el cap de la verge Dolorosa
datat de l'any 1799. Al voltant del cap hi ha els forats que indiquen els llocs per on
s'encaixava la corona d'espines que s'hi col·locava el Dijous Sant.
L'església correspon a la de l’antic Priorat benedictí fundat abans de l'any 1026,
encara que les restes més antigues de l'actual semblen correspondre al segle XII,
amb reformes dels segles XVII, XVIII i XIX. Al Cartulari de Sant Cugat es pot llegir la
primera referència documental on es cita segurament aquesta església , dedicada a
Santa Maria i Sant Pere, datada el febrer del 917, i diu "...prope auro annolia, vel rio
de Birlas, ubi ecclesia sita est in onore Sancte Maria et Sanct Petri". El 1331, es sap
que existia una comunitat religiosa en el Priorat de Sant Pere, composta de quatre
monjos sota la supervisió d'un prior. L'any 1346, essent prior Nicolau, aleshores
també Cardenal, els veïns van voler que a càrrec seu es pagués una campana, un
guarda a l'Església, així com el manteniment de l’edifici i ornaments, entre d'altres
coses. Desprès de pledejar es va arribar a un compromís, segurament no molt del
gust dels veïns, doncs els acords van ser els següents: les campanes les havien de
fer i pujar al campanar els mateixos veïns; els ornats, els sagristans; també els veïns
havien de pagar el salari de la guarda de l'església, i el prior, el menjar. A més a més
d'aquestes càrregues econòmiques, de les obres de l'església i el Pont, els
parroquians havien de pagar els materials (s/d, Documents relatius a la capella de
Santo Domingo, ss. XVIII-XIX). El 1406, Don Pedro de Luna, després papa Benet
XIII, va ser prior d'aquesta comunitat, amb una desgraciada gesto que va empobrir
considerablement el Priorat. El 1632, l'església devia resultar petita, doncs els
santperencs van intentar allargar-la sol·licitant a l'abat suport econòmic en funció de
l’antic acord del segle XIV, però no ho van aconseguir ja que, l'abat va considerar
suficient l'espai religiós destinat al poble, responent que l'església ja existia i aquesta
obra, per tant, era voluntària. De moment no sé sap qui, finalment, va pagar les
obres d'ampliació però, el cert és que el 13 de gener del 1650, queden adjudicades
les obres d'ampliació de la nau eclesial de la vella església romànica. En canvi,
restes gòtics encara visibles, indiquen que aquesta no era la primera ampliació.
L’antiga església monàstica, ara parroquial, fou reedificada entre el 1778 i el 1780,
com a conseqüència del benestar econòmic que vivia la vila en aquesta època,
afegint elements d’estil barroc. El 1802, la parròquia va començar a ser regida per
capellans del bisbat i no per monjos de Montserrat. El 1888 s'inicien les obres de la

nova capella del Santíssim, obra d’estil neogòtic, manada fer per Mossèn Otzet, el
mossèn d'aquell moment, el qual va ser enterrat en aquest lloc. Aquesta ocupa una
antiga construcció rectoral just al costat de l'església i el campanar. Es conserven
part dels plànols originals, obra del mestre Miquel, de Sant Pere, continuador d'una
antiga nissaga de mestres d'obres. Les portes metàl·liques d'aquesta capella, també
d’estil neogòtic, les va pagar mossèn Aleix Prats i Mas, emparentat amb els
propietaris de cal Teixidor. Com a d'altres llocs, també aquesta església va patir un
incendi l'any 1936. Segons l'inventari del tresor artístic de les parròquies de la
diòcesi de Barcelona de l'any 1926 hi havia tres altars dedicats respectivament a
Santa Margarida, d’estil neoclàssic, a Sant Josep, d’estil barroc i al Sant Crist, d’estil
rococó, a més de l'altar major, d’estil neoclàssic, datat del 1804. Pel que respecta a
la rectoria, cal dir que arrel de la desamortització de Mendizabal es va obrir un
procés de venda d'aquesta com a propietat de l'orde benedictina. En un expedient
obert amb ocasió del plet plantejat per l'Ajuntament sobre la propietat de la casa i
hort del rector, es dona a l'any 1822 amb certa precisió la situació de la casa
rectoral: "... la casa rectoral con su huerto que se halla edificada (..) en el lado de
su iglesia parroquial linda (..) por oriente y mediodía con la calle mayor, a poniente
con el cementerio común, y por cierzo con el edificio de su iglesia parroquial...". En
una nota marginal de l'expedient es diu que a l'arxiu de Montserrat hi ha el títol de
propietat de la casa i que no hi ha raó per considerar-la propietat del poble.
Finalment en el període 1863-1867 es va procedir a la reparació de la rectoria. Pel
que respecta a l'hort del mossèn, hi ha fotografies antigues del pati amb arcades.
Amb motiu de l'asfaltat dels carrers, aquests es van eixamplar fent més petit
l'esmentat hort.
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3 Cal Xerta/Cal Fabra

