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El riu més treballador
Sis itineraris per conèixer l’aprofitament energètic 

del curs baix del riu Llobregat

Javier Morata Martín

Col·lecció Camins d’Aigua, 1





Presentació

L’Itinerari de l’Aigua al Baix Llobregat és un projecte cultural i lúdic impulsat 
pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Es tracta d’un projecte 
de divulgació que es concreta en la publicació de la col·lecció Camins 
d’Aigua, sis guies amb una oferta d’activitats adreçades al gran públic, 
impulsat pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL)

L’aigua és, sense dubte, un dels agents més importants de formació i 
transformació del paisatge i del territori i un element cabdal per entendre 
la relació entre les societats i el seu entorn: la tria de l’assentament, la 
forma de captació d’aquest recurs per a la vida i per a la producció, la 
creació d’infraestructures per captar, canalitzar, tractar l’aigua o conte-
nir-la, la navegació marítima o fluvial, o l’aprofitament dels ecosistemes 
hídrics i els seus recursos biòtics i abiòtics, són tots ells factors que han 
condicionat, i encara condicionen,  la vida en societat i l’economia. En 
altres paraules, des del punt de vista històric i antropològic, la comprensió 
de l’adaptació humana al territori passa per conèixer els recursos hídrics i 
la tecnologia de què disposen les societats per fer-ne ús i control. I a la 
inversa, una perspectiva històrica de les formes de gestió de l’aigua 
proporciona informació sobre el substrat a partir del qual podem construir 
una nova cultura de l’aigua. 

El Baix Llobregat és un territori històricament marcat per la presència 
d’aigua de diverses procedències: superficial, com la del riu Llobregat i els 
seus afluents, però també subterrània i marítima. Aquesta important 
presència d’aigua ha condicionat que arreu del territori trobem elements 
de totes les èpoques orientats a fer-ne algun tipus d’ús, sigui de forma 
directa (fonts, canals per al rec, aqüeductes, mines, etc.) o indirecta: 
l’aigua com a font d’energia (molins, assuts, turbines, etc); com a barrera 
geogràfica (ponts); com a factor de risc (torres de descompressió, terra-
plens, etc); com a element lúdic (termes i balnearis); com a mitjà de comu-
nicació (navegació) o com a element de paisatge (mar, aiguamolls, etc). 



També al llarg de la història, l’aprofitament de les aigües, més o menys 
intens segons els períodes, ha estat sempre condicionat per la irregula-
ritat en la disponibilitat del líquid element i ha donat lloc a una gestió 
necessàriament acord amb aquest extrem.

El Baix Llobregat és una comarca que compta encara amb nombrosos 
indrets d’interès i amb un patrimoni que pot contribuir al desenvolupa-
ment del turisme cultural  i fins i tot ajudar en l’activació econòmica del 
territori, millorant la percepció ciutadana de l’entorn. El patrimoni hídric 
i hidràulic té, a la llum de l’Itinerari de l’Aigua, aquesta possibilitat. 

El Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat té documentada una 
gran diversitat d’espais relacionats amb l’aigua i amb el seu ús i aprofi-
tament al llarg de la història. Comptem amb una base de dades de més 
de 200 fitxes que composen un fons documental molt rellevant. Aquest 
coneixement és el que volem transferir a la ciutadania en format de 
guies temàtiques. 

El riu més treballador és la primera guia de la col·lecció Camins d’Aigua. 
A través d’aquestes guies us anirem oferint un conjunt de rutes recolza-
des en aquest patrimoni natural  i cultural que ens han llegat l’aigua i la 
tecnologia orientada a la seva captació, tractament i aprofitament. 

Aquests itineraris de l’aigua s’han fet realitat gràcies al suport  d’Aigües 
Ter Llobregat (ATLL), amb qui hem establert un nou marc de col·labora-
ció que es va iniciar amb el congrés El Baix Llobregat a debat i que es 
fonamenta en la relació empresa, territori i coneixement, generant així 
un  patrocini cultural  de llarga durada. Aquest volum en concret es deu 
a la dedicació i a la generositat de Javier Morata i de les persones que 
de forma també voluntària ens han dissenyat els recorreguts dels 
itineraris, Adelina Cobos, Teresa Barragán i Pere Muntión. 

És el resultat d’un treball coral en el qual han intervingut socis i sòcies  
del CECBLL al llarg de les diferents fases, com Carles Aso, Nolasc Riba, 
Frederic Prieto, Esther Hachuel i Carles Riba persones ideòlogues i 
promotores d‘aquest projecte.   



Hem intentat entendre la història de l’ús social de l’aigua en sentit ampli, 
és a dir, no només el seu consum agrícola, domèstic, energètic i indus-
trial, sinó també les altres funcions que hem anat detectant. Els itinera-
ris que us oferim, volen ser una eina útil per recórrer el territori i per tenir 
un major coneixement de la comarca. Esperem que sigui del vostre 
interès i que ens acompanyeu en la descoberta de l’important paper 
que té l’aigua en la nostra història, en la nostra geografia i en les nostres 
vides.  

Conxita Sánchez Medina

Presidenta del CECBLL



Muntatge: Pere Muntión Valcarcel



El Llobregat font d’energia

El riu més treballador del món

El gran geògraf francès Pierre Deffontaines  va dir: 
”...cap riu del món, potser, no ha estat objecte d’un 
aprofitament tan exhaustiu com l’indigent 
Llobregat”.
La nostra comarca fa palesa l’afirmació de 
Deffontaines. El riu entra al Baix Llobregat per 
Collbató/Esparreguera, a la cota 106 m s.n.m. El seu 
curs fluvial té 49,6 km, si bé la seva desembocadura 
es troba a 40 km en línia recta.
En aquests 49,6 km de recorregut i 106 m de 
desnivell, a partir de l'any 1903 s'escalonaven 7 
rescloses que alimentaven 8 instal·lacions per a 
l’aprofitament energètic (el molí de l’Argemí i el de 
Capdevila compartien resclosa i canal).
Era tan forta la pressió exercida sobre el riu per 
aprofitar la seva energia potencial que en algun cas la distància entre el punt de tornada de l'aigua d'un 
aprofitament al riu i la presa per al següent, només era d’1,3 km i 1 m de desnivell.  Això és el que 
succeïa entre el canal de desguàs de Broquetes/Colònia Sedó a Esparreguera i la resclosa de 
Gualba/Catex Molí a Olesa de Montserrat.

Una pinzellada històrica

Hi ha indicis de l'aprofitament de l'energia potencial dels rius mitjançant la utilització de rodes per 
obtenir energia mecànica des de fa uns 5.000 anys.  Però va ser durant l'Imperi Romà quan es va 
començar a estendre la utilització de rodes hidràuliques.
El territori que actualment configura el Baix Llobregat va ser objecte d'un important poblament a partir 
del segle X, la qual cosa va provocar l'extensió de l'agricultura i la necessitat de dotar-se de molins per 
obtenir farina.
Entre els segles X i XII es van construir molins en els principals afluents del Llobregat: l’Anoia, la riera 
de Rubí, la riera de Cervelló, la riera de Torrelles i la riera de la Palma.
Fins a finals del segle XII no hi ha referències que les aigües del riu Llobregat alimentessin directa-
ment cap molí (Fernández Trabal, 2008).
El primer gran establiment de molins alimentats per les aigües del Llobregat es va posar en el marge 
esquerre, en l’alou reial de Matoses i va donar origen als anomenats molins reials del Llobregat 
(actualment Molins de Rei).

Cota 106 m.s.n.m.

40 km.

49,6 km.

