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La Cavalcada de 

Cervera. 

 
La història de Cervera està marcada per la 
constant preocupació per la captació de 
l’aigua.  
Ja des de mitjan segle XV les autoritats 
cerverines realitzaven una cerimònia de 
representació simbòlica que, sota el nom de 
“La Cavalcada de les aigües”, consistia a 
trencar les peixeres que retenien l’aigua i 
posar de manifest el dret d’ús i control del 
riu d’Ondara que tenia la ciutat gràcies a 
certs privilegis reials. La llarga comitiva està 
integrada per gent armada, corns i 
trompetes anunciadores, veguers (lluint 
xotes d’escarlata i maces altes) i el batlle de 
les aigües, paers (lluint llobes i caperons de 
grana) i consellers i el pregoner cridant “Ara 
hoyats ...”. Tot un seguici que evidencia la 
lluita pel domini d’aquest preuat i escàs be 
natural que es l’aigua. 
Aquest deliciós quadre amb vista de Cervera, 
dibuixat a començament del segle XVIII ens 
mostra, el raval de les adoberies, el poble de 
Vergós, amb un molí i la seva peixera, la 
masia i el molí dels Comtals i quatre molins 
més a la riba esquerra del riu Ondara, entre 
els quals hi ha el molí de Sant Pere el Gros i 
el molí de Fiol. 
Un paisatge, el de l’aigua, que ens parla dels 
diferents aprofitaments que ha permès 
històricament el cabal del riu d’Ondara: 
horts, molins, abeuradors, safareigs, 
adoberies, pesca i etc. El seu control era, 
doncs, par a la ciutat de Cervera, un fet vital 
sinònim de poder i progrés. 
 
(Relat extret del llibre “Atles de les viles, 
ciutats i territoris de Lleida” i pintura de Col 
Particular). 
 
Em sembla que lo de “simbòlica”, i “armats 
fins a les dents disposats a trencar totes les 
peixeres gràcies a certs privilegis reials”, em 
sona molt actual ......  
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Plànol de la portada d’aigües a Cerver fet per Faura i Sans el setembre de 1927, trobat al replà del 2n pis de la Paeria 
de Cervera, just al davant de l’escala que puja al departament d’Urbanisme  El Bolet encara no hi es. 
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EL QANAT I MINA 

DE VERGÓS GUERREJAT A CERVERA. 

 

Es tracta de intentar resseguir l’itinerari original del transvasament d’aigua de la riera de Freixenet (o de Montpalau, 
vés a saber) cap a Cervera. 

Es una obra que es va fer entre els anys 1862 i 1864, per aprovisionar d’aigua les locomotores de vapor del ferrocarril 
de Barcelona a Saragossa passant per Lleida. 

La culpa de tot això, la té el prestigiós escriptor de rutes de muntanya JR Segura del C.Exc.Lleida, que em va provocar 
primer, i enllaminir després, sobre aquest tema:  

http://excursionsdeljoanramon.blogspot.com.es/2017/12/zahori-la-segarra-historia-de-laigua.html 

Be, els de la Sikarra Nostra de Sant Guim de Freixenet  també hi tenen a veure: un dia em van portar d’excursió amb 
el lema “On es congrien les rovinades”. Em pensava que veuria aiguats, al·luvions, riuades, limnimarques, però res de 
res, només em feien parar l’orella per escoltar ocells i moixons (el Sisó buscaven ells). Peró em van ensenyar el 
sobreeixidor de l’era del Boldú, i ja va començar a remoure’s la curiositat ............... 

Coordenades segons el ICGC Vissir 3. Les del telèfon no serveixen pas per res ! I les del Google Maps tampoc ! 

INFORMACIONS PREVIES: 

Primer vaig anar a St Guim de Freixenet, on en Dani Espejo del Centre d’Interpretació (davant la estació del tren), em 
va dir que hi ha 2 mines a la riera de Freixenet, la 1a al poble de Freixenet (poc important) i la 2a a Vergós Guerrejat, 
la del túnel per portar aigua a Cervera per les màquines de vapor del tren l’any 1864, ja que l’aigua tradicional de 
Cervera, que ve del Ondara, es massa crua (salada) per les calderes de vapor. Em van donar una referència d’un 
senyor que diuen que ho sap tot i que viu a Vergós Guerrejat: Joan Ramon Botet. 

Vaig a dinar al restaurant que hi ha a les Oluges, on hi ha unes 
guies de ferro a la portada de entrada ...  i si li preguntes a 
l’amo del restaurant, diu que en 3 anys li ha entrat la rovinada 
2 vegades: diu disbarats de les rovinades, però s’hi menja molt 
be !  

Havent dinat torno enrere, riera de Freixenet amunt, buscant 
la caseta d’entrada a la mina de les locomotores.   

Veig un pagès prop de la riera, mi atanso i li demano per la 
mina, .... en diu que ho he preguntat a la persona adient !. 
Resulta que es el JR Botet. I em porta a passejar ensenyant-me 
i informant-me tot el que sap de la portada de aigua cap a 
Cervera. 

Diu que es una historia que ve de lluny, del 1700, però que no es concreta fins que els del ferrocarril de Barcelona a 
Saragossa (BZ) tenen necessitat d’aigua bona el 1860 i fan les obres.  

En un moment donat, lo dia 31 de gener vaig anar a Cervera a buscar informació.  Primer vaig a la Paeria i pregunto 
pel Centre Municipal de Cultura, i posen una cara rara, ..... i em diuen que esta en “stand by” i que passi pel Museu o 
pel Arxiu Comarcal. Lo Museu està tancat i, a l’Arxiu Comarcal de la Segarra, la arxivera Dolors Montagut em rep molt 
amablement, i lo primer que treu, oh meravella !, es precisament allò que busco: un planell dels constructors, 
mataronins, de tot el recorregut de la Mina de Vergós Guerrejat a Cervera. Ara ja només cal tenir una bona 
reproducció d’aquest planell de l’itinerari per poder-lo resseguir. I gràcies al expert informàtic Antoni Nebot, ara  el 
tenim en perfecte estat !!!!. La Dolors em proporciona altres documents relacionats amb la construcció de la Mina, 
així com el “Plec de Condicions” de les obres de la Mina i etc.  

Aquest aprovisionament d’aigua esta format, primer, per un Qanat (que recull les aigües subàlvies del territori) i 
després per una conducció acanalada o entubada fins el dipòsit que hi ha just abans de l’estació del FFCC a Cervera. 

Quan es parla de marge dret o esquerra, sempre ens referim riu avall. 

http://excursionsdeljoanramon.blogspot.com.es/2017/12/zahori-la-segarra-historia-de-laigua.html
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Com es feien les mines d’absorció a la meitat del segle XIX: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els nostres intents de trobar el pou mare riera amunt fins ara han 

resultat infructuosos. No creiem pas que existeixi. 

Lo més lògic potser seria la caseta de bombes d’aigua de 

Montpalau, però els del poble ho neguen .... 