Edifici inclòs en el Catàleg de béns protegits com a unitat de protecció integral amb
la fitxa I.07. Antic molí paperer que tancava de manera perpendicular la baixada del
camí de Baix, creant un engorjada important a la baixada cap al Riudebitlles i el pas
cap a l'Altra Banda. Al costat d'uns altres quatre (molí de la Font, molí Cardús, Cal
Ton del Pere i Cal Ròmul) formaven un conjunt de molins urbans al mig del poble,
que oferia, així mateix, una façana molt característica sobre el riu. La seva força
motriu, l'aigua, procedia del Rec de la Vila. L’edifici s'havia generat per l'addició de
diverses construccions de diverses èpoques, però seguint la forma típica de molí
paperer, de diverses plantes en les quals destaca, a les superiors, la presència de
nombroses finestres per funcionar com assecador del paper. Actualment s'han
enderrocat les plantes superiors, d'època contemporània. Amb l'enderroc s'ha creat
un forjat de formigó armat que permet el pas per sobre i genera un mirador sobre el
riu. Sota el nivell de pas del carrer, a la zona de la llera , es conserven encara
instal·lacions antigues, on s'observen les restes d'alguna roda petita de fusta, així
com altres elements dels quals se n’ignora l'estat, en no poder-s’hi accedir per la
gran quantitat de runa d'enderroc i el perillós estat general del lloc. Es conserva una
part alta de l’edifici, un cop superat el pas del camí de Baix en direcció cap el centre
de la Vila. En aquest sector es conserven tres plantes. Als encontorns existia el
portal de Baix de la vila. Aquest portal, juntament amb el de la plaça de les Eres, van
ser durant segles dos punts d'accés a la vila (HISTÒRIA, 1995). La família Xerta va
venir en una vaga paperera els anys '80 del segle passat. El cognom Xerta tal
vegada vingui de Xerta, a la ribera d'Ebre, amb tradició molinera. La família Xerta va
emparentar amb la família Fabra, la qual conserva les propietats de la família.
4 Cal Soler

Edifici inclòs en el Catàleg de béns protegits com a unitat de protecció integral amb
la fitxa I.08. Antiga casa pairal, consta de planta baixa, pis i golfes. A la façana
principal destaca un bonic portal de mig punt de grans dovelles de pedra. A la
dovella central hi ha un escut on es representa el sol, simbolitzant el cognom dels
seus antics propietaris, els Miquel del Solà. Al pis s'obren tres finestres amb balcó i
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a les golfes sengles ulls de bou, el central simulat utilitzant pintura. La casa va ser
restaurada completament l'any 1900, pel propietari J. Soler, per la qual cosa, la
major part de les estructures internes (paviments i parets de la primera planta
inclosos) són d'aquesta època, a l'igual que les façanes vistes. A la planta baixa té
un celler i un cup, en el que anteriorment havia estat una zona d'habitatge. Sota la
planta baixa surt una mina que arriba fins el primer plataner de la plaça de les Eres.
A la façana sud hi havia un rellotge de sol que actualment no es pot veure perquè
està tapat per una planta. El cos principal té un seguit d’edificacions annexes
utilitzades per a tasques agrícoles. La majoria deuen ser de la reforma del 1900
encara que hi ha alguna edificació anterior com una torre que s'ha identificat amb el
baluard carlí, a que fan referència els documents d'aquella guerra. També hi ha
restes de dos safareigs, un a l'entrada i l'altre a l'hort. Té un jardí amb pèrgola i amb
un cedre, bambú, llimoners, nesprers, etc.. En una de les casetes annexes hi ha una
banyera antiga. Entre les edificacions es conserven les dues rodes d'una mola de
blat. En un dels carreus de la cantonada dreta de la façana principal hi ha inscrita la
data "1704". El propietari conserva diversos elements mobles d'interès, com gerres
d'oli, un bací del segle XIX, un camió Chevrolet de l'any 1929, una moto "Guzzi" i la
"màquina de batre" un element recordat per molta gent del poble, i que molts
donaven per perduda. Per informació oral se sap que té una excel·lent col·lecció
documental que comença el segle XVII. Va ser propietat de la família Miquel del Solà
fins l'any 1900 en que va ser adquirida per Joan Soler. La família Soler va ser
propietària uns 50 anys fins que va ser adquirida per la família Munné.
5 Cal Butifoll

Element inclòs en el Catàleg de béns protegits com a unitat de protecció integral
amb la fitxa I.22. Passarel·la de dues plantes que creua el carrer de Bais. La
construcció unes les plantes primera i segona dels habitatges confrontants. Les dues
façanes presenten en planta primera una obertura de dalt a baix protegida per una
barana de fusta i una finestra de reduïdes dimensions en planta segona. El conjunt
queda suportat per un arc el·líptic que va de façana a façana.
6 Cal Ròmul/Molí de la Vila

Edifici inclòs en el Catàleg de béns protegits com a unitat de protecció tipològica
amb la fitxa T.04. Antic molí paperer de planta quadrangular i volum cúbic aterrassat,
bastit el segle XVIII, encara que segurament sobre edificacions anteriors pertanyents
al casal gòtic, també propietat en aquell moment, dels marquesos de Llió. És de
planta baixa i dos pisos, amb coberta a quatre vessants, amb connexió amb el casal
gòtic mitjançant un pas elevat posterior. Presenta la façana principal mirant cap al
camí de Baix, amb una porta adovellada amb arc de mig punt. A la clau d'aquest arc,
hi ha esculpit un escut quadrilobulat amb un personatge de tres quarts amb cuirassa
i elm amb corona de marquès. Amb els braços sosté sengles banderes, una de
quadrada i l'altra queixalada. Aquest emblema va ser utilitzat com a marca d'aigua al
paper produït pels marquesos de Llió. La planta primera era on hi havia les
dependències privades, amb una petita capelleta, avui desapareguda (TORRENTS
ALEGRE, 1996b). En aquesta planta hi ha un altre escut amb les armes dels
marquesos de Llió, que abans es trobava a la façana, sobre la primera planta. Dins
de l’edifici es conserven mobles d'interès. La segona planta està completament
voltada per finestres o miradors de l'assecador de paper. Al ràfec hi ha teules
pintades. Juntament amb uns altres quatre molins (molí de la Font, molí Cardús, Cal
Xerta i Cal Ton del Pere) formen un conjunt de molins urbans al mig del poble. La
seva força motriu, l'aigua, procedia del Rec de la Vila. Ròmul Torrents va introduir el
sistema de la màquina plana amb cilindres d'assecat mecànic el 1967, construint una
fàbrica nova, però sense deixar de banda la producció de la màquina rodona que
imitava el procés de fabricació antiga. D'aquesta manera van conviure els dos tipus
de fabricació durant un temps (AMAT, 1990). La porta està inclosa a l'Inventari del
Patrimoni Arquitectònic. Aquest molí fou construït pel marquès de Llió, tal com es
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demostra en l'escut que hi ha sobre la porta. Històricament conegut com Molí de la
Vila o Molí de la Marquesa, va ser adquirit per Josep Albet Quintana, per tenir-hi la
fàbrica, el qual en no tenir descendència va cedir les seves propietats al seu nebot
Ròmul Torrents Albet (1876-1945). Aquest va néixer a Sant Julià de Vilatorta i, de
petit, va aprendre l’ofici de paperer al molí del seu oncle, a Gelida. Va començar a
fer el paper a mà i, des de l'electricitat, varen posar màquines i només es dedicaven
a fer paper de filtre. Els seus fills van continuar amb el negoci. Actualment és domicili
de la família (TORRENTS ALEGRE, 1996b).
7 Cal Ton del Pere