Imatge 1



Imatge 2

Durant l'edat mitjana i fins al desenvolupament de la indústria al segle XIX es van produir 
avanços tecnològics que van afavorir una important activitat artesanal basada en l'aprofita-
ment energètic del riu Llobregat i centrada en el tractament i transformació de matèries 
primeres, com batans per a la indústria tèxtil i serradores, a més dels molins fariners ja 
esmentats (Fernández Trabal, 2008).

Les set rescloses

Les rescloses són els elements mes característics de l’aprofitament energètic fluvial. Solen 
ser obres molt visibles i és per aquesta raó que les prenem com a referència per fer els 
itineraris que us proposem en aquesta guia. 



Les fotografies següents mostren les set rescloses citades.  Quatre d'elles estan actualment 
en ús: Cairat, Broquetes/Colònia Sedó, Gualba/Catex Molí i can Bros. Són les quatre que 
estan en les cotes més altes. Les fotografies mostren el seu estat actual, però es tracta de 
les rescloses originals encara que reparades en múltiples ocasions.  Des de can Bros, riu 
avall, trobem la del canal Sedó, que alimentava la central hidroelèctrica Sedó a Corbera de 
Llobregat. Actualment està rebaixada, ha passat dels 6,24 m originals a 0,84 m 
(Sánchez-Juny, Dolz Ripollès, 2005) i ja no té ús energètic. Les dues fotografies (imatges 7 i 
8) mostren, respectivament, la resclosa original el 1905 i el seu estat actual.
La següent resclosa, la de Capdevila, tenia el seu inici al Canal Capdevila/Rec Vell que 
proporcionava l'aigua al Molí de l’Argemí i al Molí Capdevila.  A partir de 1819 les seves 
aigües van començar a alimentar el Canal de la Infanta. Actualment també està rebaixada, 
ha passat dels 5,58 m originals a 0,93 m (Sánchez-Juny, Dolz Ripollès, 2005) i d'ella ja no es 
deriva aigua, motiu pel qual ja no té ús energètic ni de cap altre tipus i ha quedat com un petit 
graó per estabilitzar el llit del riu.   Les dues fotografíes (imatges 9 i 10) mostren la resclosa 
original el 1996 i el seu estat actual.
L'última de les 7 rescloses és la que estava a la cota mes baixa. Es tracta de la Ferrer i Mora, 
de la qual es derivaven 4.000 l/s que s'afegien als 3.500 que portava  Rec Vell (Tribó Traveria 
et al, 2015),   i que alimentava la fàbrica tèxtil del mateix nom situada a Molins de Rei. Actual-
ment està demolida, per la qual cosa les fotografies (imatges 11 i 12) mostren dues vistes 
aèries, una de 1967 en la qual es veu la resclosa i una altra actual amb una línia vermella 
marcant la seva ubicació original.

Imatge 3. El Cairat. 41.571839, 1.863899 km 2,6; cota de coronació 101,5 m.



Imatge 4. Broquetes / Sedó. 41.551383, 1.873862 km 6,3; cota de coronació 75 m.

Imatge 5. Gualba / Catex Molí. 41.540233, 1.994149 km 8,4; cota de coronació 72,4 m.



Imatge 6. Can Bros. 41.501550, 1.919392 km 15,5; cota de coronació 55,2 m.

Imatge 7. Sedó. 41.469881, 1.949510 any 1905,
km 21,6;  cota de coronació 44,8 m. Fotografia: AMSAB
(Arxiu Municipal Sant Andreu de la Barca).
Col·lecció de postals.

Imatge 8. Sedó. 41.469881, 1.949510  any 2016 
km 21,6; cota de coronació 39,4 m.



Imatge 9. Capdevila. 41.435087, 1.996164 
any 1996, km 28,3; cota de coronació 30,1 m
Fotografia: Josep Dolz Ripollés.

Imatge 10. Capdevila. 41.435087, 1.996164
any 2016, km 28,3; cota de coronació 25,5 m.

Imatge 11. Ferrer i Mora. 41.424896, 2.005022 
any 1967, km 29,9; cota de coronació 25,9 m. 
Fotografia: Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya - ICGC. 

Imatge 12. Ferrer i Mora. 41.424896, 2.005022 
any 2016. Demolida, la línia vermella indica
la seva antiga ubicació.

Nota: El punt quilomètric que figura a peu de foto es refereix a la distància recorreguda pel Llobregat a la nostra 
comarca, entenent que el km 0 es correspon amb el punt d'entrada del riu al Baix Llobregat a  l’alçada de 
Collbató/Esparreguera i el 49,6 es correspon amb el mar al Prat de Llobregat (elaboració pròpia).
La numeració en blau indica coordenades geogràfiques en format decimal.

Resclosa

Comportes Canal de derivació Cambra de càrrega

Canonada forçada

Edifici de màquines

Canal de desguàs

Elements necessaris per a l'aprofitament energètic d'un riu

Els elements que trobarem en els aprofitaments energètics són:

Imatge 13



Resclosa: construcció transversal a 
l'eix del riu encarregada de retenir 
l'aigua i provocar l'elevació del seu 
nivell, de manera que fa possible 
canalitzar-la al canal de derivació per a 
la seva conducció a la turbina.

Imatge 14. Resclosa del Cairat

Comportes: són els elements mecànics 
a manera de porta lliscant que quan es 
tanquen impedeixen el pas de l'aigua al 
canal.

Imatge 15. Comportes de Broquetes / Colònia Sedó

Canal de derivació: encarregat de 
canalitzar l'aigua des de la resclosa fins 
a la cambra de càrrega.

Cambra de càrrega: és el punt d'unió 
del canal de derivació amb la canonada 
forçada, la seva missió és remansar 
l'aigua, evitant variacions brusques i 
remolins per mantenir la pressió i el 
cabal d'entrada a la turbina el més 
estable possible.

Imatge 16. Canal de derivació de can Bros

Imatge 17. Cambra de càrrega de Gualba / Catex Molí



Canonada forçada, és el conducte 
encarregat de conduir l'aigua des de la 
cambra de càrrega fins a la turbina; en 
ella es produeix l'augment de la pressió 
de l'aigua.

Canal de desguàs, és l'encarregat de 
retornar l'aigua al riu després del seu 
pas per la turbina.

Imatge 18. Canal de desguàs de can Bros

Sense fotografia perquè
les canonades forçades

de tots els aprofitaments energètics
en el Baix Llobregat

estan dins dels
edificis de màquines.

Les màquines

Les màquines requereixen un esment especial per dues raons: la primera és que són el punt on es 
produeix la transformació de l'energia cinètica de l'aigua en l’energia mecànica necessària per 
moure la instal·lació, independentment de la finalitat d’aquesta, que pot ser un molí fariner o 
paperer, una fàbrica tèxtil o una central eléctrica; la segona és que es tracta de l'element que més 
ha canviat en els aprofitaments hidràulics. Fins a mitjan segle XIX la màquina emprada en els 
molins paperers, batans i serradores era principalment la roda de pales (imatge 19), d'eix horitzon-
tal, mentre que el rodet hidràulic (imatge 20), d'eix vertical, era emprat principalment en els molins 
fariners i d’oli.  
El rendiment energètic d'aquest tipus de màquines no superava el 50% (Pujol, Montoro, Velayos, 
González, 2010).

Imatge 19. Roda de pales, eix horitzontal.
Molí paperer de Capellades, Anoia.

Imatge 20. Rodet hidràulic, eix vertical.
Molins de la Font Trobada, Anoia.