De fet, la gent del país ens informa que divers registres exteriors 

han sigut eliminats pels pagesos del tros, sempre, diuen, amb 

autorització de la companyia d’aigües de Cervera. De fet, la Mina 

d’aigua continua soterrada.  
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Capacitat i concessions de la Mina:  

El pendent de la conducció es de 2/1.000 mentrestant el  canal Segarra Garrigues 
es de 3/10.000. I el Cabal pot ser de unes 50 plomes (2.160 lts/dia/ploma 
lleidatana), (Cal mesurar-ho). 
Pel poble de Vergós Guerrejat, es reserven 8 plomes, 
Pel poble de Montfalcó Murallat, 4 plomes, 
Per la Companyia del FFCC de Barcelona a Saragossa, la que necessiti,  
Pel abastament públic de Cervera, 25 plomes barcelonines, i  
La resta, si hi ha excedents, pels posseïdors de drets d’aigua de Cervera. 
El sr Turull de Montpalau ens diu que havien de reservar 1 ploma per la Vinya 
Gran. 
Ploma lleidatana es igual a 2.160 lts/dia, i una Ploma barcelonina 2.000 (potser 
2.200) lts/dia. A Tarragona 3.327, a Reus 2.459 i a Mataró, 7.405 lts/dia.  
    Això es una “plomera” o un “plomer”. Servia per mesurar el cabdal d’aigua d’una 
font o aixeta. Els forats s’han de tapar, o obrir, fins que el cabdal d’aigua es 
mantingui estable dins de la “plomera”.  
El nom ve de èpoques remotes, de quan els forats estaven calibrats en plomes de 
oques (o ves a saber quina altre au).    
Normalment les “plomeres” solen portar una mena de segell de l’autoritat que l’ha 

homologat.  
Recordo que a la casa pairal de Sabadell, 
els anys 50s, hi havia 2 companyies 
d’aigua que ens la servia, una de la Mina 
de Ribatallada, potable i amb una sola 
aixeta per beure i per cuinar i, la de la 
CASSA amb aigua molt clorada que servia 
pels WC, safareig, dutxes, per rentar i 
fregar el terra i etc. I el pare m’explicava 
que l’aigua de la Mina de Ribatallada es 
pagava per Plomes i la de la CASSA per 
litres consumits. 
El primer Izard, escapat de França el 1800 
i que era bataner, es va instal·lar al Molí 
de Ribatallada, i el meu avi Francesc Izard 
i Bas (fill de l’aprenent eixerit del taller de 
cal Bas), va ser el promotor de la Torre de 
l’aigua de Sabadell. 
   La de l’esquerra es la de Vergós Guerrejat i les de la dreta  no se pas de on 
son. Fotos tretes de:   mirelacionconelagua.blogspot.com.es  
Son maques, oi ? 
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La historiadora Maria Garganté del Centre Municipal de Cultura de Cervera diu: 

L’aigua havia estat un problema endèmic a Cervera, degut al minso cabal de l’Ondara. La construcció de cisternes per 
part dels particulars no solucionava el problema, ja que a nivell municipal calien abeuradors, safareigs, fonts... Aquesta 
lluita per trobar solucions al problema està perfectament documentada des del segle XIV i des de mitjan segle XV es 
duia a terme la famosa “cavalcada de l’aigua” per trencar oficialment les sèquies i peixeres per tal de permetre la lliure 
circulació de l’aigua fins als molins i recs de l’horta. La cavalcada estava encapçalada per la corporació municipal, però 
era obligatòria per tothom qui tingués cavalleries. Quan arribaven al lloc es feia un pregó on s’explicava el dret de 
propietat que tenia Cervera sobre les aigües del lloc, així com les penes a les que s’haurien d’enfrontar els qui 
pretenguessin tallar-ne el curs. Ja al segle XVIII, aquest sistema no era suficient per abastir les necessitats de la ciutat, 
de manera que ja s’estudia llavors canalitzar la font de Vergós Guerrejat fins a Cervera. L’empresa no es dugué a 
terme, però, a causa de les vicissituds bèl•liques de final de segle (vegeu més notícies sobre aquest procés a la fitxa 
dedicada a les fonts de Cervera a l’època moderna). No serà fins l’any 1863 que es començaran les obres de 
canalització, realitzades en part gràcies a l’aportació de la Companyia de Ferrocarrils de Barcelona a Saragossa, que 
també s’havia de beneficiar a l’arribada de l’aigua a la ciutat. Els plànols i perfils de les obres de conducció anaren a 
càrrec de l’arquitecte Jeroni Boada i la realització material fou adjudicada als paletes mataronins Francesc Font, Jaume 
Paradell i Salvador Robira. A part de les obres pròpiament dites de canalització, es van construir fonts raconeres a cada 
barri i quatre de monumentals a la plaça Sant Miquel, a la plaça Major, al raval de les Verges i al raval dels Caputxins. 
També es construïren dos safareigs públics i varis abeuradors. La memòria de les obres que s’havien de fer, realitzada 
per Jeroni Boada, contemplava com s’havien de construir les fonts, segons tres models possibles: de secció quadrada, 
d’estil gòtic o d’estil bizantí.  

La Memòria d’obres (Plec de Condicions) a fer pels paletes que havien de construir la Mina d’aigua segons 
les condicions de la Junta d’aigües de Cervera. L’empresa constructora era de Mataró. 
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       En Botet pare m’informa que el 
1786 ja es feien estudis seriosos per transvasar l’aigua de Vergós Guerrejat cap a Cervera. En unes “Diligencies” 
practicades el dia 26 d’abril els farmacèutics van determinar que l’havien analitzat i que era bona i saludable. Els 
arquitectes van determinar que la font tenia una bona altura per enviar l’aigua a Cervera, i que el seu cabal es podia 
considerar perenne, ja que era de 3 portadores per minut, equivalent a 120 plomes, i que l’obra es podria pagar amb 
el augment de 3 diners per lliura de carn i amb l’extracció de 3 doblers de la Reial Loteria. I que trigarien 8 anys a fer 
l’obra. 

Van començar les obres del transvasament d’aigua de la riera de Freixenet a Cervera l’any 1863, sobretot, i en gran 
part, gràcies a l’aportació de la Companya del Ferrocarril de Barcelona a Saragossa, amb un pressupost global de 
734.871 rals. En Agustí Duran i Sanpere, en el seu llibre de Cervera no parla gens del Qanat ni de la Mina. 
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La Font del Pasaban 

 

Planell de la font del Pasaban que dona origen de la Mina d’aigües potables de Cervera, any 1891. Depositat a 
l’Arxiu Comarcal de la Segarra. 
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Goiteu quina meravella de planells: 

Planell del projecte de les obres a fer de la Mina d’aigua de Vergós Guerrejat cap a l’estació de Cervera. Amb aquestes 
dades esperem poder fer el seguiment exacte de l’itinerari de la Mina. Fet per Jeroni Boada i Renter (Mataró, 19 
d'octubre de 1819 - Mataró, 23 de març de 1886) fou un arquitecte i mestre d'obres acadèmic mataroní.    