Edifici inclòs en el Catàleg de béns protegits com a unitat de protecció tipològica
amb la fitxa T.05. Antic molí paperer, molt deteriorat, que tanca el camí de Baix,
creant un engorjada important a la baixada cap el Riudebitlles i el pas cap a l'Altra
Banda. Actualment sense ús, es troba integrat dins les dependències d'una fàbrica
de paper. Junt amb uns altres quatre (molí de la Font, molí Cardús, Cal Xerta i Cal
Ròmul) formen un conjunt de molins urbans al mig del poble. La seva força motriu,
l'aigua, procedia del Rec de la Vila. Té la planta en forma de L, aterrassada, volum
cúbic i sostre a dos vessants, avui desaparegut en part. La construcció sembla tenir
diverses fases. Presenta soterrani, planta baixa i tres pisos més. La planta baixa,
humida, té, per evitar la gran humitat existent, el sostre cobert amb voltes de pedra.
Fins aquí arriba el rec de la Vila que movia la gran roda de fusta, avui al Museu
Nacional de la Ciència de Catalunya, de 5 metres de diàmetre. El sostre està fet amb
ràfec i els paraments són de pedra. El primer pis era on el paper, un cop sec, es
manipulava i comptava. Grans finestres de brancals, ampits i llindes de pedra
il·luminen el lloc on feinejaven els treballadors. Als pisos superiors hi ha els
assecadors o "miradors", segons la terminologia local. Són estances completament
lliures on es penjava el paper per ser assecat. L'espai queda caracteritzat per
l'estructura de fusta de les cobertes, i per les moltes finestres de petites dimensions
anomenades "ventanes", que s'obrien en funció de l'orientació del vent. La part més
interessant és la façana sud, que es redreça sobre el riu, el Riudebitlles, com si es
tractés d'una veritable fortalesa a la vila, i una de les dues entrades a l’edifici, d'arc
de mig punt adovellat, amb restes d'haver tingut un escut (en el record de la gent,
era una custòdia). Hi ha teules pintades amb el motiu de "dent de llop" al ràfec.
Conserva elements mobles interessants com una premsa d'encolar o "premseta" de
tipologia del segle XVIII (l’única de la qual s'ha obtingut constància) i altres útils
antics: l'espolsador o diable, un triador, diverses peces de cistelleria per guardar i
transportar els draps, etc. Als encontorns hi havia el portal de Baix de la vila. Aquest
portal, juntament amb el de la plaça de les Eres, van ser durant segles dos punts
d'accés a la vila (HISTÒRIA, 1995). Pels volts del 1910 un grup de joves van
començar a trobar-se a cal Ton del Pere per a gaudir del temps lliure (els
contertulians havien de portar el got per veure). Aquest va ser l'inici del que desprès
va ser el Centre Republicà Obrer.
Res se sap del seu origen, encara que la seva tipologia correspon al començament
del segle XVIII. El seu parament sembla parlar d’una construcció en diferents fases,
encara sense documentar. Aquest edifici va ser sempre molí de paper, en aquest
segle annexionat a les properes instal·lacions industrials de Cal Ròmul. En aquest
temps es va fer la gran roda de fusta i s’hi van instal·lar els laboratoris químics per al
blanqueig del paper secant.
8 Molí Cardús/Can Carol Ric

