
EL "HOBBY"
D'AQUEST ESTIU

Puntualitzacions en refer~ncia
a l'article "UN lTINERARl PEL FO!:!
00 DE LA CARCOSA 1 CAN CASSA VES"
publicat en l'últim butlletí
ABRiL-MA1G-JUNY de l'A.E.Talaia

signat per'n'Antoni Sagarra i
Mas.

En la penúlti.a coluana del seu
interessant article. fa referen-
cia a l'aqUeducte que travessa
la carretera tocant ja a l'e bas-,
sament de Foix i diu que "el dit
~qUeduete suporta la canali~zaci6
de les aigUes de l'e.bas~ament
del Fo ix", Aquesta í nf cr-sac i é no

. ·~s del tot correcta, ja que l'a-
qUeducte nomis suporta ¡'aigua
que ve del ter.e de l'Arbo~ per
al consu. de la poblaci6 de Vila-
oova, i ta~bi per a la vila de
Sitges. Sí que va haver-hi un pe-
ríode d'escasietat d'aigua a Vila
nova, durant el qual es va extre~
re aigua de l'eabassament de Foix
que ya ésser al pr inc ip i de la
d.c~da d~ll seixanta, i per l'a-
qüeducte es va conduir cap a Vi-
lancv a • '

l'escassetat abans esmentada va
provocar un fet insblit a Vilano-
vá, i fou una manifestació de pr~
testa de dones amb galledes, que
es van ~anifestar davant de l'A-
juntament i van recórrer altres
indrets de la població. Una mani-

festació en l'epoca franquista
era illpensabl e, i no va agrádar
gens a les autoritats locals, i
que sembla que es ya aéabar po-
sant multes a algunes d~ les d6~
nes que creien que eren les res-
ponsables de la manifestació.

AIs peus i a la base de la presa
sobre el riurFoix neixen les ca-
nalitzacions, que acostumen a
transcórrer a ce~,obert i porten
IIai9u3 de l'embassillent, que 16n
utilitzades per reiar l'horticul-
tura.
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RESUH HISTORIC DE l'ABAS-
TAME T D'AIGUA A VILANOVA

A mitjan segle passat. es varen
constituir dues societats, entes-

ades en la captació i tramesa
d'aigua a Vilanova. Aquestes 50-

e ietats .er en "Sa a, Ravent6s i
COlllpanyia", i "lIussolas, Raventós
i COllpanyia". La captaci6 es va
dirigir vers el~ termes de l'Ar-
bo~ i Castellet, asb mines i pous
propers als drenatges de les rie-
res de lIar.eIlar i del Foix.Aqüe!
tes mines, curiosalllent, foren ba-
tejades totes amb noros femenins
com Tulita,. lolita. Rosario, Fi-
lomena, L~isita i d'altres.

.La ca~taci6 d'aigua ~a is~er un
hit i la conducci é , eitjanlfant
l'aqUeducte construYt. tambi ho
fou, i ai~i ~l~ vilanovins. el
juJiol de 1860, celebrayen l'arri
bada de 'aigua a la vila.

El "OIARIO DE VILLANUEVA" del dia
Hurtes, 10 de julio de 1860", .
di u: "ú di a de anteay.er. lo fué'
del mis descriptible j6bilo'para

.Villanueva •••• una .ultit~d·11~n6
el camino del Fraix y las ¡nledí!
ciones d~l gran~ioso acueducto.

. no . cansindose de ad.irar el pre-
cioso caudal de agua que circula-
ba por il". Aquest aqUeducte,
dones, t' una llargada de "17.000
varas", que équi va'l en a 14.000

Un deis c an a l s de sortida del Panta. Al fons la pr-e s a. (Foto: J. Sivi



AqUeducte d'abastaaent d'aigua a Vilanova
creuant la carretera de llArbo~ (foto. J. Sivil1)

l. Per a la seva coostrucci6 va
fer falta lolta gent, fins a so-
brepassar en loits lo.ents les
1000 persones; coapren la túnels,
excavats molts dle115 a la roca
viva, i talbé dos pORts, el m's
conegut de nosaltres és el situat
als peus de l'elbassament de
Foix, amb tres u115 i una llarga-
da de "100 varas", que ~quivalen
a 82 a, i una al.cada de "25 l/a-
ras", q~e equivalen a 20,5 m.