Com veurem en les fitxes de les excursions que es recullen al final d’aquesta guia, en l'actualitat 
les quatre instal·lacions energètiques que es mantenen en funcionament a la nostra comarca són 
centrals hidroelèctriques. Totes elles compten amb turbines Francis (imatge 21) o Kaplan (imatge 
22), que són les que millor s'adapten als petits salts que tenim al Baix Llobregat, ja que el seu 
rendiment energètic supera el 90% (Pujol, Montoro, Velayos, González, 2010).

Les fàbriques de riu

A mitjan de segle XIX les indústries tèxtils s'aproximen als rius per aprofitar les possibilitats 
energètiques que aquests ofereixen.  En molts casos s'instal·len en llocs on ja existia una 
infraestructura d'aprofitament energètic per a molins, batans o serradores i adapten aques-
tes instal·lacions a les seves necessitats.  Normalment conserven tots els elements de la 
instal·lació energètica: resclosa, comportes, cambra de càrrega i canals de derivació i 
desguàs; fins i tot la roda hidràulica, en alguns casos. No obstant això, a mesura que la 
tecnologia ho va permetre, les rodes hidràuliques van ser substituides per turbines molt 
més eficients. Sabem que la Colònia Sedó va substituir la roda hidràulica per una turbina 
l'any 1864 (Dorel-Ferré, 1992).
Algunes de les fàbriques de riu van construir habitatges i altres serveis per a les persones 
que hi treballaven i es van convertir en colònies industrials. Això va succeir a les fàbriques 
Sedó i can Bros. No obstant això, pel que fa a l'aprofitament energètic, no existeix cap 
diferència entre fàbrica de riu i colònia.
L'adaptació descrita de molins a fàbriques o colònies tèxtils passa en 5 de les 8 infraestruc-
tures d'aprofitament energètic que veurem en aquest cicle d'excursions:

 Broquetes/Colònia Sedó i la seva segona resclosa, la del Cairat, ambdues a Esparreguera
 Gualba/Catex Molí a Olesa de Montserrat
 Can Bros a Martorell
 Ferrer i Mora a Molins de Rei

Imatge 21. Turbine Francis. n.d. A Wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turbine_Francis#/media

Imatge 22. Turbine Kaplan. n.d. A Wikipedia 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turbine_Kaplan 



No obstant això, aquesta última, la Ferrer i Mora, no transformà instal·lacions preexistents, sinó 
que només va emprar el Rec Vell –que alimentava des de 1819 el Canal de la Infanta– com a 
canal d'alimentació i desguàs encara que amb cabal incrementat a partir de la resclosa Ferrer i 
Mora dels 3.500 l/s de dotació inicial del Rec Vell a 7.500 l/s. (Tribó Traveria et al, 2015).   De fet el 
tram del Rec Vell comprès entre la resclosa Ferrer i Mora i la casa de les comportes del Canal de 
la Infanta era també conegut com a canal Ferrer i Mora.
Aquesta resclosa va tenir una gran importància des del punt de vista energètic, perquè, com hem 
vist, era la principal presa d'aigua del Canal de la Infanta que, en 1884 alimentava 16 salts amb una 
potència total de 262 CV (Castillo, 2014). Malgrat això, no són objecte d'aquest treball l'aprofita-
ment energètic del Canal de la Infanta i del Canal de la Dreta. 
Les tres infraestructures restants d'aprofitament energètic no tenen relació amb la indústria textil 
i són: 

 La central hidroelèctrica Sedó  a Corbera de Llobregat
 El molí fariner de l’Argemí al Papiol
 La fàbrica paperera Capdevila al Papiol

La transformació en centrals hidroelèctriques

La crisi continuada del sector tèxtil dels anys 70 i 80 va provocar el tancament de bona part de les 

fàbriques de riu o la seva transformació en centres multi empresa que aprofitaven les seves 

instal·lacions per ubicar-hi petites o mitjanes empreses de sectors diversos. Això és el succeït 

amb el Molí de Broquetes/Colònia Sedó d'Esparreguera i amb el Molí de Gualba/Catex Molí 

d'Olesa de Montserrat.  En tots dos casos es va mantenir la infraestructura energètica (resclosa, 

comportes, canal de derivació i desguàs) i es van canviar les turbines per instal·lar-hi un alternador 

i convertir-les en centrals hidroelèctriques.

En altres casos l'activitat industrial va ser totalment abandonada, però es va mantenir tota la 

infraestructura energètica i també es van convertir en centrals hidroelèctriques, és el cas de can 

Bros de Martorell.

Finalment les centrals hidroelèctriques del Cairat, a Esparreguera, i de Sedó a Corbera de 

Llobregat ja van ser concebudes com a tals. La del Cairat es manté en servei, encara que amb 

equips renovats, mentre la de Sedó va ser tancada en els anys 90 del segle XX i actualment està 

demolida pràcticament en la seva totalitat.



Tipus de centrals hidroelèctriques

Atès que les quatre instal·lacions d'aprofitament energètic del riu Llobregat, que actualment estan 
en servei en l'àmbit geogràfic del Baix Llobregat, són centrals hidroelèctriques, considerem oportú 
fer unes breus anotacions sobre els diversos tipus de centrals, la qual cosa ens permetrà identifi-
car i classificar bé les de la nostra comarca.

La primera classificació s'efectua sobre la base de les dimensions de la central, encara que no hi 
ha consens internacional respecte a la potència màxima instal·lada per considerar una central 
hidroelèctrica com mini central, aquí es consideren com a tal les que no sobrepassen els 10 MW, 
que és el límit acceptat per la UE i per la UNIPEDE (Unió de Productors d'Electricitat) (IDAE, 2006).

Les quatre centrals hidroelèctriques del Baix Llobregat tenen menys de 10 MW, i per tant 
pertanyen a la categoria de mini centrals hidroelèctriques.

La segona classificació s'efectua sobre la base de la gestió de l'aigua. En distingirem tres tipus:

 Centrals d'embassament o de regulació: són aquelles que compten amb una presa que pot  
 embassar l'aigua. La característica principal d'aquestes instal·lacions és que tenen la possibi 
 litat de regular els cabals de sortida d'aigua, de manera que només es turbina quan és  

necessari. Poden emmagatzemar l'aigua quan no es precisa produir energia elèctrica.

 Centrals d'aigua fluent o de derivació: són aquelles en les quals, mitjançant una resclosa i un  
 canal, es deriva part de l'aigua per ser turbinada i després es retorna al riu.  Aquest tipus de 

centrals no tenen la possibilitat d'emmagatzemar aigua, per la qual cosa quan no turbinen, 
l'aigua flueix riu avall i, per tant, estan mancades de  capacitat per regular els cabals de sortida 
de la resclosa. Una altra característica d'aquest tipus de centrals és que sostreuen una part 
del cabal del riu, ja que la deriven per un canal; per aquesta raó els cabals derivats estan 
sotmesos a la limitació de mantenir un cabal mínim pel llit del riu,  és l'anomenat cabal ecològic.

 Centrals de peu de presa: es tracta d'un subgrup tant de les centrals d'embassament com de 
 les d'aigua fluent. Són aquelles situades a peu de presa o resclosa i en les quals no hi ha canal 

de derivació. Les turbines estan tan properes a la resclosa que l'aigua és retornada immedia-
tament al llit del riu, per la qual cosa no opera el concepte de cabal ecològic.

Les quatre centrals hidroelèctriques del Baix Llobregat són d'aigua fluent i una d'elles (El Cairat) és de 
peu de presa.  Com veurem a les fitxes de les excursions, a tres de les centrals (Broquetes/Colònia 
Sedó, Gualba/Catex Molí i can Bros) figura la dada de  cabal ecològic i en el cas de la del Cairat no, ja 
que aquesta és de peu de presa.    
  