Edifici inclòs en el Catàleg de béns protegits com a unitat de protecció tipològica
amb la fitxa T.06. Fàbrica amb rec propi (conegut amb el nom de rec de baix o del
molí de la font) i antigament resclosa de fusta lligada amb cadenes. El rec està
cartografiat per Josep Torres i Vallvey. La seva proximitat al riu el feia molt
vulnerable a les riuades fins que, al final, una se l'endugué, restant molt enrunat. Hi
ha restes de l’antiga roda. Al seu costat i a l' interior, hi ha entrades a unes mines
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que s'endinsen en direcció a la plaça de l'Església i que no han estat del tot
explorades. Es tracta d'una de les diverses galeries anomenades "mines", excavada
de manera horitzontal a partir de l'aforament previst de l'aigua del subsòl i en direcció
al suposat aqüífer. Mitjançant la construcció d'aquestes galeries s’aprofiten els
aqüífers subterranis, conduint així l'aigua fins el lloc escollit. És senzilla, i no
presenten pou-mare ni pous de manteniment. Encara que no se sap amb certesa la
seva llargada, se suposa que no sigui superior als 200 metres i que molt
probablement - tal i com es comú en aquest tipus d'excavació - tingui branques
secundàries per a incrementar el seu cabal d'aigua. Es troba pendent de prospecció,
encara que la tradició oral recorda que en algun punt es podia caminar dret i veure
els pous d’aprofitament a dalt. Les mines eren l'altra alternativa als pous per aprofitar
els aqüífers soterranis superficials tant pel consum directe com per el regadiu.
L'aigua d'aquesta mina la tenia llogada, en aquest segle, al molí de la Font i
actualment a cal Ròmul. Avui dia, a la planta baixa, hi ha part de les instal·lacions
antigues on reten, encara, piles de pedra de masses i holandeses. L'habitatge
actual ocupa, en part, els espais dedicats a la fabricació del paper, tot i que se n’han
modificat les distribucions originals. Al seu interior es conserven els següents
objectes destacats: màquines de cosir "Aurora de Escuder", la font de marbre i
ceràmica del molí Carbó de la Riba (Tarragona) ja que pertanyia a la família Cardús
fins desprès de la Guerra Civil. Hi existeix una interessant col·lecció fotogràfica amb
negatius de vidre (era d'Enric Ribas i Virgili) i postals, biblioteca-arxiu. A la casa hi ha
penjat un oli de tema bíblic, probablement d'inicis del segle XVIII. S'ha de ressaltar
també una petita col·lecció de vidres utilitaris i altres utillatges de cuina. El molí
posseïa un assecador de paper al barri de l'Altra Banda, conegut com "Torre de
l'Altra Banda", que avui ha estat substituït per un habitatge de proporcions molt
similars. Sembla ser un antic molí fariner, actualment molí paperer. També es va dir
cal Querol Ric. La dinastia Cardús fou entre les famílies importants en quant a
productors de paper es refereix a Catalunya (MADURELL, 1972, I: 96). Al Museu
Molí Paperer de Capellades, i amb els números d'inventari 209 i 381 es conserven
diverses caràtules d'aquest molí, totes amb la il·lustració d'un Neptú assegut i altres
objectes (raimes de paper, vaixell, gall, etc.) pertanyien a "Eusebio Cardús y
Sierra/Marca Registrada". La porta és inclosa a l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic.
Del 3 de maig del 1440 és la primera referència escrita sobre l'existència d'un
molí fariner, localitzat vora la riera, prop del rec de la Vila i amb un doll d'aigua molt
abundant allí mateix. Les dades poden induir a identificar aquest amb el molí Cardús
(TORRENTS, inèdit: 18, nota 11). Més tardanament, tenim notícies que semblen
referir-se a aquest molí en un conveni del 20 de febrer de 1750, per millorar un molí
paperer situat a la vila de Sant Pere de Riudebitlles, "debaix del molí de Miquel
Llucià també paperer de dita vila", entre Antoni Cardús, paperaire del mateix lloc i
Francesc Massana, mestre de cases de Sant Quintí de Mediona. Un dels pactes
contractuals es transcriu així: "Primerament, en formar las parets de dit molí del
primer pis en amunt de tàpia, encrostades de part de fora ab sos cantons de pedra
picada, consemblants als que's troban a la fàbrica o molí paperer de Miquel Llucià,
ab sos quartos y demés apéndices de la casa de dit molí paperer, a la igualtat de ell,
ab sas bigas, jàcenas, cabirons, llatas y teulas, de Josep Moray, paperer de dita vila,
y perfeccions a ell necessàries, esto es, lo primer trespol, se obliga a ferlo de volta
grassa, de quatra parts las tres allistadas". A més, el mestre de cases - contractista
venia obligat en fer "quatra pilas de pedra assentadas en dit molí i quatre durments
de pedra també assentats". Tenim notcia de l'arrendament, el 1745, pel termini de
tres anys, del molí paperer amb moles, rodes, mall, tòrcol o premsa "torcolari sive
premsa" i altres aparells necessaris. El fins ara propietari, Antoni Cardús, era mort, i
es feia l'atorgament d'aquest contracte, subscrit pels tutors i curadors dels seus
bens, el 4 d'abril de 1754, data de l'escriptura. Una altra data en la qual es fa
constància d'un arrendament més d'aquest casal paperer, és del 10 de setembre de
1772, en què Antoni Cardús, el seu propietari, contractava amb Alexandre Soler,
rellotger de Barcelona, l'arrendament, pel termini de tres anys (1772-1775), de "tot

aquell molí paperer ab nou pilas corrents y ab tots los demés arreus y aparatos
necessaris per la fàbrica de totas formas y qualitats de paper, junt amb son casal a
dit molí contiguo, y un hort que és devant y de pertinencies del dit molí i casa, tot
situat al terme de Sant Pere de Riudebitlles"(..). L'arrendador s'obligava, pagant ell, a
adobar el ser propi molí que llavors es trobava una mica deteriorat, comprometent-se
a posar-lo a punt amb totes les nou piles, el més aviat que li fos possible. El mateix
Antoni Cardús s'obligava, també, durant els tres anys contractats, a mantenir i
conservar a càrrec seu tots els arbres, premses, rodes, piles i altres coses del molí.
(..) Per la seva part, l'arrendatari estaria obligat, durant la vigència del lloguer, tan
sols a mantenir a compte seu "las massas, taleras y llevas" del molí com, així mateix,
a escurar i conservar-ne la sèquia, el rec de baix i, àdhuc, la resclosa. També del
segle XVIII, en concret del 4 de juny de 1790, és l'atorgament d'una escriptura de
creació de censal a favor del rector de la parròquia de Gelida, en garantia del qual i
de la quantitat satisfeta obligava i hipotecava Pau Cardús, l’aleshores propietari del
molí, el seu casal paperer per tal d'atendre les despeses de les obres i reparacions
necessàries per a la conservació del molí (MADURELL, 1972, II: 859-862). A
l'indicador de 1864, figura aquest molí entre altres 11 fàbriques de paper a Sant
Pere: "Cardús y Altet, sita en Baja, de papel blanco" (GAYOSO CARREIRA, 1994). A
començament de segle es va registrar la marca de fàbrica de Francesc Cardús i
Rós, per a distingir paper i vi, però mai es va utilitzar. Actualment s’hi fa paper
artesà. Cal destacar que aquest és l'únic molí de Sant Pere de Riudebitlles que
guarda íntegrament les màquines del segle XVIII.
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9 Molí de la Font