El 1860, dones, ja teni. l~aigua
a Vilanova, í el 1861 es constru-
eix la onumentaI font de la Pla-
~a.Miró en reconeixeaent del po-
ble als pioners d'aquest feto

Les dues companyies pioneres es-
entades abans, el 2 de juliol

de 1869 es fusionen i constituei-
xe~ la "Coapaftia COlanditaria So-
l er , Raventós y Cia." El 16 de
maig de 1858 aquesta es transfor-
ma de nou en la "Coaanditaria $0-

"ler y Cia." Novallent, el 6 de ju-
liol de 1901, es va eanviar aque!
ta raó social per la de "Herede-
ros de Sole-r y Cia." Aquestaco!
p any ia , pero. tenía el tltol de
"Ac ueduc t c de Príncipe ,Alfonso,
S.A.". i de la qual baviea ~ist
.oltes portelles a les voreres
amb aquest oor.. AquHta deooaína-

'ei6 va durar 'los ~l 17 de Juny
de l'arty 1931 en ~u~es va t~ans-
formar en el "Gran_Acueducto, S.
A." C~m.re¿ordem lIolts. aque!ta

')

., ,

eompanyia d'aigua era eoneguda
popularllent per "l'aigua vella".
Aíxo volia dir, dones, que a Vi-
lanova tallb~ hi havia "I'aigua
nova". Sí, fins a l'any 1946 hi
hagu~ l'"Acueducto Villanovis".
pero aquell lIateix any es van fu-
sionar les dues co~panyies submi-
nistradores d'aigua, quedant aab
el no. de IIGRAN ACUEDUC,TO, S.A.",
fins que aquest servei va ser IU-

nicipalLtzat. El 7 de juny de
1967 es varen iniciar els tr.mits
i varen finalitzar elZ9 de fe-
brer de 1968, pagant l'Ajuntament
la quantitat de sis nilions de
pessetes a la companyia propieta-
ria.
L t ilAcueducto ' Vi llanovés" va ser
fundat per en Manuel To.ás i Ber-
er-an, el qual hav ia nascut a Vi-

'Ianova l'any 1831. Aquesta co.pa-
Alia va se~ coneguda popularaent
coa ql'aigua nova", i ya iniciar

el~ seus serl/eis vers l'any 1880,
fent, la captaci6 de l'aiqua pel

terme de Santa Oliva i portant-
la a Vilanova per la costa, sub-
sinistrant, de passada. aigua en
a19u.n deis pobludel seu recorr!
9ut. A Vilanova arribava al eia
de la Collada on. amb el temps.
bi construlren un dipbsit per ea-
iagatzemar i distribuir millor
l' aigua.

El, sobreeixidqr d'aquest diposit
va tancat per aquesta porta de

ferro forjat en la qual pode m lle
gir l!any de la seya construccii
i el nOI de la eo.panyía.'

En reconeíxenent a aquesta in1c1-
ativa í a l'actil/itat industrial
i laboriosa dut~a terne. Vilano-
va li va dedicar un carrer que
va de la Rambla Principal fins
a la Ra.bla Sana. coneguda popú-
larlent con "Raabla Noya". "aAu~l
Ton.as va morir veN. l'any 1885.

Quan ja hem passat persotael, .. ·
pont de l'aqUeducb~ i puge. cap
a l'eabassa.ent. ,a •• dreta hi
~a Una porta de ferro que és l'e!:,
trada a la ai~a que porta l'aigua
en aquest sector. La aina. que
travessa la .untanya," perlet el
pas d'una person~ dreta i en el
seu interior 51ha Icca.li t zat una