Les instal·lacions

L'objectiu d'aquest cicle d'excursions és conèixer les instal·lacions referides en aquest document.   
Quatre d'elles estan actualment en funcionament com a centrals hidroelèctriques, encara que 
mantenint la major part de la infraestructura hidràulica original (resclosa, comportes, cambra de 
càrrega i canals de derivació i desguàs):

 Cairat

 Broquetes/Colònia Sedó

 Gualba/Catex Molí

 Can Bros

Altres dues estan abandonades i en un estat lamentable de conservació, però encara mantenen 
alguns elements característics de les seves instal·lacions hidràuliques que ens permetran la seva 
identificació:

 Central Sedó de Corbera

 Molí Capdevila

En aquest grup podem incloure el Molí de l’Argemí del Papiol, que s'alimentava del Canal 
Capdevila/Rec Vell i del qual només queda l'edifici ara dedicat a usos agrícoles, la comporta 
del canal d'alimentació i el canal de desguàs.
 
Finalment veurem:

 La fàbrica Ferrer i Mora, ara tancada, però de la qual es conserva l'edifici principal de  

 1858, la xemeneia del vapor i petits rastres de la resclosa i del canal. 

Per visitar les 8 instal·lacions descrites hem dissenyat 6 excursions. En les cinc primeres visitarem 

una instal·lació per cada excursió (Broquetes/Colònia Sedó, Cairat, Gualba/Catex Molí, can Bros i 

Central Sedó) i en la sisena visitarem tres instal·lacions, donada la proximitat entre elles (Molí de 

l’Argemí, Molí Capdevila i fàbrica Ferrer i Mora).

Les 6 excursions han estat dissenyades  perquè puguin ser fetes amb transport públic, totes elles 

s'iniciaran i finalitzaran en algún punt amb autobús o tren i seran matinals, acabant abans de les 

14 hores. 



1Molí
de Broquetes
Colònia Sedó
Vista general de la Colònia Sedó. 
Fotografia: Arxiu Municipal d’Esparreguera 1995



Molí de Broquetes
J.M. Cobos,  diu “Del molí d’Esparreguera, situat a la riba dreta del riu Llobregat, una mica 
més amunt que el d’Olesa, en tenim notícia com a mínim des del 1626. Era conegut 
popularment amb el nom «molí d’en Broquetes» i, com en tots els altres casos, va compa-
ginar la seva tasca de molí fariner amb els batans per a la roba. Amb el temps, aquestes 
instal·lacions seran l’origen de la famosa colònia Sedó, quan, el 1846, Miquel Puig comprà 
el molí i algunes terres circumdants per construir-hi la seva fàbrica…” (Cobos, 2006).
Efectivament la Colònia Sedó va ser fundada el 1846 per Miquel Puig i Catasús aprofitant 
les instal·lacions del molí de Broquetes.
A la mort de Miquel Puig, l’any 1863, el substituí el seu fill, Josep Puig i Llagostera, que 
iniciarà la construcció d’habitatges per als treballadors, ampliarà la fàbrica, substituirà la 
roda hidràulica que proporcionava 120 CV per una turbina (la primera de la fàbrica) que 
s'instal·la el 1864 i posteriorment, el 1870 una altra que proporcionava 130 CV.  A més  
projectarà diferents obres (entre les quals, la resclosa del Cairat) que no podrà portar a 
terme a causa de la seva mort prematura el 1879 (Dorel-Ferré, 1992).

Colònia Sedó
A la mort de Josep Puig el va substituir l’administrador de la empresa, Antoni Sedó i Pàmies, qui 
culminarà el procés de creixement i formació de la colònia industrial que portarà el seu nom, 
desenvoluparà tot el procés de producció tèxtil (filats, teixits i acabats) i especialitzarà l’empresa 
en la fabricació de teixits de pana.
Al mateix temps, Antoni Sedó engrandirà la colònia obrera amb nous habitatges per als treballa-
dors i les seves famílies, i amb la instal·lació de botigues, escoles, església, dispensari, cinema, 
casino, etc.  (IPCE, 2007).
Pel que fa a l'energia, decideix substituir les dues turbines de 700 CV alimentades per l'aigua del 
Cairat per una Planas Flaquer de 1.400 CV que es va posar en servei el 1901 i va ser la més gran 
de les construïdes a l'estat espanyol.
Després de la Guerra Civil (1936 - 1939) s’arriba al màxim creixement de la colònia obrera, però 
al mateix temps s’inicien els primers símptomes de crisi, que s’incrementaran a partir del 
començament dels anys 70; la greu crisi del sector tèxtil culminarà l’any 1980 amb el 
tancament de la fàbrica i la reducció progressiva de l’ocupació dels habitatges obrers.

Situació actual
“Actualment la Colònia Sedó s’ha convertit en un important polígon industrial on tenen cabuda 
diferents empreses i activitats industrials…” (Perarnau, Fernández, 2000), i el conjunt de resclosa 
i canal alimenta una mini central hidroelèctrica de 260 kW.



Les dades de l’aprofitament energètic

Cota de coronació: 75 m
Altura de la resclosa: 3,50 m
Longitud de la resclosa: 175 m (Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya - ICGC)

Localització: 41.551383, 1.873862
Titular concessió: SIMAPRO, SL
Final concessió: 01/01/2061 (Agència
Catalana de l’Aigua - ACA)

Longitud del canal: 326 m (ICGC)
Cabal màxim derivat: 12.500 l/s
Cabal ecològic: 708 l/s

Altura salt (salt brut): 4,80 m
Potència actual: 500 kva (ACA)

Imatge 23

Imatge 24



Imatge de l’excursió

Descripció del recorregut

El punt de trobada serà l'església d’Esparreguera. Aquí començarem a caminar pel camí que 
feien servir els treballadors i les treballadores d’Esparreguera per anar a la Colònia Sedó.  Arribats 
a la colònia caminarem pel seu interior fins a arribar a la resclosa, on veurem també les compor-
tes d'inici del canal i la del cabal ecològic.  De retorn veurem el canal de desguàs.

Finalment farem una visita al museu de la Colònia Sedó, on podrem veure les seves instal·la-
cions energètiques que inclouen la turbina Planas Flaquer de 1.400 CV, que va funcionar fins al 
tancament de la fàbrica el 1980.

Actualment està en servei una central hidroelèctrica que produeix 500 kva/h.
Finalitzada la visita al museu, tornarem pel mateix camí fins a l’església d’Esparreguera, on 
donarem per finalitzada l'excursió.

inici / final 4,6 km

1

3
4

5

2

6

Església
d’Esparreguera

Recorregut de l’excursió

Riu

Resclosa Canal de derivació Canal de desguàs

Edifici de màquines

1

2

3

4

5
Església d’Esparreguera6

Imatge 25.

1



2El Cairat
Resclosa i
central hidroelèctrica



El Cairat
L'origen de la presa del Cairat el trobem en l'empresa de filats i teixits Josep Puig i 
Companyia, situada en el terme d'Esparreguera, quatre quilòmetres riu avall.  L'any 
1875 l'empresa amplia les seves instal·lacions i adquireix noves màquines de filar i 
de teixir, fins a aconseguir 25.000 usos i 500 telers. Per resoldre les necessitats 
energètiques d'aquesta ampliació sol·licita la construcció de la presa del Cairat i del 
canal de conducció de les aigües fins a la fàbrica.
La seva construcció va començar el 1878 i es va posar en servei en 1880. Fins al 
1901 va alimentar, amb 4.500 l/s, dues turbines de 700 CV.  En 1901 es van substituir 
les dues turbines per una Planas Flaquer de 1.400 CV (Dorel-Ferré, 1992).