Edifici inclòs en el Catàleg de béns protegits com a unitat de protecció tipològica
amb la fitxa T.07. Molí paperer, era el primer molí de la vila arribant des del barri de
l'Altra Banda, després de travessar el pont. Hi existeixen les deus i els pous.
Juntament amb uns altres quatre (molí de la Font, molí Cardús, Cal Xerta i Cal
Ròmul) formen un conjunt de molins urbans al mig del poble. La seva força motriu,
l'aigua, procedia tant del Rec de la Vila com de la font que es trobava dins del seu
recinte. El molí presenta dos edificis ben diferenciats. Existeix un de rectangular
allargat, de planta baixa i dos pisos amb coberta a dues vessants. El coronament de
la seva façana oest és un gran cràter sobre el qual hi ha una pinya, tot de ceràmica.
Les finestres del primer pis estan acabades en arc escarser, mentre que les del
segon (més abundants i allargades) són perfectament rectangulars. L’edifici del
segle XX presenta rotundes formes quadrangulars. Es troba adossat a la cara sud
de l’edifici del segle XVIII i a un nivell lleugerament superior. Presenta tres cossos,
que es van obrint des de l'entrada i acaba amb una torre alta rematada per unes
pinyes de terrissa. Aquest edifici té planta baixa i quatre pisos. Totes les obertures
estan cobertes, en origen, amb arcs. Les finestres són rectangulars, i molt
estretes. L’edifici conserva una petita part de la maquinària del XIX i XX, amb moles,
refinos, etc.. També es conserva una petita font amb indicis d'haver tingut una figura
per on raja l'aigua i una pica de pedra. Destaca com element moble de la primera
època del molí, una maça amb els claus o escarpes, avui conservada a la zona
d'habitatge. Probablement rep el nom de la Font Gran, aquesta s'ha perdut però
queden les deus i els pous. També conegut com el molí de Fontanilles per pertànyer
a un Fontanelles al segle XVIII, encara que avui ningú el coneix per aquest nom. Les
dones de l'Altra Banda venien a rentar, als safareigs que es trobaven just al costat
de la font, ja que la seva aigua tenia fama de ser molt neta. Existeix una noticia de
l'any 1776 en què Antoni Riba testa en la casa del molí a baix vora la riera a la part
de la Font Gran (es tracta del molí Cardús, o del molí de la Font?) (MADURELL,
1972, II: 873) . Més segura és una altra notícia documentada referent a aquest casal
paperer en una àpoca datada el 16 de juny de 1797, firmada per Pau Vinyals,
fabricant de paper blanc del terme de Terrassola, a favor de Francesc Fontanelles,
que ho era també de Sant Pere de Riudebitlles, en lloc dels curadors dels béns dels
hereus d'en Gabriel Lleó, pagès de Vilafranca del Penedès. La quantitat pagada
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consta que fou de 1.100 lliures barcelonines, import del preu de venda d'una quarta
part del molí o fàbrica de paper blanc, amb hortes, etc., situat a l'altra part del camí
ral, prop de la susdita vila, a la partida anomenada La Font Gran. Com a nota
curiosa, retrèiem que Pau Vinyals, l'onze de juliol de 1798, en nom i com a
procurador autoritzat de Josep Via i Miquel Carner, de Sant Quintí de Mediona;
Sadurní Cardús, Antoni Cardús i Francesc Fontanelles, de Sant Pere de Riudebitlles;
Jeroni Romeu i Josep Sellerés, de Lavit; Baldiri Vaqués, de Sant Sadurní i Pere
Costas, de Subirats, tots fabricants de paper blanc, del corregiment de Vilafranca del
Penedès, atorgava una escriptura de definició de comptes amb Joan-Ignasi Jordi, de
l'import de totes les trameses de paper fetes pels seus principals, d'acord amb el
contracte formalitzat el 10 d'abril del mateix any. Pel que feia al preu estipulat i
satisfet, consta que fou de 28 rals catalans la raima (MADURELL, 1972, II: 875). Fins
l'any 1920, en què va ser reformat i ampliat, l’edifici, mantenia la mateixa estructura
dels molins tradicionals (amb una vistosa portada d'accés). El 1951, l'Antoni Cardús i
el Fages, que havien après l’ofici de ferrer amb el Cristòfor Vives de cal Pito nen, van
muntar en societat una manyeria, i es van instal·lar al Molí de la Font, on arreglaven
de tot (AAVV, 1991). Per informació oral, sabem que Joan Carol, germà d'en Pere
compra cap al 1923/1924 el molí de la Font a Francesc Cardús, propietari per la
seva banda del molí Cardús. Durant la Guerra Civil es continua fent paper sense
assecat mecànic, fins l'any 1962 en què canvien a paper sec. El Joan Carol, nét de
l'anterior, ven el molí a una empresa i l'any 1994 deixa de funcionar quan s’envia tota
la maquinària a Turquia.
10 Ajuntament