,falla geologica detectada en
aquest sector. Ja en la construc-
ció de la presa de l'embassaaent
de Foix s'havia detectat í fou
causa d'una fuita d'aigua for~a ,
important. Uns any. ~és tardo es
va coaprovar en un pou que es fe~
ia al terme de Cubelles, que l'ai
gua que yaren "trobar, un cap ana-
ti tz ada , era igual queTa de l ' em
bassament de Fc ix , Ité's tard, e~
una de les vegades que 11 eeb as sa-
ment era buit a Causa de la se-
quer~, s'hi va. posar remei tapo-
n3nt l'eseletk~ amb argila.
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Mfs amunt rltrobl~ la .in. en un
retomb conegut perque hi ha la
font ·del Mal Carn6 •• Tam~' hi ha
unl eaceta d'obra, que d6na pas
a ¡Iinterior de la matelxa mina
en el seu recorregut cap a l'Ar-
bo~.plssant per sota de Castellet
i també per sota del ríu Foix.

El DIPOSIT RODÓ

Quan, l'lny 1860. el va inaugurar
el lubministrlment de llaigul a

Villnova, no tenien dipblit de
reserva, 11n5 que el subministra-
roBnt era direct., si mi. no era
la ~ina. al pas per MIS d'en Pa-
lau, la que permetia de regular-
ne el subministrament i podia fer
de diposit¡ la que no hi cabia
es llen~ava, ja que l'afluencia
era cons t an t , üavant dllixo, l 'ee
presa va v eur e la n e c e s s i t a t d;
construir un diposit ,que podía
servir per a regular-ne l'aigua
i ta.bi tenint en conpte que en
algunls ~poquel es patia de poca
pluviDsitat i l'aiguI escasleja~
va; ta.~{ seria per prevenir pos-
sibles Ivaries en la conducci6
que podri~n afectar el normal su~
~ini5tralent di l'aigul.

Així, dones, t r ob e a que el 2 de
ju(iol de 1869, D. Critóbal Raven
tós Soler Fa una venda a perpetuf
t~t dlun terreny par a l. COOI-

trucci6 del "diposit rod6~ per
a la Soc ie t at "Soler. Rav e n t é s
y Cia", constituida en aquelta
malaixa data. Aquest terreny esta
situat per sobre del Fondo al1ome-
(lat de la Turbina, i prop del Mas
Palau. El preu convingut a pagar
pel dit terreny fou de 7.354 15-

cuts i 600 mitlissimes.

Si el 1869 es viren' comprar .1s
terrenys, no va ésser fíAS al prl

mer d'agost de 1901 que es va pr!

sentar el projecte i els pressu-
. postOI no vln arribar fins al

17-8-1901. Els pressupostos, que
van ser dos, els va presentar la
mateixa conp'anyia ; ten! en peti tes
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Porta de ferro forjat al $obreeixidor del diposit
de la Collada (Foto: J. Sivill)

v ar iac ions , i per tant el pr e s su- l l o c anomenat·. del npi Torratll.,
post era també diferent. Si l t un D'alla,.i ub lac:analituci6 eo!:
ccs t ava 17.581,36 pt e s , L' a l tr-e r e sponeo t , era. I!nviada al>pobl~
en co s t ava 25.962,20 pt es . 1 enc2. de Sant Pere de Ribes. pas sant
ra tots dos pressupostos deixaven per la Masia d'en Mart[.
bel1 escrit una se~ie de comple-
ments que no hi entraven. La cap~
citat d'aquest diposit és estima-
da en 4164 ~3 d'argua.

Actualment, el cabal d'aigua que
circula per la mina és dluns
70.000 1 diaris, í per algun coo-
veni entre els ajuntalents perti-
nel1ts, aquesta ai9ua es parteix
amb la 'lila de Sitges,amb la
qua l talllbé comparteix el diposit
de la ea11ada , anb una cabuda de
8.729 m3 d'aigua •

. Con a conseqUincia de l'exist.n-
eia de la mina d'aigua en aquest
s ec t or , Si h i va ins t a l-l al' una fa-
brica de gel i una turbina, que
en saltar-ni l'aigua movia un mo-
tor que, a més de fer l'energia
per al funcionament de la f~bri-
ea, remunta~a l'aigua fins al

Joan llu[s Sivill