La central elèctrica de peu de presa
El canal, des del Cairat fins a la fàbrica, discorria per un terreny inestable, la qual 
cosa produïa desperfectes que requerien intervencions freqüents per al seu mante-
niment i que en ocasions produïen la parada de la fàbrica. L'any 1903, sent adminis-
trador de l'empresa Lluís Sedó  Guichard, es va construir la central elèctrica a peu de 
presa amb intenció de minimitzar els efectes negatius de les avaries del canal o 
turbina de la conducció del Cairat.  D'aquesta manera l'energia elèctrica produïda al 
Cairat era transportada fins a la fàbrica on alimentava motors elèctrics.
Però aquesta central tenia una altra justificació econòmica molt important: submi-
nistrava energia elèctrica per a la instal·lació de producció de carbur de calci amb 
què comptava la fàbrica d'Esparreguera (Dorel-Ferré, 1992). A la primera dècada del 
segle XX el carbur de calci era un producte molt demandat, que produïa grans 
beneficis.

Situació actual
En l’actualitat el canal fins a la fàbrica està fora de servei, per la qual cosa la 
resclosa del Cairat només alimenta la mini central hidroelèctrica de peu de 
presa. El cabal derivat és de 14 m3/s, amb un salt brut de 23,23 m i una potència 
de 2.300 kW.



Les dades de l’aprofitament energètic

Cota de coronació: 101,5 m
Altura de la resclosa: 13 m
Longitud de la resclosa: 110 m (ICGC)

Localització: 41.571839, 1.863899
Titular concessió: HIDRODATA, SA
Final concessió: 01/01/2061 (ACA)

Longitud del canal: no aplica, central de peu de presa
Cabal màxim derivat: 14.000 l/s (ACA)
Cabal ecològic: no aplica, central de peu de presa

Altura salt (salt brut): 23,23 m (ACA)
Turbina: Kaplan eix vertical
Potència actual: 2.300 kW (ACA)

Imatge 26

Imatge 27



Imatge de l’excursió

Descripció del recorregut

El punt de trobada serà l'estació de FGC de l’Aeri de Montserrat. Iniciarem l'excursió pel camí 
paral·lel al riu i anomenat “Camí de la Sal”, que va ser emprat durant l'edat mitjana per transportar 
la sal del Bages fins a Barcelona. Per aquest camí arribarem a la resclosa pel seu costat 
esquerre, des d'on veurem l'inici del canal que conduïa l'aigua fins a la Colònia Sedó, situada 4,5 
km aigües avall. Aquest canal ara està fora de servei.  Des de la resclosa veurem també la 
cambra de càrrega i l'edifici de la central hidroelèctrica, que va ser la primera central de les 
anomenades de peu de presa de Catalunya.  Actualment la central està en servei i produeix 
2.300 kW/h, sent la més potent del Baix Llobregat.

El retorn el farem pel mateix camí d'anada fins a l'estació de  l’Aeri de Montserrat, on donarem per 
finalitzada l’excursió.
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3Molí
de Gualba
Catex Molí



Molí de Gualba
Entre els anys 1676 i 1679, per concessió del batlle general de Catalunya i per cèdula reial de 
S.M. Carles II, rei de les Espanyes, s’autoritzava la construcció d’una resclosa, un canal i un molí 
fariner, aprofitant la força hidràulica del riu Llobregat, a la zona de l’Areny.
L’existència d’aquest molí a Olesa de Montserrat va ser probablement una fita important per a la vida 
del poble i per a la pagesia.  Si no hagués estat construït, els olesans haurien hagut de travessar el riu 
Llobregat per anar a moldre el seu gra al molí de can Broquetes, al terme d’Esparrreguera 
(construït, per cert, en aquelles mateixes dates).  L’inconvenient i el perill que podia significar 
haver de passar el riu amb la barca que unia els dos marges justificava plenament l’existència 
d’aquest altre molí (Cobos, 1994).
L’any 1795, Francesc i Maria Gualba, successors de la família Minuart, signen una nova concòr-
dia amb l’Ajuntament ratificant la ja signada feia cent anys. Els seus successors venen el molí a 
Jaume Bernadas el 1865 i aquest el ven el 1882 a Josep Cuspinera, fabricant de teixits de 
Barcelona, que aprofita la força hidràulica del canal per fer funcionar la seva indústria tèxtil.
L’any 1922, els hereus de Josep Cuspinera el venen a la Comercial Anónima Vilá, que l’incorpora 
al patrimoni de La Industria Olesana, SA. El molí fariner anava perdent activitat amb la industria-
lització de la població i l’any 1951 es tanca. Finalment, amb la gran riuada de l’any 1971, l’edifici 
queda totalment colgat pel fang i la terra que arrosega el riu. 
L’actual resclosa data de l’època en què n’era propietària La Industria Olesana, SA. ja que a finals 
dels anys 20 hi va haver una avinguda del riu que va fer un gran esvoranc a la presa i van haver 
de refer-la completament.¹
Al juny de 1978, la Central de Acabados Textiles, S.A. (Catex) es va traslladar de Barcelona a les 
instal·lacions de la Indústria Olesana, passant a anomenar-se Catex Molí encara que el nom 
popular va continuar sent “El Molí” (Checa, Olona, 1999).
Finalment en 1981 Catex Molí va cessar la seva activitat industrial.

Situació actual
Actualment Catex Molí s’ha convertit en un important polígon industrial on tenen cabuda 
diferents empreses i activitats industrials i el conjunt de resclosa i canal alimenta una mini 
central hidroelèctrica de 125 kW.

Ca L’Izard/Catex Vilapou
Sabem que les aigües procedents de Gualba/Catex Molí eren conduïdes mitjançant un canal a 
Catex Vilapou, coneguda com ca l’Izard, una altra indústria tèxtil d'Olesa de Montserrat, on hi 
havia un altre salt amb una turbina (Ferret, 1995). Ca l’Izard va ser totalment demolida i en el seu 
lloc s'aixeca un nou polígon industrial.  L'únic vestigi que queda d'aquest aprofitament és un petit 
tros del canal d'alimentació.

¹ Informació facilitada per Antoni Pérez i Solsona de l’Arxiu Històric Municipal d’Olesa de Montserrat



Les dades de l’aprofitament energètic

Cota de coronació: 72,4 m (ACA)
Altura de la resclosa: 2,10 m
Longitud de la resclosa: 116 m (ICGC)

Localització: 41.540233, 1.884149
Titular concessió:  INMOBILIARIA
CATALANA TEXTIL, SL
Final concessió: 01/01/2061 (ACA)

Longitud del canal: 693 m
Cabal màxim derivat: 6.000 l/s
Cabal ecològic: 1.200 l/s  

Altura salt (salt brut): 3,20 m
Turbina: Francis eix vertical 
Potència actual: 125 kW (ACA)

Imatge 29

Imatge 30



Imatge de l’excursió

Descripció del recorregut

El punt de trobada serà l'estació de FGC d'Olesa de Montserrat, allí iniciarem l'excursió en 
direcció a la carretera d'Esparreguera C-1414 fins a creuar el Llobregat pel seu pont, des d'on  
baixarem al camí de ribera fins a arribar a la resclosa. Després desfarem part del camí fins a 
enllaçar amb el GR 97 (Camí del Llobregat), que ens portarà a l’Areny del Molí per on caminarem 
paral·lels al canal fins a les proximitats de la resclosa. Veurem la resclosa, les comportes, el 
canal de derivació, la cambra de càrrega, l'edifici de la central i el canal de desguàs.  Actualment 
la central està en servei i produeix 125 kW/h. 