Edifici inclòs en el Catàleg de béns protegits com a unitat de protecció tipològica
amb la fitxa T.09. De planta rectangular, la façana principal dóna a la plaça de les
Eres, les restants al carrer del Trull, al carrer de l'Hospital i a un pati. Això fa que
l’edifici sigui gairebé exempt tenint l'únic contacte amb una casa de la plaça. La
coberta és a dues aigües rematada per un campanile de ferro forjat. La planta baixa
està dividida entre l’antic consultori, ara amb usos esporàdics de sala d'exposicions i
un magatzem. La característica d'aquest espai són els arcs de totxo que suporten
l’edificació. Altres espais de l’edifici propers a aquest són el vestíbul amb la escala
que accedeix als diversos nivells i uns lavabos. A l'entresol trobem diverses
dependències municipals com els despatxos dels tècnics, del vigilant, i de l'assistent
social. A més tot un seguit de sales de reunions, una d'elles ocupada pel club de Rol
i un petit lavabo. Totes les dependències reben llum i ventilació natural. Al pis
principal trobem les estances ocupades per l'Alcalde, la sala de plens, el despatx del
Secretari, un petit lavabo, l’oficina d'atenció al públic i l'arxiu amb un volum important
de documentació que s'inicia a la segona meitat del segle XIX. Les golfes serveixen
tan sols com a magatzem per a diverses publicacions, i és on està situat el rellotge,
que presideix la façana, datable cap el 1914 encara que ja n'hi havia un el 1870.
També és aquí per on s'accedeix al campanar. La façana principal està orientada a
migdia on destaquen els tres grans balcons del pis principal, on s'hissen les
banderes i l'entrada, flanquejada per les finestres de l'entresol. L’edifici està coronat
per una cornisa ondulada que engloba el rellotge i fa de base al campanar. Les
dependències disposen de calefacció, i la seva mala distribució fa que l’activitat es
concentri en un espai clarament insuficient mentre que el restant quedi poc utilitzat.
A la part de llevant hi ha un petit pati al qual s'accedeix des del carrer de l'Hospital.
Queda entremig de l'Ajuntament i l’antic Hospital i actualment és un magatzem per a
alguns vehicles municipals. (TORRENTS, 1996). L’edifici va ser construït a mitjans
dels segle dinou. En un document conservat a l’arxiu municipal i datat al 1853(?), es
fa referència a una provisió de fons, 1000 pessetes, per continuar les obres. Sembla
que l'execució de l'obra va ser molt lenta. El precedent històricament anterior va ser
l’antiga Universitat que es trobava a Cal Rafeques, a la plaça de l'Església, segons
documentació del segle XVII. El 30 de setembre del 1868 els revolucionaris van
incendiar l’edifici a la vegada que van fer aparèixer un pasquí que literalment va dir:
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"Viva prim: viva la Libertad: abajo el huerto rectoral y hágase una plaza nacional.
Unos ciudadanos". L’edifici va ser reformat l'any 1915 (HISTÒRIA, 1995).
11 Cal Boter

Edifici inclòs en el Catàleg de béns protegits com a unitat de protecció tipològica
amb la fitxa T.11. L'interior disposa d'uns arcs gòtics a la planta baixa, on a més es
pot observar una entrada tapiada al teatre Catequístic, que per cert, abans era l’antic
accés al campanar i al pati del mossèn. Antigament disposava d'un pas elevat sobre
el Corronet que comunicava ambdues cases del carrer Major i al seu costat passava
el rec del Mossèn. Resulten d'interès els portals estrets i baixos del primer pis en els
que s'endevinen motllures sota la calç. En ells i sobre les portes hi ha finestretes
també decorades amb motllures. Es podria interpretar com a part del refectori de
l’antic convent de Sant Pere. El Corronet, carrer on es troba l’edifici, abans es deia
del Priorat. El nou propietari del immoble era boter, per això del nom. Per cert, que
es conserven en aquest lloc totes les eines de la seva feina. Actualment, ocupa
l’edifici l'Agrupació Pessebrista Riudebitlles. Edifici venut quant la Desamortització, ja
que pertanyia al monestir de Montserrat. Sembla quasi indiscutible que l’edifici
formava part del Priorat, per passar després, a ser adquirit per un particular. Tal
vegada sigui aquest l’edifici esmentat en el Llibre Major de la Parròquia a l'any 1845 i
que segons la descripció allí feta, contenia "tres Lagares", i es va lliurar en pública
subhasta "por cinco mil reales a favor de D. Antonio Xuriguer como apoderado de D.
Antonio Andario Andaluz comprante primo ... En 1847 D. Antonio Xuriguer transfrio
la referida fnca por el indicado precio a D. Pedro Rovira alias Mota Natl de S.
Saturnino de Noya quien colocó una Prensa en la mentada Entrada, que estribada
en las paredes construidas de malos materiales no podian menos de grietarse;
excavado por otra parte un angulo del edifcio, ha reducido la Casa en estado ruinoso
particularmente en los cimientos" (TORRENTS, 1993, inèdit: 28).
12 Ca l’Olivella

Edifici inclòs en el Catàleg de béns protegits com a unitat de protecció tipològica
amb la fitxa T.13. Edifici entre mitgeres de planta baixa i dos pisos. La façana
principal dona al carrer Major, on s'aprecien restes d'una porta amb arc de mig punt
de pedra, a la dreta de l'entrada actual (amb arc escarser). A l'esquerra hi ha restes
més escasses d'un altre arc de porta o finestra. A la primera planta les obertures són
rectangulars i donen a dos balcons. La segona planta presenta nombroses
finestretes amb arc. Al pati posterior existeixen columnes salomòniques a la galeria
de l'assecador al primer pis, que ofereixen a la casa una personalitat pròpia . Cal
tenir present que en aquest punt es veuen com s'integren diferents fases
constructives. Al pis baix, destaca un celler, encara utilitzat al 1919, al costat de la
entrada a un nivell inferior del paviment actual, de rajoles d'argila amb la decoració
de quatre dits corbats. Al buit de la escala principal de la casa, penja una pintura de
època historicista pintada per Inés Llobet Matoses. de finals del segle XIX. Al primer
pis, a la zona d'alcoves, es conserva un oratori del segle XIX dedicat a la verge de
Montserrat amb una pintura mural que ocupa totalment la paret. A la escala hi ha
una pintura gegantina feta per Inés Llobet a finals de segle XIX. El mobiliari és, en la
seva majoria, del XIX. A destacar una arca de núvia i com a curiositat, un gravat
commemoratiu de la batalla de Castillejos al 1860, dedicat pel general Prim a Juan
Romany y Masana. Te hort a l'altre banda del carrer Montseny, a la tàpia del qual hi
ha troneres del segle XIX, a l'igual que a la façana posterior de la casa. A la guerra
del francès (1808-1814), en Pere Olivella i Miquel, estudiant de sagrada teologia i
avantpassat d'aquesta casa, va ser elegit tercer i darrer comandant dels sometents,
estant al càrrec d'un canó d’artillers i uns 400 homes de sometent des de juny de
1808 fins el juliol del mateix any, en que D. Casiano de Arsú, comandant del
campament, ordenà la retrata del canó i de tots els sometents que encara hi havia a
casa Julià de Vallirana perquè es presentessin a la Creu d'Ordal per deixar-hi el
canó, donant ordres de que el comandant Olivella i la resta de sometents se'n
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tornessin a casa (MORGADES, 1998). Al llarg de segles, els hereus de la casa
rebien els noms successius de Pere i Domingo.

XIX i XX, tret de les portes. El que si se sap amb certesa és que va ser la seu de
l’antiga Universitat segons documentació del segle XVII. (HISTÒRIA, 1995).

13 Casa Gran

15 Casa Montal

Edifici inclòs en el Catàleg de béns protegits com a unitat de protecció tipològica
amb la fitxa T.14. Edifici entre mitgeres de planta baixa, pis i golfes. Presenta dues
façanes, de les quals la del davant dona al carrer Major on hi ha un portal adovellat
de mig punt fet amb pedra de gres i una porta rectangular per donar cabuda a un
comerç. A la primera planta hi ha dos balcons i una petita obertura quadrangular.
També hi ha una inscripció feta amb marbre blanc on es llegeix “CASA NATALICIA
DEL ILUSTRE PROCER/D.JOSÉ ARNAN VALLES/NATUS 1849-OBITT 1919/LEGO
TODOS SUS BIENES PARA/BENEFICIENCIA CASA GRAN/LAS AUTORIDADES Y
TODO
EL
PUEBLO/AGRADECIDOS
QUIEREN
PERPETUAR
SU
MEMORIA/AGOSTO 1946. Cal indicar que també hi ha un retrat pintat del Sr. Arnan
a l’Ajuntament, amb una dedicatòria semblant. Les golfes presenten quatre petites
obertures quadrangulars repartides regularment per la façana. La façana acaba amb
un ràfec de bona volada. A la façana posterior, que dona al carrer Montseny,
destaquen quatre finestres rectangulars emmarcades amb motllures de pedra, ampit
i trencaaigües. Sobre la central hi ha un petit rellotge de sol de pedra A l’interior es
conserven alguns elements arquitectònics interessants com diverses portes, la
primera és de pedra amb motllures i rematada per un arc escarser i coronament de
les motllures imitant un arc conopial. La segona, més interessant, es feta de guixeria
fent motllures. Presenta la llinda adovellada amb els angles arrodonits i les guixeries
coronen el centre de la porta imitant un arc conopial, sobre una creu de Sant Andreu.
Les motllures de guixeria imiten columnes amb falses bases i capitells en forma de
cara fantàstica, molt del gust renaixentista. També hi ha elements decoratius com
una llaceria calada en forma de roseta inscrita en un cercle amb fulles de roure que
té la funcionalitat de respirall.

Edifici inclòs en el Catàleg de béns protegits com a unitat de protecció tipològica
amb la fitxa T.26. Casa de planta baixa i planta pis amb pati posterior, fent
cantonada. La façana conserva una interessant balconada amb dos finestrals amb
marcs de formes corbes i decoració floral i un coronament ondulat amb remat floral.
Els extrems presenten cràters florals. El lateral dret de la casa conserva també els
finestrals amb marcs de formes corbes i decoració floral.

14 Cal Rafeques

Edifici inclòs en el Catàleg de béns protegits com a unitat de protecció tipològica
amb la fitxa T.25. Edifici entre mitgeres, compost de planta baixa, pis i golfes. La
planta baixa pertany a una casa gòtica amb dues portes, una de mig punt amb
dovelles i brancals fets de pedra de turo per a circulació de persones i l'altra per a
bastar i carruatges, amb un arc escarser amb dovelles i brancals de pedra de turo. A
la primera planta hi ha tres obertures amb llinda plana a l'exterior, dues donen a un
balcó i la tercera a un altre. Al segon pis hi ha una obertura amb coberta d'arc de mig
punt que dona accés a les golfes. La façana està coronada per una balustrada
correguda de ceràmica. També és de ceràmica el canaló de desguàs que creua la
façana. Aquests dos elements cal datar-los a finals del segle XIX o inicis del present.
A l'interior no es veuen, a simple vista, rastres de la distribució primitiva de la casa.
Es conserva mobiliari datable en el segle XIX, com un llit i còmoda fernandins,
encara que destaca un conjunt d'arques de núvia i nuvi de diversa època distribuïdes
per tot l’edifici, alguna d’estil barroc. També es troba dins l’edifici una col·lecció
d'estris agrícoles, una altra d’útils domèstics destacant una petita col·lecció de
recipients de vidre, amb porrons i gerres. A destacar un cullerot per a repartir la
Sopa dels Pobres i una col·lecció dels ramells decoratius que repartien al ball de la
Festa Major. També hi ha un lot de ceràmica provinent de Sant Llorenç d'Hortons.
De tota manera, la col·lecció més important que hi ha a la casa consisteix en l'arxiu
de documents que s'inicia al segle XIII i en la que s'hi troba una pàgina de cantoral
d'aquell segle. La porta està inclosa a l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la
Generalitat de Catalunya. La col·lecció documental està sent estudiada per la Dra.
Maria Àngels Torrents i un fill de la família. Encara que existeix la tradició al poble de
que la casa va formar part del Priorat i que la família conserva al seu arxiu particular
documents del segle XIII, les estructures visibles de l’edifici són, majoritàriament del