 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Matar%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/1819
https://ca.wikipedia.org/wiki/Matar%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/1886
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El detall de baix permet visualitzà l’àrea on comença la Mina i s’acaba el Qanat: la caseta es el lloc exacte. El Qanat 
comença a la confluència  de les rieres de Freixenet i de Montpalau. 
Circulat en vermell, la “Caseta de Entrada a la Mina”. 
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La part superior del detall permet veure on comença la galeria nova (vermell) i la vella (blau) que travessa els Plans de 
Sant Jaume i el sifó que salva el barranc que ve del Mas Suau. A la part de baix es veu l’arribada a Cervera. 
Com a curiositat ferroviària, hi ha marcat el FFCC cap a Guissona en construcció (en vermell). 

 



13 
 

 
 

El Qanat esta format per 3 mines, la Mina Gran, la Mina petita i la Mina o Vena de la font de Pasaban i del 

barranc del Pla Nicolau. 

Hi ha lo anomenat Pantano, un registre respirador profund i res més. 

De la Mina de Pasaban no em trobat cap rastre. Només hi ha la font de Pasaban i una bassa que recull 

l’aigua de la font. 

La conca receptora del Qanat es de 1.189 Ha, de les que 1.022 corresponen a la Mina Gran i 167 a la 

Petita. 

Si tenim en compte una pluviometria aproximada de 400 lts/m2 (4.000 m3/Ha), el Qanat pot recollir un 

potencial teòric d’unes 500 plomes, quantitat més que suficient per satisfer les necessitats ferroviàries i 

domestiques de la Cervera de finals del segle XIX. 
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Buscant l’aigua per les locomotores de vapor de Cervera 
 

Prenem com a punt de referència la caseta que hi ha a la llera de la riera de Freixenet confluència amb el barranc de 
les Fontetes.  L’origen de la mina es en un lloc que en diuen “Caseta de Entrada a la Mina” sota l’era d’en Boldú, 
(31T  x=363555  y=4614626 / H: 569) a 570 m snm. Es una caseta blanca a punt d’enrunar-se (que ara estan refent), 
amb 2 pous a l’interior, que donen a 3 mines, una per recollir aigua, una altre per la captació de Cervera i la tercera 
que actua com a sobreeixidor i que tornarà al riu uns pocs metres endavant. Esta al fons de la riera de Freixenet i a 

l’esquerra de la casa que veiem (l’era d’en Boldú)  i que 
passa per sota el camp en format mina. 
 La captació pròpiament dit, la fa un Qanat que comença a 
l’entorn de la confluència de les rieres de Freixenet i de 
Montpalau, tot i que hi ha qui creu que comença al Pantà o 
“la casa de bombes d’aigua de Montpalau”, i que després 
del entramat de la casa blanca i del sobreeixidor, la Mina de 
Cervera continua en format de canonada i/o petites galeries 
revestides de ceràmica. Si estudiem be el plànol de 1860, 
podrem escatir-ho millor. En el plànol de 1927 es veu 
perfectament detallat tot el recorregut. 
Disposem d’un fragment de plànol datat el 1891, però no 
ens acaba d’agradar, ja que la galeria d’aigua no passa pas 
per sota la caseta, sinó una mica més al sud i per ponent,  
suposem, marxa en direcció nord per sota l’era del Boldú. 

De fet, l’aigua arriba a la caseta en format galeria, lo que vol 
dir, que hi ha d’haver un principi de galeria ....... que de 
moment no hem sabut pas trobar. Vist el mapa gros dels 
constructors de Mataró, es pot interpretar que comença 
1.500 metres més amunt de la confluència amb el torrent de 
Montpalau, seguint aquest mateix torrent ...., o sigui més 
amunt de la Font de Montpalau (x=364400 y=4613353) a 
613 m snm. Crec que cal anar a mirar al punt (x=364517 
y=4613075 a 625 m snm). 

També hi ha una caseta sospitosa “la casa de bombes 
d’aigua de Montpalau”, amb un suposat dipòsit / cisterna 
soterrada prop de la riera en el camí vell de Montpalau 
(x=364264 y=4613725) a 600 m snm aproximadament. Els de 
Montpalau neguen com Sant Pere que la seva riera tingui res 
a veure amb la Mina del tren de Cervera.  

   Esquerra, “la casa de bombes d’aigua de Montpalau” i a 
sota la Font de Montpalau. 
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El dia 21 de febrer anem a la Mina el JR Segura i jo, ben equipats amb lots, frontals i un metre, per veure que hi ha al 
fons de la caseta d’entrada a la Mina. L’accés es delicat, ja que l’edifici esta molt ruïnós i amb perill de col·lapse. Al 
replà hi ha un rebedor d’uns 4 x 4 metres, amb una habitació a la dreta d’uns 3 x 3 i amb una escala que baixa a una 
mena de dipòsit (també 3 x 3 i 2 m altura) sense cap sortida i uns tubs estranys. A l’esquerra hi ha una altre escala 
que baixa fins l’interior de la Mina, hi ha un primer tram, sense aigua,  d’uns 13,60 m de fondària i 1,80 de altura. Al 
fons, per darrera una mitja paret amb una vàlvula, passa la Mina amb aigua, cap a la dreta avall i cap a l’esquerra 
amunt, i a 1 metre aprox hi ha una altre mina que hi aporta més aigua.  
 

Entrada habitació de la dreta, i el dipòsit 

que hi ha just a sota, que segons diu el plànol adjunt, serviria de pas previ al desaigua. Al dipòsit hi ha un parell de 

canonades que no sabem pas que hi fan allí, i tampoc hi veiem cap entrada, o sortida d’aigua ...... tot i això, les parets 

del dipòsit es veuen plenes de restes de sediments al·luvials. També hi ha un finestra tapada a la part superior del 

dipòsit direcció nord.  Quin misteri te el dipòsit ?  

 Entrada a la galeria de la mina per l’habitació de l’esquerra. Escala molt precària i el túnel de 13,60 mts d’accés a la 

Mina pròpiament dita.  

  

  Vista de la Mina, 

amb el JR Segura 

davant de l’antosta. 

Les parets mostren 

restes de sediments 

al·luvials de les 

ultimes robinades.. 
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 A l’esquerra, aigües amunt, mina que ve de la riera de 

Freixenet (la Mina Gran), i es veu una altre mina que li 

aporta aigua pel marge esquerra (la Mina Petita) i que 

segurament ve del barranc de les Fontetes, i a la dreta, 

aigües avall cap a Cervera. Ens pensàvem que la caseta 

era l’origen de la Mina, però veiem que només es un 

punt de confluència de diverses mines ...... De fet. La 

Caseta es el final del Qanat i el principi de la Mina cap 

a Cervera. 

De la Mina Petita no hem trobat cap registre aigües 

amunt. De la Mina Gran si, tot i que ens 

diuen que divers han estat cegats pels 

pagesos. 

Creiem que cal estudiar millor el paper 

d’aquesta caseta ........... 