El retorn el farem seguint els pocs trams que encara queden del canal que alimentava la turbina 
de Ca l’Izard/Catex Vilapou; creuarem el nou polígon industrial Vilapou fins a arribar al carrer 
Barcelona que ens portarà fins a l'estació de FGC d'Olesa de Montserrat, on donarem per 
finalitzada l'excursió.
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Can Bros 4

Vista general de can Bros.
Fotografia: Arxiu fotogràfic PORTA 1990



Can Bros
El topònim de colònia Bros està relacionat amb el nom dels propietaris de la finca, els 
Bros, dels quals es té constància documental des de l’any 1666, quan Jaume Bros 
compra l’heretat anomenada des de l’època medieval Ciutadella.  La finca agrícola 
conté terrenys situats en els termes municipals de Martorell i d’Abrera, i una masia 
ubicada en un lloc estratègic de la finca que dóna nom a tota la propietat. Aquí hi 
viurien els Bros durant cinc generacions.

Els orígens de l’activitat productiva de can Bros es remunten a principis dels segle XIX, 
quan els cònjuges Salvador Roca i Suñol i Vicenta Roca i Bros, pubilla de can Bros, 
decideixen invertir el seu capital agrari en la construcció d’una presa, una sèquia i uns 
molins fariners, de paper d’estrassa i una molina de serrar fusta.
Per realitzar el seu projecte, l’any 1816, segons Clopas (Dal Maschio, Padró, 1999),
obtenen el dret d’utilitzar les aigües del riu Llobregat. Poc temps després una riuada 
s’emporta tot el que havien construit i els cònjuges Roca – Bros es troben “angoixats 
amb lo contractat  i desanimats de trovar qui los deixes lo demés diner necessari per 
una nova resclosa” (Dal Maschio, Padró, 1999).
La persona que pren el compromís de refer l’obra és Miquel Elias, que és realment 
l’iniciador de l’activitat productiva de can Bros, amb l’explotació dels molins que hi 
construeix (Dal Maschio, Padró, 1999).

La consolidació del tèxtil: la Igualadina
El 12 de maig de 1852 entra a la societat Ramon Castells i Peu, fabricant i accionista de La 
Igualadina, que era una fàbrica de filats de cotó d'Igualada fundada en 1841.
És ell qui, a més de consolidar la producció tèxtil, pren la decisió de fundar la colònia industrial.

La colònia industrial
La colònia Bros és, indubtablement, una de les colònies més antigues de Catalunya.
La fundació el 1852 i el desenvolupament promogut per Ramon Castells i els seus successors, 
situen can Bros com a pionera d’aquella embranzida industrialitzadora que va modificar el 
paisatge dels nostres rius en el segle XIX.
Pel que fa al volum industrial, la colònia Bros és la més petita de les tres que hi ha al Baix Llobregat.  
Es va especialitzar en filatura, quan les altres colònies comptaven amb tot el procés de producció 
des de la filatura fins als tints i acabats (Dal Maschio, Padró, 1999).
El final de l'activitat industrial es va produir en 1967.

Situació actual
Actualment la colònia Bros està en un lamentable estat d'abandó i sense activitat 
industrial, excepte la d'una mini central hidroelèctrica, alimentada per la resclosa i el 
canal originals, que compta amb dues màquines i una potència total de 787,5 kW.



Cota de coronació: 55,2 m (ICGC)
Altura de la resclosa: 4 m
Longitud de la resclosa: 221 m (ICGC)

Localització: 41.501550, 1.919392
Titular concessió: HIDROELÈCTRICA DEL CADÍ 
Final concessió: 01/01/2061 (ACA)

Longitud del canal:  648 m (ICGC)
Cabal màxim derivat: 17.741 l/s
Cabal ecològic: 1.260 l/s
Altura salt (turbina 1):  6.63 m (ACA)
Turbina 1: Francis eix horitzontal.

Potència actual (turbina 1): 247,5 kW
Altura salt (turbina 2): 6,28 m (ACA)
Turbina 2: Kaplan eix vertical.
Potència actual (turbina 2): 540 kW (ACA)

Les dades de l’aprofitament energètic

Imatge 32

Imatge 33



Imatge de l’excursió

Descripció del recorregut

El punt de trobada serà l'estació de FGC de Martorell Enllaç. Aquí iniciarem l'excursió per la 
carretera vella de Madrid (actual avinguda de Montserrat) i pel camí de can Bros fins a la colònia, 
on accedirem al camí de ribera, per on caminarem paral·lels al canal fins a les proximitats de la 
resclosa.

Veurem la resclosa, les comportes, el canal de derivació, l'edifici de la central i el canal de 
desguàs.  Actualment la central està en servei i consta de dues turbines amb una producció 
conjunta de 787,5 kW.

El retorn el farem pel mateix camí d'anada fins a l'estació de FGC de  Martorell Enllaç, on 
donarem per finalitzada l'excursió.  
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5Central Sedó
Corbera de Llobregat
Imatge35. Fotografia: AMSAB. Col·lecció de postals 

Imatge 36.  Fotografia 2016



Central Hidroelèctrica Sedó
L’any 1986 Antoni Sedó, davant del temor de la crisi que la previsible pèrdua de les colònies 
podia provocar, va decidir diversificar la producció de la fàbrica d’Esparreguera construint una 
petita fàbrica de carbur de calci. A més va comprar una concessió d'aigües a Castellbisbal amb 
la idea de construir una central elèctrica a Corbera de Llobregat (Dorel-Ferré, 1992) 
L'any 1900 va entrar en servei la resclosa, el canal i la central hidroelèctrica, juntament amb la 
fàbrica de carbur de calci d'Arturo Saforcada i Cia.²  
La central hidroelèctrica de Corbera de Llobregat va ser construïda per subministrar l'energia 
elèctrica necessària per a la fabricació de carbur de calci.

El carbur de calci
El carbur de calci va ser molt utilitzat en els anomenats llums de carbur, carburer o llum de gas 
acetilè. La llum produïda pel gas acetilè és molt més  brillant i blanca que la produïda pels llums 
d'oli o de gas d'hulla, emprades a principis del segle XX.  Però el carbur de calci era molt car de 
produir perquè requereix d’una gran quantitat d'energia per a la seva fabricació.
L'aparició de la hidroelectricitat a l'inici del segle XX va aportar energia a preus baixos i això va 
afavorir la construcció de fàbriques de carbur de calci per satisfer la important demanda dels 
primers anys del nou segle.
Antoni Sedó, veient l'oportunitat de negoci, va apostar per la producció de carbur de calci al Baix 
Llobregat. Primer en societat amb Arturo Saforcada a la fàbrica de Corbera/Sant Andreu de la 
Barca i després, a partir de 1903, a la colònia Sedó d'Esparreguera.

Evolució de la central elèctrica
Durant la primera dècada del segle XX,  la central de Corbera de Llobregat va proporcionar 
energia a la fàbrica de carbur de calci. Ara bé, l'any 1912 va ser adquirida  per Regs i Forces de 
l'Ebre, empresa propietat de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, popular-
ment coneguda com La Canadenca (Urteaga, 1994).  Paral·lelament a aquesta adquisició, la 
companyia va construir una línia d'alta tensió que comunicava la central de Corbera amb la de 
la Mata a través de Molins de Rei i Sant Just Desvern. A partir d'aquest moment la central de 
Corbera va començar a aportar la seva energia a la xarxa elèctrica; va ser la primera central 
hidroelèctrica de Regs i Forces de l'Ebre (Urteaga, 1994).
La central va cessar la seva activitat a la dècada dels anys 90 del segle XX, sent propietat de la 
Societat General d'Aigües de Barcelona. 