A V ANT P RO J EC T E ES P A I P Ú B LI C
NU CL I A NT IC DE S ANT P ER E D E

34
RI UD E B IT LL E S

stPR

16 Carrer Major 35

Edifici inclòs en el Catàleg de béns protegits com a unitat de protecció tipològica
amb la fitxa T.32. Consta de planta baixa i dos pisos amb coberta a dues aigües.
L’accés principal a l’habitatge se situa en el carrer Major i presenta una porta
adovellada amb arc de mig punt de pedra. En la façana d’accés apareixen dues
obertures en planta baixa protegides per unes reixes de forja amb motius decoratius.
En la planta primera se situen tres balconades acabades en arcs de mig punt i
protegides per unes baranes de forja que presenten els mateixos temes decoratius
que en la planta baixa. Ple que fa a la segona planta hi ha tres finestres que acaben
també en arcs de mig punt. A la façana lateral les obertures presenten les mateixes
característiques que en la façana d’accés i s’hi poden trobar tres finestres protegides
per reixes en la planta baixa, tres balcons amb baranes de forja i arcs de mig punt en
la planta primera i dues finestres acabades en arcs de mig punt en la segona planta.
En l’angle de trobada entre les dues façanes apareix una cadena cantonera de
carreus de grans dimensions.
17 El Molinet/Molí d’en Moray

Inclòs en el Catàleg de béns protegits com a unitat de protecció específica
d’elements amb la fitxa E.01. D'aquest edifici sembla restar una paret llarga que
avança cap al carrer amb una cantonada, al costat del molí de cal Ton del Pere, on
s'aprecia una porta tapiada de carreus de turo, i just a la zona de contacte amb
aquell molí es pot veure a nivell de terra un arc de pedra cegat que podria
correspondre a una sortida d'aigua del rec o d'alguna derivació d'aquest. No sabem
la data de la seva posada en funcionament. A mitjan segle XVIII ja existia doncs es
menciona en un contracte datat el 21 de juliol de 1753 el Marquès de Llió,
concertava amb Josep Modolell, mestre de cases de Capellades i amb Antoni
Tarafa, vidrier de Vallbona, l'arrendament de "totam illam chartariam moletrinam" que
posseïa el Marquès a Sant Pere. Entre les clàusules s'indica que el dit marquès tenia
l'obligació de mantenir el rec des dels molins del Rovira fins el Molí d'en Moray
(MADURELL I MARIMON, 1972, II: 841) . A finals de 1760, Josep Moray, paperer de
Sant Pere, es nomenat expert en la venda a l'encant dels molins d'Antoni-Joan
Rovira (MADURELL I MARIMON, 1972, II: 844). Havia de ser un molí de petites
dimensions, d'aquí el seu nom: el Molinet.
18 Portal de Cal Secalló

Element inclòs en el Catàleg de béns protegits com a unitat de protecció específica
d’elements amb la fitxa E.08. Portal, situat al carrer de Baix 22, de mig punt amb
grans dovelles de pedra, datat el 1528.
19 Portal de Cal Torrents

Element inclòs en el Catàleg de béns protegits com a unitat de protecció específica
d’elements amb la fitxa E.09. Portal, situat al carrer de Baix 10, de mig punt amb
grans dovelles i brancals de pedra, datat el s.XVI.
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20 Portal de Ca la Paca Rossa

Element inclòs en el Catàleg de béns protegits com a unitat de protecció específica
d’elements amb la fitxa E.10. Conjunt de dos portals, situat a la plaça de l’Església
10, de mig punt i dovelles de pedra datat el s.XVI.
21 Basses de Cal Ròmul

Àmbit inclòs en el Catàleg de béns protegits com a unitat de protecció arqueològica
amb la fitxa Ar.14. Segons informació oral, existeix un conjunt d' enterraments
antropomòrfics excavats en la roca natural sota les basses de l'antic molí de Cal
Ròmul i en la zona del aparcament de la habitatge del propietari. Part dels ossos que
s'hi van trobar es van guardar un cert temps en una fusteria del poble: la de ca
l'Andalet. Les tombes antropomorfes, també conegudes amb el nom d'olerdolanes,
estan excavades a la roca, enterrant-se directament el difunt i cobrint-lo,
generalment, amb una tapa de pedra. La cronologia d'aquests enterraments és
sempre alt-medieval, concretament dels segles X i XI, per la qual cosa han de
correspondre al moment de la fundació del Priorat o una mica anterior.
4. PROPOSTA DE SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC

A l’àmbit de la Vila, el Catàleg de béns protegits identifica dues unitats de protecció
arqueològica: la plaça de l’Església, amb la fitxa Ar.01, i l’àmbit de l’església, la
rectoria i l’hort, amb la fitxa Ar.14. Les àrees de protecció arqueològica determinades
pel Catàleg de béns protegits es regeixen per la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català i pel Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
D’acord amb les determinacions del Catàleg i de les informacions i documentació
històriques, hi ha diversos indrets de la trama de l’espai públic del nucli antic de Sant
Pere de Riudebitlles on és possible de trobar-hi restes arqueològiques.
Les restes arqueològiques situades sota de l’espai públic, d’acord amb la informació
existent, poden correspondre a tres tipologies diferents:
a.
b.

c.

Sepultures de l’antic cementiri parroquial situat sota de la plaça de l’Església.
Vestigis dels antics recs que penetraven als carrers del nucli antic des del Rec
de la Vila. Per les dades existents, almenys existia un rec que -des de la plaça
de les Eres i a través dels carrers Major, del Call i de la plaça de l’Esglésiaentrava cap a l’hort del Mossèn.
Antigues mines que arribaven o partien d’alguns cellers de diverses edificacions
del nucli antic.

Davant d’aquestes dades, sembla convenient que els diversos projectes executius
d’urbanització que afrontin la renovació de l’espai públic del nucli antic incloguin la
previsió de treballs de seguiment arqueològic per documentar les restes d’aquestes
tipologies que puguin aparèixer durant l’execució de les obres.
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