A finals d’abril de 2018, estan refent la 

caseta. De moment estan reparant la 

teulada i netejant l’interior. Ho fa 

l’associació Amics de Vergós Guerrejat  

conjuntament amb el Ajuntament 

d’Estaràs i la Pedania de Vergós Guerrejat. 

Fotos 26 abril 2018. 

I torno el juny per veure la continuació de 

les obres, però no puc pas arribar-hi: tot 

es una selva ! I el maig del 2019 encara 

no hi ha pas teulada. 
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Un cop sortim de la caseta de la Mina, donem un tomb per la riera de Freixenet amunt, a veure si trobem l’entrada de 

la Mina. Al primer barranc de la dreta orogràfica, molt boscat , hi trobem unes restes d’obra que no sabem datar, 

potser restes d’una obra i una espècie de radiador, o runa en general.  En Botet em diu que abans hi havia un 

abocador de runa incontrolat. En aquest barranc, que originàriament ve de la font del Pasaban, el sr Josep Turull Vila 

de Montpalau (josetuvi@gmail.com) diu que hi ha d’haver un registre de la Mina original, que avui 25 abril 2018 no 

sabem trobar, ja que tot està ple de esbarzers i vegetació. 

                                                                                         

 

Continuem riera amunt, i tot d’una veiem un petit tram de la riera empedrat amb un registre ben tancat al costat, al 

marge dret .... potser una entrada a la galeria / mina ?. Continuem pujant aigües amunt fins que trobem una peixera 

alta, alta fins el nivell dels camps, i que esta completament aterrada ......... potser aquí l’inici de la Mina ? En diuen “el 

Pantà”, (X=363742, y=4614306, H=580,5). Així ho diu lo sr Botet de Vergós Guerrejat el dia 24 de febrer de 2018. 

 

mailto:josetuvi@gmail.com


18 
 

El “Pantà” o Presa de Montpalau (X=363697, Y=4614338, H= 581). Serveix per retenir l’aigua de la riera de Freixenet, 

una mica més avall de la confluència amb la de Montapalau, i que s’infiltri al qanat que passa just al costat. 

En Botet em diu que 

aquests tubs negres son 

d’una actuació 

d’emergència que van fer 

els del poble de 

Freixenet en una època 

de sequera, i que ara 

esta inservible. Els tubs 

negres van des del 

sobreeixidor riera amunt. 

Enmig del pantà i 

embolcallat de palla, hi 

ha aquest modern 

registre, que esta clavat 

molt fons. El Sr Botet em 

diu que es un respirador 

de seguretat (espirall) de 

la canonada de plàstic 

negre moderna.  

Caldrà netejar una mica el mur del Pantà. 
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Pensàvem que la peixera del Pantà podia ser 

l’inici de la Mina .... 

Doncs no, el senyor Botet de Vergós 

Guerrejat, em fa anar riera amunt. En un pas 

de tractors travessem la riera i en el marge 

esquerra, al peu d’un bosquet abarrancat, hi 

ha un altre registre de la Mina. Esta a uns 70 

metres del Pantà, en el punt ( x=363794, 

y=4614260 H=582 m), bastant fonda i es sent 

passar aigua pel fons. La tapa esta 

esquerdada. El Sr. Botet diu que es la primera 

que coneix. Possiblement n’hi hagi qualsevol 

més i més amunt ........  però no hem vist res. 

També em diu, que a la vora del Pantà n’hi 

havia una altre, i que el pagès va demanar 

permís als de les aigües de Cervera per 

desmuntar-lo. I que això podria haver passat 

amb altres registres ....... com un altre que 

recorda a l’era del Boldú.  

Lo dia 7 de març torno a la riera de Freixenet 

per esbrinar si la Mina continua aigües amunt 

............ 

Dia molt profitós, tan a nivell institucional com 

per aclarir certs temes:  A Vergós Guerrejat el 

Sr Botet em deixa fer bones fotos de la 

plomera municipal i, em presenta al Paer 

pedani, Sr Cisco, que ens promet un bon 

esmorzar el dia que farem l’excursió de St 

Guim de Freixenet a Cervera resseguint la 

Mina. Afegeix que em volia conèixer’ m ja 

que feia dies que veia algú rondant pels 

voltants ......  

El Sr Botet em diu que recorda haver vist algo 

(un quadre o mapa o plànol) penjat a la 

Paeria de Cervera, i que ara li busquen ........  

Li dono el plànol gros dels paletes de Mataró, 

amb la condició que ha de localitzar l’entrada 

al túnel de la Mina. 

Un cop ben mirat i remirat el plànol de la 

Paeria de Cervera, de setembre de 1927, 

confirma que aquest registre, pericon o 

espirall, es el primer de la Mina Gran. 

 

Sembla com si l’inici de la mina o qanat fos a la confluència de les rieres de Freixenet i de Montpalau. 
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Em planto en el últim registre i pujo riera de Freixenet amunt. Trobo un pou i uns horts en el punt  (x=364185 / y= 

4614957 H=589,3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 I també trobo el avet més meridional de Catalunya !    

Aquest pou, just a peu de la riera te aigua a uns 2 metres i hi ha 

senyals de ser utilitzat. Peró no crec pas que tingui res a veure 

amb la Mina. 
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Travesso la carretera de Montpalau i torno pel camí vell al 
últim registre de la Mina, la que hi ha més amunt del Pantà. 
Veig al fons, en el barranc de sota Montpalau una caseta 
sospitosa. Hi vaig. Camino, i en un marge que separa 2 camps, 
veig un registre sospitós molt ben tancat i vellet.  Escolto la 
tapa i no sento pas cap soroll. Punt (x=364160 / y=4613935, 
H=594,7).  

Mes tard, rondant per Montpalau, trobo el pare del Paer 
pedani, Sr Sebastià Riera Masana, que em diu que aquest 
registre es un pou per enterrar els porcs morts de la seva 
granja, i que ja fa molts anys que no l’utilitzen. Falsa alarma ! 

Em presenta al seu fill, que em pregunta que què hi faig per 
allí, que ja fa dies que em te clissat ... el poso a la llista per 
informar i enviar els nostres resums de les excursions per la 
ribera del Freixenet i la Mina de Vergós Guerrejat. 

 

 

Continuo fins a la caseta, que te tota la pinta de ser 
un pou, amb bomba, per aprovisionar d’aigua 
Montpalau. Així ho confirma lo pare del paer pedani 
del poble, tot i que ara no el fan servir, només en 
emergències. Punt (x=364263 / y=4613726, 
H=599,5) De fet, seria ideal com a punt de partida 
de la Mina pel FFCC a Cervera. Hi ha una base d’obra 
sospitosa, construcció antiga del que es el dipòsit 
del pou  ...... ells diuen que no te res a  veure amb la 
Mina de Cervera, però .......  

Davant del pou, just a l’altre costat del camí hi ha un altre registre (un pericó), que te pinta de ser un punt reg del 
camp, o de la moderna conducció d’aigua cap a Montpalau,  ves a saber ! 
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Uns 200 metres més avall de l’era 

del Boldú, just a sota un trencall 

de camins i prop de la riera, hi ha 

la sortida de la mina que actua 

com Sobreeixidor i que torna a la 

riera un caudal ecològic.  Creiem 

que uns metres endins (cal entrar 

a veure-ho), hi ha d’haver un punt 

de derivació de la aigua cap a 

Cervera (550 m), i segurament 

d’ací ja marxa entubada.  Botet diu 

que de aquí fins a Cervera va sempre entubat i per gravetat, vorejant pel marge 

esquerra de la vall de la 

riera de Vergós. 

 

Uns 100 metres més avall 

i per un camí del marge 

esquerre, hi ha una petita 

casa amb un gran dipòsit 

aigua a l’esquerra i just al 

davant les restes d’obra 

d’un molí de vent enlairat 

(363318 / 4614743 / H: 

570) i creiem que a 

l’interior hi ha una bomba 

elèctrica. 

La conducció cap a 

Cervera, travessa el  

barranquet de la Rasa 

de la Coma  per un 

aqüeducte (Sifò A) mig 

tapat per la vegetació 

selvàtica que el amaga. 

Just abans, hi ha un 

doble registre (pericó 

P.1) on hi ha una 

derivació de aigua cap a una bassa que hi ha just a sota la carretera LV-

1003, al peu 

de Vergós 

Guerrejat.  
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La bassa (363086 / 4614942 / H: 567) pel poble i els horts, construïda per la empresa que va fer el “transvasament” 

de les aigües cap a la estació del  FFCC de Cervera. Any 1864. Hi ha una placa commemorativa de la inauguració de la  

bassa, on sembla que digui “ANO 1864 – ME (escut) FECIT – BARGOS” .... L’Antonia ha intentat fer una calca i el Sr 

Botet ens ho aclareix. 

 

 
I aquest escut  o 
medalló que significa ?  
Lo Botet fill ens ho 
aclareix en un treball que ha trobat a Mataró sobre “L’ARQUITECTURA DE 
L’AIGUA, UN PATRIMONI PER DESCOBRIR A MATARÓ”. Segurament es una 
advocació a la Mare de Deu, Maria, ja que el mateix arquitecte n’hi va posar 
un de molt similar al xup de safareig del pati de cal Guanyabens de Mataró. 
 

500 m més avall, abans de la granja Raïc, enmig d’un camp envoltat de 

vegetació, hi ha 

una altra registre 

(pericó P.3) 

(362581 / 4614851 

H: 568), i per la 

forma de la tanca, 

sembla que deu ser 

dels originals de 

l’obra i, té un 

metre d’alçada. 
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 L’amo de la 

granja Raïc 

(just darrera 

de la Masia del 

Frare), Jordi 

Pinós, molt 

amablement 

m’indica on hi 

ha aquests 

registres i un 

petit aqüeducte (Sifó C), que travessa un barranc al costat sud 

del camí de la Via. Per més informació, m’adreça al senyor 

Botet, ja indicat, i al senyor Mateu Solé de les Oluges. Vaig a saludar al senyor Solé, qui m’atén molt be i em dona 

forces explicacions sobre el tema, sempre referit al seu municipi, ja 

que confessa no haver estat mai a la caseta de la Mina ni al 

Sobreeixidor. 

  Mes endavant, en la divisòria d’uns camps sobre la Masia del Frare, hi 

ha l’altre registre (362248 / 4614909 / H: 571), igual que l’anterior, tot i 

que sembla haver rebut un bon cop de qualsevol tractor, ja que està 

descavalcat uns quants mil·límetres. 

Uns 550 metres enllà, al bell mig d’un camp dels Retops, n’hi ha un 

altre (361769 / 4615188 / H: 567). Per arribar-hi cal entrar dins d’un 

camp sembrat. Vist de lluny, sembla relativament petit i al fons, es veu 

un pilar .........  

Vaig cap el pilar. Per anar-hi, cal 

tornar a sortir a la carretera i agafar 

el trencall que hi ha just després de 

l’esplèndid Mas Ribera i passar per 

sota el seu monumental molí de 

Vent. 1er trencall a l’esquerra i al 

punt (361576 / 4615539 / H: 565) el 

trobem. Fa més de 2 metres d’altura. 

 

La tapa del 

registre sembla 

original, però no 

es veu pas el 

magnífic 

forrellat dels 

anteriors. 
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Uns 300 metres enllà, es veu un altre pilar ....... reculo 

una mica i agafo el primer trencall a l’esquerra, que em 

porta l’era del Raïc, abandonat i enrunat (x=361450 /y= 

4615188 / H: 568), on hi ha 3 registres ...     

 

 

 

 

 

 

 

Un de baixet que sembla original (Pericò 10) 

amb la capçalera remoguda per un bon cop , 

un altre pilar d’uns 2 metres altura (Espirall), i 

un altre just a sota la casa ...., l’únic que es pot 

albirà l’interior (Pericó 11).  Aquest desvia aigua cap a la Font de 

can Ribera. 

Es fa fosc i torno cap a Lleida. Demà hi tornarem .........     
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Font de can Ribera de Montfalcó, amb el seu monumental molí de Vent. La font també es va fer quan la construcció 

de la Mina. Ara encara raja, tot i que el abeurador, o safareig, esta ben buit.  
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El dissabte 20 de gener faig el reconeixement entre el mas del Raïc enrunat dels 3 registres i la vall de Les Comes:  

https://ca.wikiloc.com/rutes-a-peu/trasvassament-aigua-de-riera-freixenet-a-cervera-22140158 

Procuro mantenir la cota 570 entremig dels sembrats de les 

Costes Roges sense trepitjar-los, però només veig caçadors i 

uns trossos de tubs mig podrits en el punt (361160 / 4616008 

/ H: 581,7 aprox) en el marge d’un camp, sembla que clavat 

en un estructura interna d’obra. Pot ser un tub de airejar o de 

compensació ? 

      

Continuo sense trobar res de res, tot donant el tomb als Plans de St Jaume per sobre la borda del Mallol, per entrar a 

la vall de Les Comes, fins a trobar el pilar del punt (360602 / 4616189 / H: 568) situat al peu del camí de les Oluges al 

Mas Suau.  

He parlat amb un caçador, gos inclòs, i al preguntar-li si coneixia, o havia vist registres d’obra, em diu que no ha vist 

pas res de res, ni registres ni conills ni perdius ........ i que tenia pressa ja que els companys estaven fent una 

costellada al mas del Mallol (5 cotxes). 

Reculo tot mantenint la cota d’aquest pilar, i, oh sorpresa ! Trobo un tros de canalització descobert amagat sota una 

alsina morta, trec les restes del troncs i surt la galeria original abandonada.  Aquí hi devia haver el Pericó 14 (360556 / 

4616340 / H: 567,4) 

    

https://ca.wikiloc.com/rutes-a-peu/trasvassament-aigua-de-riera-freixenet-a-cervera-22140158
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 Tot il·lusionat, miro pels voltants i a just 10 metres d’allí, trobo una petita ensorrada amb la canalització original ben 

soterrada i una galeria petita, plena de sediments terrosos i de trepitjades o rastres de petits animals, que per la 

orientació sembla voler travessar per sota els Plans de Sant Jaume. Punt (360563 / 4616343 / H: 569,6). 

 

Si aquesta galeria travessa subterràniament els Plans de Sant Jaume, ara cal trobar el punt d’entrada a les Costes 

Roges o voltants ........... 

En Botet diu que revisarà be el plànol dels mataronins per escatir-ho i, la bassa clandestina dels Mallols pot ser una 

bona pista per indicar el recorregut subterrani. 
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Entremig de la casa abandonada i el 

dipòsit del Bolet, a la vall de Les Comes, 

només he trobat aquest pseudo-registre, 

un Espirall. Un petit pilaret amb una 

canonada petita que sortia amunt al bell 

mig del pilar. Punt (360602 / 4616189 / H: 

568) situat al peu del camí de les Oluges al 

Mas Suau. De la casa abandonada fins ací 

hi ha 1200 metres en línia recta travessant 

els plans de Sant Jaume.  

Cal refer i seguir les orientacions rectes a 

peu ........ 

Retornem a les Oluges pels plans de Sant 

Jaume, i no es veu pas res de res ..... 

 

A l’altre costat d’aquesta petita 

vall de les Comes, es veu a la 

llunyania el dipòsit del Bolet, 

aproximadament 1 quilòmetre en 

línia recta. 
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Abans d’anar cap al dipòsit del Bolet, el dia 7 de març, en acabar de dinar al restaurant de l’Eix, aquell de les 

rovinades i de la bona brasa, parlo amb el Sr. Josep Mª Mallol jardiner de les Oluges, germà del propietari d’uns 

camps als plans de Sant Jaume i a les Costes Roges, i em porta pel camí de les Costes Roges a les restes / runes del ex-

convent de Sant Jaume (aprox x=360970 / y=4616345, H=585). Cal mirar al Gavin a veure que en diu d’aquest 

convent. Ara només queda en peu un tros d’un absis, un petit mur i, ho sembla, restes de peus de parets. 

    

A mig camí,  em senyala un camp, a mitja alçada, a on em diu que el seu pare hi havia fet una bassa per regar uns 

horts, i que li havia dit que aprofitava l’aigua d’unes filtracions de la Mina de Cervera. I que al deixar de funcionar la 

Mina cap a Cervera, es va quedar sense aigua, sense bassa i sense horts. Posteriorment, diu, van arrasar els horts i la 

bassa per aprofitar millor aquell estret camp per sembrar cereal (aprox x=360868 / y=4616415 H=560 m). 

En vermell on hi havia la bassa i els horts de cal Mallol i, en color groc “presos polítics”, on aproximadament hi ha les 

restes del convent de Sant Jaume. 

Cal tornar a revisar tot el tram entre l’era abandonada del Raïc i el registre de la solana de Les Comes.  
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Torno el dia 29, i vet aquí la “LA JOIA DE LA CORONA”  en el 
Pericó 15 (360060 / 4616460 / H: 567), anomenat “El Bolet” 
........ un gran dipòsit d’aigua que encara conserva certes 
empremtes d’origen.  

No es pas original de la Mina, sinó que el van construir al fer 
la captació de les Oluges (finals dels 1920s) per poder 
aprofitar el tram de la Mina original. Bombaven l’aigua de 
les Oluges fins aquí, i després per les canonades de la Mina 
cap a Cervera per gravetat. 

Goiteu que escriu la historiadora Maria Garganté a la web 
del CMC de Cervera a ARQUITECTURA CIVIL (I) : 

Després de la portada de les aigües des de Vergós Guerrejat, a 
l’últim terç del segle XIX, durant el primer terç del segle XX, Faust 

de Dalmases escrivia: “Les necessitats de la ciutat són molt superiors a les de 
l’any 1864, quan portaren les aigües de Vergós Garrejat. Avui ja no basta una 
palangana per rentar-se les mans i la cara, aigua per a cuinar i netejar la 
roba; el caudal, malgrat dels treballs fets, resulta insuficient. S’ha de buscar 
més aigua i de millor qualitat, si no volem perjudicar nostra salut, ja que 
l’actual no és quasi potable, pel molt gruix i calç que porta, auxiliar de les 
feridures. ¿De on la farem venir? Del Segre? ¿D’altra banda? Vingui d’on 
vulgui, però la necessitem”. La solució, doncs, fou captar l’aigua des del 
poble de les Oluges. Volem donar fer en aquest apartat d’un manuscrit 
realitzat pel rector del poble de les Oluges que visqué en primera persona 
aquest fet, durant els anys quaranta del segle XX, i posa de manifest la 
particular visió (molt negativa) que d’aquest fet es tenia des de les Oluges. 
Sembla que aquesta captació tenia dos greus inconvenients: perjudicar 
notablement el rec de les hortes dels pobles de la Ribera del Sió i resultar 
ruïnosa pel fet d’haver-se d’elevar la captació amb motor fins a empalmar 
amb la tuberia procedent de Vergós l’aigua procedent de les Oluges. Alguns 
fragments del text diuen així: “A Cervera jugaren brut amb tota l’extensió de 
la paraula, apoiats en “el peix gros es menja sempre el petit”. Ni es varen fer 
els aforaments previs que marca la llei (i ara es troben com es troben) ni es 
varen estar d’intimidar al poble amb la força pública d’una Guàrdia Civil 
venuda a la seva causa, ni (i això és el més greu, inqualificable) es varen 
avergonyir de fer tancar a la presó a tots els propietaris del poble, que 
unànimement es negaren a deixar passar l’aigua per les seves finques, amen 
que obtingueren la per mi il·legal i sempre recusable concessió per medis 
subterranis i de baixa política”. I segueix el Rector Montanyà: “Creia llavors i 
crec encara avui que els dos fautors principals de l’espoliació foren els 
cunyats Razquin, advocats de l’Ajuntament de Cervera, i Carbonell, llavors 

diputat provincial, qui es valgué del seu president Porcioles, com després veurem. Naturalment, secundats per l’Ajuntament, 
Güell, Domènech, Riu, etc. i ja no cal dir per la “massa” mancada d’aigua. Però quan inclús s’atreviren a tancar a la presó e ls 
propietaris recalcitrants i feligresos meus... francament, la cosa em va indignar i no crec que n’hi hagués per menys. Enemic  per 
temperament i per educació de violències injustificades, vaig escriure als presos, animant-los com era, crec, el meu deure 
pastoral, però sobretot als dos fautors subterranis de l’extorsió, senyalant-los, volguessin o no, com a autors i mentors de tot el 
que estava passant. Clar, net i una mica fort”. I conclou “Si havien de seguir uns procediments tan primitius, il·legals i tan poc 

cristians...que es traguessin la careta de bona gent i que diguessin francament: 
-Aquí el lleó!! O bé que 
tinguessin el pit dels de 
Tàrrega i resolguessin 
definitivament el problema 
del abasteixement de Cervera, 
anant a cercar l’aigua al 
Canal”. Finalment, Cervera 
rebé la concessió per captar 
l’aigua de les Oluges.        
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Interior del gran dipòsit del Bolet. Sembla que estigui en desús .... tot i 
que el senyor Solé de les Oluges diu que després de la GC el van utilitzar 
per portar aigua a Cervera d’una nova captació feta a les Oluges. 

        

     

Uns metres més enllà, segueix una trinxera mig tapada per la vegetació i al final hi ha unes canonades metàl·liques i 

folrades de 18,50 cms de diàmetre abandonades. 
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On es Can Serafí ???? Pericó 17. 

A partir d’aquí es perd el rastre enmig de camps de conreu i una petita vall, fins que a 1500 metres enllà, i just sota un 

pal elèctric, hi ha un registre de Clavegueram en el punt (359318 / 4616390 / H: 558) 

 

    

235 metres més enllà, direcció Cervera i enmig d’un sembrat hi ha un altre registre igual ... 

     

120 metres més enllà hi ha un petit edifici d’Endesa al mig d’un sembrat (358958 / 4616211 / H: 556), amb un rètol 

que diu “Centre de transformació AT”. Pot ser que al interior hi hagi una bomba d’aigua ??, NO, ja que AT vol dir “Alta 

Tensió”. Just al fons ja es veu el Eix Transversal i uns camps plens de plaques fotovoltaiques. Es el punt de connexió 

del camp solar amb la xarxa general de transport de la electricitat. 
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Al costat d’un pas sota l’Eix Transversal, al 

qm 84,300, i just al costat de la carretera 

vella de Cervera a les Oluges, actual N-141 f, 

i al peu d’una senyal de la carretera, hi ha 

un altre registre sense identificar, punt 

(358766 / 4616249 / H: 540). A lo millor, 

aquest registre i la caseta d’Endesa, son per 

connectar el camp fotovoltaic que hi ha just 

a l’altra banda de la carretera  a la línia 

elèctrica ......... i no tenen pas res a veure 

amb la canalització del transvasament de 

aigua de la riera de Freixenet a Cervera ... 

diuen que cal investigar-ho al CENTRE 

MUNICIPAL DE CULTURA de Cervera. 

 

 

 

Informat a Cervera, resulta que aquest CMC 

està inactiu. Diuen que es un tema 

pressupostari, que es culpa de la “crisi” i de 

les retallades i de no se pas que més:  total 

que millor gastar-ho en “disbauxa, molta 

gresca i xerinola i molt vi i molts poca-

soltes”. 

 

 

 

 

 

Ara no ho se pas, però com que al llarg del 

temps se han fet captacions noves d’aigua 

a les Oluges per Cervera, es molt possible 

que, inicialment, a partir del dipòsit del 

Bolet s’hagi refet tota la conducció de la 

Mina de Vergós Guerrejat. I que 

posteriorment hagin entubat la conducció 

d’aigua de les Oluges a Cervera 

directament i sense passar pas per la 

conducció de la Mina original dels 

ferroviaris.  
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 Uns metres més endavant, a la Costa de l’Oratori, hi ha un pilar, un Espirall (358610 / 4616094 / H: 560,6), just sobre 
la granja de l’Oliver de gallines abandonada fa temps, i just al interior de la tanca que impedeix el pas cap al Eix C-25. 
El pilar sembla de factura més moderna que els originals. Al seu peu hi ha rastres de runa d’una petita obra. Podria 

ser que en el seu moment la haguessin refet.   

En origen, el registres tenien, més o menys, 1 metre de 
alçada. Quan van fer el “Bolet”, que acollia aigua 
bombejada de les Oluges, sembla ser que pressionava la 
Mina, i en diversos registres, Espiralls, sobreeixia l’aigua, 
per això van fer els registres més alts, de 3 metres.  
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Una mica més enllà, just al peu de la carretera 

vella, hi ha les restes d’un Espirall i unes altres 

que semblen d’un Pericó. (X=358223 / 

Y=4616066 / H:565). El mapa de 1927 només 

parla del Espirall. 

 

 

 

 

 

Base i restes del Espirall. 

 

 

 

 

 

 

Aquestes restes estan uns 10 metres a 

ponent del Espirall. 

Des del Bolet (Pericó 15) fins a Cervera, 

la Mina original ha estat molt rebregada: 

primer pel bombeig d’aigües de les 

Oluges, que al augmentar notablement 

el cabal a transportar, va exigir fer el 

recorregut amb canonades i, després, al 

posar pressió a la Mina, i per evitar 

fugues importants, van construir uns 

quants Espiralls per la canalització 

per depressionari la Mina. Amb 

construcció del Eix Lleida – Girona i 

de la autovia N-2, ha desaparegut un 

bon tros de tram final de la Mina. 

 

 

Vista des d’aquest Espirall, i al fons, 

es veu el Espirall anterior 
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Més endavant, i al trencall de l’Estació Meteorològica de Cervera, on es veu unes grosses antenes, hi ha un registre 

doble emmarcat per unes petites bigues de color blau. Punt (357929 / 4615893 / H: 569). La tapa petita diu “Aigües 

Potables” (anem be) i l’altre només escriu “E P”. 

Amb el JR Segura, un dia pugem al nou dipòsit de les aigües de Cervera, amb la mala sort de trobar un empleat jove 

de l’empresa, que primer ens diu que te presa i que no sap pas de que parlem ........ per després dir-nos que hi ha un 

jubilat de l’empresa que ho sabia tot de la Mina, però que no ens pot dir ni el nom ni on trobar-lo (parla de dades 

confidencials i altres excuses), finalment ens arria dient que te molta feina i etc. 

 

Camí que puja al nous dipòsits per l’aigua de Cervera. 

Queda pendent el tram des de aquí fins a l’estació de Cervera, el tram entre el Bolet i la 1a tapa de Clavegueram, on 

arrenca el túnel per sota els Plans de Sant Jaume i petits 

trams entre mig dels sembrats .......... Cal recordar que la 

estació del FFCC de 

Cervera esta situada a 

550 m snm. 
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Just a l’altre costat de la Subestació Elèctrica, el propietari de una petita casa al costat de la Granja Solé, avui 

abandonada, m’ensenya aquest forat fet amb una canonada de ciment. Pot ser la Fita (X=357661, Y=4615696, H=558) 

que marca el planell de 1927. I em diu que per allí ell no ha vist pas res més. 
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Ja entrant a Cervera, per la teòrica entrada que venia de les Oluges, just passat el pont, a ma dreta en un tros mig 

erm, hi ha un pou (357214, Y=4615323, H=565) que surt en el plànol de 1927. Es més que possible, que la mina 

passés pel fons del pou. 

    

 

 

 

CONCLUSIONS: 

A mida que ens anem acostant 

cap a Cervera, la Mina esta 

cada vegada més degradada, ja 

que tant el Eix Comarcal, la C-

25, com l’autovia de Lleida, la 

A-2, amb llurs trinxeres han 

arrasat amb la mina. 

També certs pagesos, amb les 

obres de millora dels seus 

camps, han rascat possibles 

punts del pas de la Mina.  

Ves, que hi farem, oi ? 

Ara només cal mesurar el cabal que surt pel primer desaigua després de la Caseta de la Mina. Sembla que fins allí, 

l’aigua circula en format de mina, i després ja va acanalat.   
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DESTÍ FINAL:  

El dipòsit de aigua de Cervera. 

Al principi hi ha un Espirall molt potent (X=356843, Y=4615128, H= 562). 

Segons el mapa de 1927, primer hi ha el “Dipòsit de les aigües de la Mina” i just 
a sota, el “Dipòsit de les aigües del Pous”. 

Al peu del dipòsit de hi ha una font, possiblement fet a la manera mataronina, 
tal com els feia l’arquitecte Jeroni Boada. 

Aquest dipòsit diuen que es va construir quan van fer la captació d’aigua del riu 
Sió a les Oluges, l’any 1920. No ho crec pas. Ha de ser de 1864, ja que els 
elements decoratius son mataronins. 

ELS XUPS: 

Aquests elements formen part de l'arquitectura popular i l'artesania tradicional 
relacionada amb l'abastament d'aigua 
domiciliària a Mataró. La captació de 
l'aqüífer es feia mitjançant mines i 
pous. A partir d'aquí es derivava a les 
cases pel sistema d'aforament o pas 
calibrat de l'aigua. Els xups actuaven 
com a dipòsits contenidors que una 
vegada plens feien que l'aigua sobrera 

sobreeixís provocant un degoteig que afavoria el creixement de líquens i 
falgueres. Els xups eren profusament decorats i servien de teló de fons a 
molts patis mataronins. La decoració de la part frontal dels dipòsits era 
bàsicament geomètrica i aprofitava pedres de diferents tonalitats i mides que 
s'anaven incrustant seguint un dibuix prèviament traçat. Els materials bàsics 
eren trossos de carbó o d'escòria i també petxines. 

A vegades la simplicitat de la composició es veia superada amb abundants 
aplics ornamentals emmotllats en forma de carasses grotesques, florons, 
imatges de sants o figures mitològiques realitzades amb terra cuita. La part 
frontal dels safareigs era revestida sovint amb rajoles decoratives.  

(Extret de “L’ARQUITECTURA DE L’AIGUA, UN PATRIMONI PER DESCOBRIR A 
MATARÓ” dins de “48 hores Open Puig i Cadafalch a Mataró”, 2012)  
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Cada dia, sortia un tren de Bellpuig amb vagons carregats de petits dipòsits d’aigua per abastir el aiguader de l’estació 
de Cervera.  Cervera tenia una estació molt potent, amb un dipòsit per guardar 5 locomotores de vapor 
 

 
 
Foto on els 2 penúltims vagons hi ha el carregament d’aigua procedent de Bellpuig. 

 

 
 

Estació de Cervera amb el dipòsit de aigua a l’esquerra de l’estació. 

 
El Platillo Volante circulant per la Segarra. 

 
Fotos i plànols procedents del arxiu de l’Arxiu Comarcal de la Segarra de Cervera amb explicacions del Sr Antonio 
Nebot, expert ferroviari. 
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MAS SUAU. 

Curiós aquest casalot i, finca de cereal i vinya, molt gran, prop de via del tren entre la Rabassa i Cervera. Diuen que 
també feia de hostal on feien el canvi de cavalls de les tartanes, una “posta” pels traginers ouna “Posta Reial” pels 
monàrquics. Amb la construcció del ferrocarril de Barcelona a Saragossa a finals dels anys 1850s, el Mas Suau va 
perdre funcionalitat i el seu propietari el va vendre a un barceloní, que el va arreglar molt, però la dona no s’hi volia 
estar, i el va vendre al besavi del Xavier Castells. El seu fill es casa, i ja hi tornem a ser, la dona no s’hi vol pas estar, i 
tot i tenir una casa a Monfalcó Murallat, se’n van a viure a Tàrrega. Durant la seva Guerra Incivil el Mas pateixi moltes 
destrosses i s’abandona definitivament i, pel voltant de 1950 se’l venen als “Coixos” del Mas Ribera.  

Es pot dir que el Mas Suau estava al epicentre de les obres de la Mina. 
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AGRAIMENTS: 

A l’arxivera Dolors Montagut del Arxiu Comarcal de la Segarra. acsegarra.cultura@gencat.cat  973 53 17 18 

El Sr. Joan Ramon Botet de Vergós Guerrejat es tot un entusiasta d’aquest tema i un bon coneixedor del 
país. 664348861, 677520118(fill) o  973556351. jbotetr@gmail.com i el seu fill, bon investigador. 
Sikarra Nostre, Dani Espejo i Esther Missut. Sant Guim de Freixenet. Telf. 973 294 438 agrobotiga@sikarranostra.cat 
Josep Mª Mallol (mallol_farran@hotmail.com) jardiner de les Oluges, germà del propietari d’uns camps als plans de 
Sant Jaume i a les Costes Roges. 
Montpalau, el pare del Paer pedani, Sr. Sebastià Riera Masana i el seu fill jrmasana@hotmail.com 
Josep Turull Vila, pagès de Montpalau (josetuvi@gmail.com) 
Ramon Falip Bernaus de cal Sicu de Montpalu i al seu net Oriol,  calsicu@hotmail.com 
Ramon Carreres de les Oluges (acompanyant Sr Turull), 
Domènec Codina de les Oluges (regidor),  codinasendrosd.67@gmail.com 
Castellnou d’Oluges, jvallsegura@hotmail.com  (filla Sabina ha fet treball sobre Ondara), 
CENTRE MUNICIPAL DE CULTURA de Cervera, c. Major, 115, 2n - 973 530 488   cultura@cmc-cervera.cat  
Al camioner Xavier Castells, “Imatges sobre rodes”, el seu pare va néixer al Mas Suau: xavica7@gmail.com 
JR Segura d’Albatàrrec, escriptor i desbrossador de nous itineraris: carreteret@yahoo.es  
Paeria de Cervera, Urbanisme, Sr. Jordi Carné arquitecte, 973 533500. 
Museu de Cervera, Directora, Sra. Carme Bergés, 973 533917,  museu@museudecervera.cat  
Al Restaurant de l’Eix de les Oluges, pels bones cuines que serveixen i l’amabilitat en que ens acullen. 
 

Excursions fetes el  9 / 29 i 30 desembre 2017 i 1 i 20 i 31 gener, un parell o tres el febrer, el 7 de març, 14,  25 i 29 
abril i 28 juny de 2018.  Entre abril i maig 2019, 3 visites més.   

Revisat el 30 de maig de 2019. 
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Molí de Vent més avall del Sobreeixidor de la 

Mina. (X=363.225, Y=4.614.817, H=563,8 msnm) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molí de Vent de Talladell, al peu del riu 
d’Ondara. L’estructura metàl·lica estava a sobre 
aquesta bonica edificació.  Així podien aprofitar 

la marinada de la tarda. Sembla l’escala dels 
mahometans cap el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moli de Vent de Can Ribera de Montfalcò. 

 