Situació actual
Actualment la central de Corbera de Llobregat està demolida, el canal està fora d'ús i també 
demolit en algun dels seus trams, com el del pont de 9 ulls que creuava sobre la riera de 
Corbera.  La resclosa està rebaixada, ha passat dels 6,24 m originals a 0,84 m (Sánchez-Juny i 
Dolz Ripollès, 2005) i ja no té ús energètic, si bé encara es deriven cabals per a l'empresa Stora 
Enso³  (actualment Barcelona Cartonboard)  i per a les basses de recàrrega de ca n’Albareda.

² Revista La Energía Eléctrica nº 17, junio de 1900 i Revista Industria e Invenciones nº 25, 22 de desembre de1900.
³ Informació facilitada per l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua). 



Les dades de l’aprofitament energètic

Cota de coronació: 44,8 m (ICGC)
Altura de la resclosa: 6,24 m (Sanchez-Juny,
Dolz Ripollès, 2005)

Longitud de la resclosa: 82 m (ICGC)
Localització: 41.469881, 1.949510

Longitud del canal: 4.700 m
Cabal màxim derivat: 10.800 l/s
Cabal ecològic: desconegut

Altura salt: 14,2 m
Potència: 1.176 kW

Imatge 37

Imatge 38

Informacions extretes de les revistes La Energía Eléctrica nº 17, junio de 1900 i Industria e Invenciones nº 25, 22 de desembre de1900.

Nota: totes les dades d'aquesta fitxa es refereixen a la instal·lació original de l'any 1900.  En l'actualitat està fora de servei 
i en gran part demolida, no obstant això la  resclosa es manté rebaixada i d'ella es deriven cabals, no energètics, per a 
l'empresa Stora Enso (actualment Barcelona Cartonboard) i per a les basses de recàrrega de Ca n’Albareda.  En les 
fotografies observem la resclosa i les comportes que donaven  inici al canal, en el seu estat actual.



Imatge de l’excursió

Descripció del recorregut

El punt de trobada serà l'estació de FGC de Martorell Vila. Des d’aquí iniciarem l'excursió creuant 
el riu Llobregat pel Pont del Diable i caminarem per la N-II fins al Congost, des d'on baixarem a la 
resclosa Sedó. 

Veurem la resclosa (ara rebaixada), les comportes i el canal de derivació (ara fora de servei).  
Continuarem pel camí de ribera fins a les basses de ca n’Albareda i creuarem el polígon industrial 
fins a trobar de nou el canal, que seguirem fins a l'estació de FGC de Sant Andreu de la Barca, on 
donarem per acabada l'excursió.  

Martorell Vila inici 8,5 km final Sant Andreu
de la Barca

Recorregut de l’excursió

Estació FGC
Martorell Vila

Riu Resclosa Estació FGC Sant Andreu
de la Barca

Canal de derivació

1

2
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4

5
Canal de desguàs6
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Central hidroelèctrica7
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6Rec Vell
Molí de l’Argemí,
Molí Capdevila,
Fàbrica Ferrer
i Mora

Fàbrica Ferrer i Mora (Molins de Rei)



Rec Vell: Molí de l’Argemí, Molí Capdevila i Fàbrica Ferrer i Mora
El nom d’aquesta excursió es deu al fet que el Rec Vell n’és el veritable protagonista, ja que ens 
servirà de fil conductor per conèixer els tres aprofitaments energètics que alimenta i que encara 
queden en peu entre el Papiol i Molins de Rei. 
A més, és el primer canal del qual es té referencia al Baix Llobregat. Va ser construït l'any 1188 
i va servir per alimentar diversos molins fariners en el seu recorregut, donant origen als anome-
nats molins reials del Llobregat, actualment Molins de Rei (Fernández Trabal, 2008).
El seu valor no radica només en la seva antiguitat. A partir de l'any 1819 les seves aigües van 
començar a alimentar el Canal de la Infanta  i, per tant, a regar més de 3.000 hectàrees de 
Molins de Rei, Santa Creu d’Olorda, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de 
Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat i Sants.
Malgrat ser concebut com un canal de reg, aviat van començar a emprar-se els 16 salts del 
Canal que permetien salvar els 13,65 m de desnivell entre la capçalera i la desembocadura. En 
principi es van instal·lar molins fariners i després un altre tipus d'indústries, entre les quals tèxtils 
i papereres. L'any 1884 el conjunt de salts produïen un total de 262 CV (Castillo, 2014). 
En aquesta excursió recorrerem el tram del Rec Vell comprès entre la resclosa Capdevila al 
Papiol, on tenia el seu origen, i la casa de Comportes de Molins de Rei, on tenia el seu final i 
començava el Canal de la Infanta.  Es tracta d'un tram molt representatiu de la diversitat d'activi-
tats industrials que empraven l'energia del Llobregat a la nostra comarca, ja que en un recorre-
gut de menys de 10 quilòmetres veurem un molí fariner (Molí de l’Argemí), un de paperer (Molí 
Capdevila) i una fàbrica tèxtil (Ferrer i Mora).

Molí de l’Argemí
Es tracta de l'únic molí fariner que trobarem, en l'actualitat, entre El Papiol i Molins de Rei. Les 
referències més antigues són del any 1669, i tenen com a amo jurisdiccional en Joan Argemí 
(Bargalló, 2015).  Al segle XIX, en l’Inventari d’Edificació Tradicional  es diu...“El molí és esmentat 
al segle XIX, com a molí  fariner i el Nomenclàtor de la Província de Barcelona el descriu com 
molí situat a 1 Km de la capital de l’ajuntament, edifici de dues plantes habitat constantment
(...) Inicialment fou un edifici de planta rectangular amb la teulada a dues vessants i el carener 
perpendicular a la façana. A la part de darrera estava el molí, del qual resta alguna roda…”  

Molí de l’Argemí (El Papiol)

Situació actual
Actualment només queda l'edifici, dedicat a 
usos agrícoles, la comporta del canal 
d'alimentació i el canal de desguàs.

4Inventari d’Edificació Tradicional. Consultat a http://parcs.diba.cat/documents/170508/5156227/p09d003.pdf
[data de la consulta: setembre 2016]. 



Molí Capdevila
Tenim referències des del segle XVIII. A Pobles de Catalunya (Guia del Patrimoni Històric i 
Artístic dels Municipis Catalans)5  es diu: “A la mateixa riba del Llobregat, entre la carretera i el 
riu, hi ha un antic molí paperer construït entre 1790 i 1793. És un edifici rectangular, allargat, 
cobert amb teulada a dos aiguavessos. Comptava amb quatre tines i cinc rodes. Va ser edificat 
pel paperaire Felip Cebrià al costat d'un vell molí fariner. A mitjan segle XIX era propietat d'Antoni 
Romaní. Probablement es tracta del molí paperer citat per Pascual Madoz, en aquella mateixa 
època, quan esmenta que hi havia al Papiol un molí fariner, una fàbrica de paper i dues de filats 
de cotó. Va estar en funcionament fins les acaballes del segle XX.”
La propietat d'Antoni Romaní queda confirmada per Gonzalo Gayoso Carreira quan en el seu 
llibre Apuntes para la historia papelera de Barcelona y su provincia, diu: “…En la Exposición 
nacional de la industria papelera, 1850, Antonio Romaní y Miró, presentó muestras de papel de 
escribir procedentes de su fábrica en Papiol, mereciendo una Mención Honorífica.” (Gayoso 
Carreira, 1973).
Ja al segle XX  l'empresa va passar a  mans de la família Capdevila Guarro, passant a anome-
nar-se Filla de J. Capdevila Guarro. L'any 1964 es va associar amb l'empresa finlandesa “Oi 
Tampella Ab” i en 1967 van inaugurar una empresa a Castellbisbal, en el marge dret del riu, 
anomenada CAPDEVILA-TAMBAR, SA (Gayoso Carreira, 1973)6. Durant uns anys es van 
mantenir les dues fàbriques en marxa però finalment va tancar la fàbrica del Papiol.

Molí Capdevila (El Papiol)

Situació actual
El Molí Capdevila està actualment tancat i 
abandonat, i algunes de les seves instal·la-
cions presenten un lamentable estat de 
conservació.  
En el ple de l'ajuntament del Papiol de juny de 
2014 l'alcalde va confirmar la petició de 
demolició del Molí Capdevila per part del seu 
propietari i la impossibilitat d'arribar a cap 
acord per evitar-ho7.

Fàbrica Ferrer i Mora
La última instal·lació que veurem en aquest itinerari serà la fàbrica tèxtil Ferrer i Mora de 
Molins de Rei.
L'arribada del ferrocarril l'any 1854 i la disponibilitat d'energia proporcionada pel Rec Vell va 
afavorir la implantació de la fàbrica de filatures Ferrer i Mora, coneguda com “El Molí” que es 
va instal·lar l'any 1858 amb 3.000 fusos (Calvo Calvo, 1997).
Ferrer i Mora va instal·lar una turbina hidràulica de la Maquinista Terrestre i Marítima per 
obtenir energia del Rec Vell (Calvo Calvo, 1997).  Sabem per Antoni Romeu i Alemany que l'any 
1931 la turbina de la fàbrica Ferrer i Mora desenvolupava 250 CV.   Posteriorment l'empresa va 
completar les seves necessitats energètiques amb la instal·lació d'una màquina de vapor.
La riuada del 25 de setembre de 1962 va inundar les instal·lacions de la fàbrica i va avariar la 
turbina hidráulica, que ja no va ser reparada ni substituïda (Puig Jodar, 2005).  Va tancar 
definitivament a finals de la dècada dels anys 60.
 5 Pobles de Catalunya.  http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=5755 [data de la consulta: octubre de 2016].
 6 Informació extreta de  http://ddd.uab.cat/pub/decmed/6331/dmSEBa2004ispa.txt [Data de la consulta: novembre de 2016].
7  Papiol Digital: Perilla el futur de l'antic Molí paperer.  Consultat a http://www.papioldigital.com/ca/articles/
    perilla-el-futur-de-l-antic-moli-paperer-del-papiol  [Data de la consulta: maig de 2015].



Situació actual
Actualment es conserva l'edifici principal que està sent reformat i condicionat per 
l'ajuntament de Molins de Rei per instal·lar-hi la biblioteca Pau Vila.

Fàbrica Ferrer i Mora (Molins de Rei)

Les dades de l’aprofitament energètic
Com ja hem dit, els tres aprofitaments que veurem en aquesta excursió estan fora de 
servei i les dues rescloses des de les quals es derivaven les aigües ja no existeixen (la 
resclosa Capdevila està rebaixada i d'ella ja no es deriven cabals, i la Ferrer i Mora està 
demolida). Ara bé, el canal que alimentava els aprofitaments segueix en servei, encara que 
prenent l'aigua de la riera de Rubí i del riu Anoia i amb utilitat exclusivament agrícola. 
Les dades que recollim en aquesta fitxa corresponen a principis del segle XX quan 
funcionaven els tres aprofitaments.

Resclosa, Canal i Molí Capdevila
Cota de coronació original: 30,1 m (ICGC)
Altura de la resclosa original: 5,58 m
(Sanchez-Juny, Dolz Ripollès, 2005)
Longitud de la resclosa: 275 m (ICGC)
Cabal màxim derivat: 3.500 l/
(Tribó Traveria et al, 2015)

Salt brut: 3 m.(32)

Potència instal·lada: J. Ferret, referint-se al 
canal Capdevila diu: “…portava l’aigua que es 
distribuïa entre dues fàbriques (una de paper i 
una altra de teixits).  La força del salt d’aigua de 
3 m s’aprofitava mitjançant cinc turbines 
instal·lades entre les dues fàbriques, que 
totalitzaven 185 CV…”  (Ferret, 1995).

Resclosa, Canal i Fàbrica Ferrer i Mora
Cota de coronació original: 25,9 m (ICGC)
Longitud de la resclosa: 327 m (ICGC)

Cabal màxim derivat: 4.000 l/s (Tribó Traveria et
al, 2015)
Salt brut: 2,90 m ( Ferret, 1995)
Potència instal·lada: 250 CV (Ferret, 1995)

Nota: No disposem de dades energètiques del molí de l’Argemí



Imatge de l’excursió

Descripció del recorregut

El punt de trobada serà l'estació de FGC de Sant Andreu de la Barca. Aquí iniciarem l'excursió 
fins a la cambra de càrrega de la  central Sedó. Després creuarem el riu per arribar a la resclosa 
Capdevila  i a la casa de comportes de l'inici del Rec Vell/Canal Capdevila que seguirem fins al 
Molí de l’Argemí, del qual veurem la comporta del canal i l'edifici del molí. Seguirem caminant 
paral·lels al canal  fins a arribar al Molí Capdevila, on veurem una part no demolida de la 
resclosa Ferrer i Mora i l'edifici del molí. Seguirem caminant fins a la fàbrica Ferrer i Mora i d'allí 
a l'estació de Renfe de Molins de Rei, on donarem per acabada l'excursió.  

Sant Andreu
de la Barca

inici 9,6 km final Molins de Rei
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Recorregut de l’excursió

Estació FGC Sant
Andreu de la Barca

Riu Resclosa Capdevila

Molí d’Argemí

Rec Vell / canal
Capdevila
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Fàbrica Ferrer i Mora7
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El riu Llobregat, que procedent del Pre-Pirineu travessa la comarca de nord a sud, ha estat i és 
encara un dels accidents geogràfics més importants del territori. Històricament, ha marcat  el 
desenvolupament econòmic i social i les seves aigües han estat aprofitades amb una o altra 
finalitat, des de la prehistòria i fins els nostres dies. L’agricultura, la indústria i l’abastament d’aigua 
de boca...

L’Itinerari de l’Aigua del Baix Llobregat és un projecte del Centre d’Estudis Comarcals que vol apropar 
al gran públic el patrimoni vinculat a l’ús de l’aigua. 

Un dels seus primers productes és aquesta col·lecció, Camins d’Aigua. Amb ella us proposem 
endinsar-vos en les diferents formes de veure el riu i en les marques que l’aprofitament humà dels 
seus recursos li han anat deixant. Amb un esquema senzill, d’explicació prèvia i una segona part 
d’itineraris, podreu resseguir les petjades que la història ha deixat al Llobregat. 

El riu més treballador, el primer volum d’aquesta col·lecció, ens mostra com des d’antic l’aigua del 
riu ha estat utilitzada com a font d’energia, permetent la implantació de les primeres indústries i 
generant, encara ara, energia hidroelèctrica per a diversos usos. 

El Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat té conveni amb els ajuntaments d’Abrera, Begues, 

Castelldefels, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Papiol, El Prat de 

Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Pallejà, Sant Andreu 

de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant 

Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i Viladecans.

Amb el patrocini de:   

i el suport de:


