CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI DE “REDACCIÓ DEL PLA DE RENOVACIÓ I
MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC HISTÒRIC DEL NUCLI ANTIC DE SANT PERE DE
RIUDEBITLLES”.
Lloc i data redacció document: Sant Pere de Riudebitlles, 25 de setembre de 2019
REUNITS
D'una banda, el Sr. Joan Llort i Vives, Alcalde de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, amb
DNI número 77.082.962-A, actua en nom, representació i interès de l’Ajuntament de Sant Pere de
Riudebitlles amb NIF número P0823200A. D’ara en endavant l’adjudicant.
I de l’altra, el Sr. David Closes Núñez, amb DNI núm. 39.343.047-Y, actua en nom i representació
de la UTE CLOSESMAS_stPR, amb CIF U67499657, el qual manifesta que l’empresa a la qual
representa té plena capacitat per contractar i no trobar-se incurs en cap de les causes
d'incompatibilitat ni d’incapacitat, d’acord amb la legislació aplicable. D’ara en endavant
l’adjudicatari.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a contractar en les respectives
qualitats en què actuen i de comú acord,
MANIFESTEN
1. Que va ser tramitat l’expedient de contractació del servei de “REDACCIÓ DEL PLA DE
RENOVACIÓ I MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC HISTÒRIC DEL NUCLI ANTIC DE SANT PERE DE
RIUDEBITLLES”.
2. Que per Decret de l’Alcaldia núm. 370/19, de 25 de setembre, es va adjudicar el contracte a la
UTE CLOSESMAS_stPR i es va autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 02.1532.64100 del
pressupost vigent de l’entitat, per l’import corresponent a aquest 2019: 36.905,00 €.
3. Aquest contracte, que té naturalesa administrativa, es subjectarà a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic, així com a la resta de normativa concordant sobre
contractació pública vigent.
Així doncs, formalitzen el present contracte que es regirà per les següents
CLÀUSULES
Primera.- La UTE CLOSESMAS_stPR s’obliga a l’execució del servei de “REDACCIÓ DEL PLA DE
RENOVACIÓ I MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC HISTÒRIC DEL NUCLI ANTIC DE SANT PERE DE
RIUDEBITLLES”, d'acord amb el Plec de Condicions Tècniques, el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, i les condicions ofertes en la seva proposició que s’incorporen com a
documents annexos al present contracte.

Segona.- El preu del contracte és de 36.000,00 €, al que s’ha d’afegir 7.560,00 € d’IVA, resultant un
preu total de 43.560,00 €. Aquest import es pagarà mensualment, i a compte del preu total, contra la
corresponent factura. D'acord amb el que estableix el Plec de Clàusules Administratives Particulars
que regeix aquest contracte.
Tercera.- La durada del contracte és 3 mesos des de la formalització del contracte pel que fa a la
redacció de l’avantprojecte del pla director; a la redacció de l’estudi històric i a la redacció dels
projectes bàsic i executiu de la primera fase. Pel que fa a la direcció d’obres de la primera fase:
termini vinculat al que s’estableixi per a l’execució de l’obra en el projecte a redactar, preveient que
comencin al 2020, segons l’establert a la clàusula 6 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Quarta.- Correspon a l’adjudicant la interpretació d’allò convingut, de modificar les prestacions
segons les conveniències del servei i de suspendre la seva execució per causes d'interès públic.
Cinquena.- L’adjudicatari manifesta conèixer el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el
Plec de Condicions Tècniques, que regeixen aquest contracte, i hi dóna la seva conformitat.
Sisena.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin en el
desenvolupament d'aquest contracte, seran recurribles per l’adjudicatari en defensa dels seus drets
o per causa d’interès públic, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
I per tal que així consti, signen aquest contracte de manera telemàtica, a un sol efecte,
L’adjudicant,

L’adjudicatari,

LLORT
VIVES,
JOAN
Alcalde

Joan Llort i Vives

DAVID CLOSES
NUÑEZ
c=ES, ou=Vegeu
https://
www.aoc.cat/
CATCert/Regulacio,
sn=CLOSES NUÑEZ,
givenName=DAVID,
serialNumber=3934
3047Y, cn=DAVID
CLOSES NUÑEZ
2019.10.05 19:57:38
+02'00'

David Closes Núñez, en representació
de la UTE CLOSESMAS_stPR
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PLA DE RENOVACIÓ I MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC HISTÒRIC DEL NUCLI
ANTIC DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, AMB ÚNIC
LICITADOR, DESPRÉS DE LA CELEBRACIÓ D’UN CONCURS DE PROJECTES.
ÍNDEX:
1.- Objecte del contracte. Necessitat i idoneïtat del contracte. Lots.
2.- Procediment de selecció i adjudicació.
3.- Òrgan de contractació.
4.- Perfil de contractant.
5.- Pressupost base de licitació, valor estimat del contracte i finançament.
6.- Termini d’execució del contracte. Revisió de preus.
7.- Condicions de capacitat i solvència del licitador.
8.- Presentació de proposicions i documentació administrativa.
9.- Contingut de l’oferta.
10.- Garantia provisional.
11.- Criteris d'adjudicació.
12.- Variants.
13.- Obertura de la proposició i Negociació. Negociació dels termes del contracte.
14.- Requeriment de documentació.
15.- Garantia definitiva.
16.- Termini de garantia.
17.- Adjudicació del contracte.
18.- Formalització del contracte.
19.- Condicions especials d’execució.
20.- Drets i obligacions de les parts
21.- Modificació del contracte
22.- Cessió del contracte.
23.- Subcontractació.
24.- Assegurances.
25.- Successió en la persona del contractista.
26.- Penalitats per incompliment.
27.- Resolució del contracte.
28.- Responsable del contracte.
29.- Confidencialitat i tractament de dades.
30.- Règim jurídic.
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1.- Objecte del contracte. Necessitat i idoneïtat del contracte. Lots.
És objecte del contracte la redacció del pla de renovació i millora de l’espai públic històric del nucli antic de Sant
Pere de Riudebitlles, que comprendrà:
- La redacció de l’avantprojecte del pla director.
- La redacció de l’estudi històric.
- La redacció del projectes bàsic i executiu de la primera fase.
- La direcció d’obres de la primera fase.
La codificació d’aquest servei és CPV 71200000-0 (Serveis d’arquitectura i serveis connexos).
No es preveu la divisió en lots de l’objecte d’aquest contracte.
Els Plecs de Prescripcions Tècniques i els presents Plecs de Clàusules Administratives Particulars, amb tota la
documentació que els integren, formaran part del contracte d'adjudicació que el seu dia es formalitzi.
En cas de contradicció entre els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i els Plecs de Prescripcions
Tècniques, prevaldran els primers.
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del procediment, la no
divisió en lots, els criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient.
2.- Procediment de selecció i adjudicació.
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment negociat sense publicitat, en el qual l'adjudicació recaurà
en el guanyador del concurs de projectes per a la redacció del pla de renovació i millora de l’espai públic històric del
nucli antic de Sant Pere De Riudebitlles, després de negociar les condicions del contracte amb el mateix.
Per tant, es justifica la utilització del procediment negociat sense publicitat en el supòsit de l’article 168,d) de la
LCSP, donat que la present contractació és conseqüència d’un concurs de projectes.
3.- Òrgan de contractació.
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de
novembre (en endavant, LCSP), l’Alcaldia és l'òrgan de contractació d'aquest contracte.
4.- Perfil de contractant.
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Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i
sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant
al qual es tindrà accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=ajuntament+de+sant+pere+de+riudebitlles&idCap=13699056&ambit=5&
No obstant això, en aquesta contractació no caldrà la publicació de l’anunci en cap mitjà, tal i com permet l’article
135.1 LCSP.
5.- Pressupost base de licitació, valor estimat del contracte i finançament.
a) Pressupost base de licitació.- El pressupost ascendeix la quantitat de 36.000,00 euros. A aquesta quantitat
s'afegeix el 21% en concepte d'IVA (7.560,00 euros), resultant un pressupost base de licitació de 43.560,00 euros
(tipus de licitació). El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se
cap prova d'insuficiència i portant implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i concordants de la LCSP.
El desglossament del pressupost base de licitació per costos és el següent:
·
·
·
·
·

Redacció de l’avantprojecte del pla director:
Costos directes: 17.500,00 €
Costos indirectes: 500,00 €
Subtotal de costos: 18.000,00 €
IVA: 3.780,00 €
Subtotal amb IVA inclòs: 21.780,00 €

·
·
·
·
·

Redacció de l’estudi històric:
Costos directes: 2.500,00 €
Costos indirectes: 500,00 €
Subtotal de costos: 3.000,00 €
IVA: 630,00 €
Subtotal amb IVA inclòs: 3.630,00 €

·
·
·
·
·

Redacció dels projectes bàsic i executiu de la primera fase:
Costos directes: 9.000,00 €
Costos indirectes: 500,00 €
Subtotal de costos: 9.500,00 €
IVA: 1.995,00 €
Subtotal amb IVA inclòs: 11.495,00 €

-

-
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·
·
·
·
·
-

Direcció d’obres de la primera fase:
Costos directes: 5.000,00 €
Costos indirectes: 500,00 €
Subtotal de costos: 5.500,00 €
IVA: 1.155,00 €
Subtotal amb IVA inclòs: 6.655,00 €

Total de costos (4 fases): 36.000,00 €
·
IVA (4 fases): 7.560,00 €
·
Total pressupost base de licitació: 43.560,00 €

b) Valor estimat.- El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la
LCSP, és de 36.000,00 € IVA exclòs.
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC va ser l’adopció dels preus habituals de mercat en el moment
actual.
Aquest valor s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat del servei i, en el seu cas, del valor total estimat dels costos
indirectes necessaris per a la seva execució.
D'acord amb la previsió de l'article 101.12 LCSP, el valor global estimat és el resultat del sumatori dels valors
estimats dels diferents lots, segons s'indica:
Lot

Prestació

VEC

----

36.000,00 €

36.000,00 €

TOTAL

36.000,00 €

36.000,00 €

c) Finançament.- En aquest moment, hi ha crèdit suficient en el pressupost. La despesa corresponent a la present
anualitat es farà amb càrrec a l’aplicació 1532.64100. Destacar que el finançament d’aquesta contractació es realitza
amb fons propis.
Consta realitzada retenció de crèdit per import de 36.905,00 €, corresponent a les fases de redacció de
l’avantprojecte del pla director, redacció de l’estudi històric, i redacció dels projectes bàsic i executiu de la primera
fase.
L’execució de l’última fase, de direcció d’obres, la qual provablement es portarà a terme l’any 2020, quedarà
condicionada a l'existència de consignació pressupostària adequada i suficient (6.655,00 €) en l’exercici
pressupostari 2020.
Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles * Plaça de les Eres, 1 * 08776 * Sant Pere de Riudebitlles * BARCELONA * Tel: 938995061 * Fax: 938996081 *
www.santperederiudebitlles.cat * st.pereriu@diba.cat

AJUNTAMENT SANT PERE DE RIUDEBITLLES
Codi de Documents

Codi d'Expedient

SEC13I01GV

SEC/2019/145

Codi de Verificació Electrònica (COVE)

Data i Hora

05/09/2019 11:23

²4D612V221H3I533Y1CS0@»
²4D612V221H3I533Y1CS0@»

4D612V221H3I533Y1CS0

6.- Termini d’execució del contracte. Revisió de preus.
Els serveis objecte d’aquesta contractació hauran de ser executades dins dels terminis següents:
o
o
o
o

La redacció de l’avantprojecte del pla director: 3 mesos des de la formalització del contracte.
La redacció de l’estudi històric: 3 mesos des de la formalització del contracte.
La redacció dels projectes bàsic i executiu de la primera fase: 3 mesos des de la formalització del contracte.
La direcció d’obres de la primera fase: termini vinculat al que s’estableixi per a l’execució de l’obra en el
projecte a redactar, preveient que comencin al 2020.

Vist el termini d'execució del servei, de conformitat amb el disposat a l'article 103.5 de la LCSP, aquest contracte no
tindrà fórmula de revisió de preus.
7.- Condicions de capacitat i solvència del licitador.
En aquest procediment, que té com a únic licitador el guanyador del concurs de projectes per a la redacció del pla
de renovació i millora de l’espai públic històric del nucli antic de Sant Pere de Riudebitlles, es considera ja
acreditades la capacitat d’obrar i les condicions de solvència econòmica i tècnica, amb la documentació presentada
per a l’adjudicació del concurs.
8.- Presentació de proposicions i documentació administrativa.
8.1.- Condicions prèvies
La proposició de l’interessat haurà d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la licitació, i la seva
presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o
condicions, sense excepció o reserva alguna.
8.2.- Invitació a participar en el procediment.
L'òrgan de contractació, cursarà la petició de l’oferta al guanyador/a del concurs, amb el qual negociarà els aspectes
tècnics i econòmics assenyalats en la clàusula onzena.
8.3.- Lloc i termini de presentació d'ofertes.
Per a la licitació del contracte actual, i en coherència amb la tramitació no electrònica del concurs de projectes del
qual porta causa, no s'exigeix la presentació de l’oferta utilitzant mitjans electrònics.
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La oferta es presentarà al registre general de l'Ajuntament en horari de de dilluns a divendres en horari de 9:00 a
14:00 hores, i els dimecres de 17:00 a 20:00 hores, dins del termini indicat en la invitació a participar (10 dies a partir
de la notificació).
Les proposicions podran presentar-se en qualsevol dels llocs establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Quan les proposicions s'enviïn per qualsevol dels procediments assenyalats en el paràgraf anterior, l'empresari
haurà de justificar la data d'imposició de l'enviament i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta
mitjançant tèlex, fax o telegrama en aquest dia, consignant-se el número de l'expedient, títol complet de l'objecte del
contracte i nom del licitador.
L'acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s'efectuarà mitjançant diligència estesa en aquest pel
Secretari municipal. Sense la concurrència de tots dos requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per
l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data de terminació del termini assenyalat en l'anunci de licitació. En tot
cas, transcorreguts deu dies següents a aquesta data sense que s'hagi rebut la documentació, aquesta no serà
admesa.
9.- Contingut de l’oferta.
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un sobre signat pel licitador, en el qual es farà
constar la denominació «Oferta per licitar a la contractació del servei de redacció del pla de renovació i millora de
l’espai públic històric del nucli antic de Sant Pere de Riudebitlles».
Dins del sobre, s'inclourà el següent model de document, que permetrà a l’òrgan de contractació valorar les
condicions de la oferta segons els aspectes de negociació:
« _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________,
____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en representació de l'Entitat
___________________, amb NIF núm. ___________, assabentat de l'expedient per a la contractació del servei de
redacció del pla de renovació i millora de l’espai públic històric del nucli antic de Sant Pere de Riudebitlles, faig
constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i
comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte per l'import de establert.
Així mateix pel que es refereix als criteris d’adjudicació, ofereixo:
— Termini de lliurament (màxim 3 mesos des de l’adjudicació):
— Qualitat:
— Organització, qualificació i experiència del personal adscrit al contracte que executi aquest:
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A ____________, a ___ de ________ de 20__.

Signatura del candidat,

Signat: _________________».

10.- Garantia provisional.
De conformitat amb l'article 106 de la LCSP, no s'exigeix garantia provisional.
11.- Criteris d'adjudicació.
Per a la valoració de l’oferta s'atendrà a una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació
qualitat-preu:
— Termini de lliurament [De 0 fins a 65 punts].
— Qualitat [De 0 fins a 25 punts].
— Organització, qualificació i experiència del personal adscrit al contracte que executi aquest [De 0 fins a 10 punts].
12.- Variants.
El licitador no podrà presentar variants en la seva oferta.
13.- Obertura de la proposició i Negociació. Negociació dels termes del contracte.
No es negociaran els requisits mínims de la prestació objecto del contracte ni tampoc els criteris d'adjudicació.
Es durà a terme la negociació de l’oferta presentada pel licitador, amb el nombre de rondes que sigui necessari per
definir els termes del contracte.
En l’expedient haurà de quedar constància de la negociació portada a terme i de l’oferta final a la qual s’obliga el
licitador.
14.- Requeriment de documentació.
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Una vegada definits els termes del contracte, l'òrgan de contractació requerirà al licitador perquè, dins del termini de
15 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació
justificativa d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent, i la presentació de l’acreditació de la seva
constitució com a UTE.
De no aportar la documentació requerida en el termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta,
procedint-se a exigir-li l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a recaptar aquesta documentació al finalista següent,
per l'ordre en què hagin quedat classificats els finalistes en la fase prèvia del concurs de projectes.
15.- Garantia definitiva.
L'import de la garantia definitiva serà el 5% de l'import de l'adjudicació del contracte, exclòs l'IVA, per qualsevol dels
mitjans als quals es refereix l'art. 108.1 de la LCSP.
Respondrà aquesta garantia de l'adequat compliment pel contractista de les seves obligacions, fins a la rematada
del període de garantia del contracte, incloent les consideracions fetes referent a això en els Plecs de Prescripcions
Tècniques.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini de garantia i compliment
satisfactòriament el contracte.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i transcorregut un any des de la data de
terminació del contracte, sense que la recepció formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables
al contractista, es procedirà, sense més demora, a la seva devolució o cancel·lació una vegada depurades les
responsabilitats a què es refereix el citat article 110.
16.- Termini de garantia.
El termini de garantia tindrà una durada de 12 mesos a comptar des de la recepció dels projectes, i 12 mesos des de
l’acta de recepció de les obres.
17.- Adjudicació del contracte.
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Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils
següents a la recepció de la documentació.
L'adjudicació haurà de ser motivada es notificarà al licitador, i serà publicada en el perfil de contractant en el termini
de 15 dies.
18.- Formalització del contracte.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització.
La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels quinze dies hàbils següents a
aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació al licitador, constituint aquest document títol suficient per
accedir a qualsevol registre públic.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu càrrec les corresponents
despeses.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini indicat se li exigirà
l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en
primer lloc contra la garantia definitiva, si s'hagués constituït.
La formalització del contracte, juntament amb el corresponent contracte, serà publicada en el perfil de contractant en
el termini de 15 dies.
19.- Condicions especials d’execució.
Les condicions especials d’execució del contracte, d’acord amb l’establert a l’article 202 de la LCSP, seran les que
tot seguit s’indiquen:
a.- Promoure l’ocupació de persones amb dificultats especials d’inserció en el mercat laboral: en particular persones
en situació legal d’atur de llarga durada amb edat superior a 45 anys.
b.- Eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en el mercat esmentat, afavorint l’aplicació de mesures que
fomentin la igualtat entre dones i homes a la feina.
c.- Afavorir una participació més alta de la dona en el mercat laboral i la conciliació del treball i la vida familiar.
d.- Combatre l’atur, en particular el juvenil, el que afecta les dones i el de llarga durada.
e.- Afavorir la formació en el lloc de treball.
f.- Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i
territorials aplicables.
g.- Adoptar mesures per prevenir la sinistralitat laboral.
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L’adjudicatari tindrà l’obligació de complir les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu
sectorial d’aplicació.
20.- Drets i obligacions de les parts.
20.1.- Abonaments al contractista.
El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia presentació de factura degudament
conformada, i Acta de Recepció quan escaigui. No obstant això, s’admet el pagament parcial de cadascuna de les
fases que conformen l’objecte d’aquest contracte.
En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, els següents extrems previstos a
l'apartat segon de la Disposició addicional trentena segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica:
A tal efecte es fa palès que l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és
l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, que és igualment òrgan de contractació i destinatari, i que el codi DIR3 és
L01082325.
El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de 30 dies des de la data de la
prestació, en el cas de serveis de tracte successiu les factures hauran de presentar-se en el termini màxim de 10
dies des de la realització de la prestació en el període de què es tracti. La factura haurà de presentar-se en format
electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del
Registre Comptable de Factures del Sector Públic, en aquests casos la presentació de la factura en el Punt General
d'Accés equival a la presentació en un registre administratiu.
D'acord amb l'establert en l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
l'Administració tindrà obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació dels documents
que acreditin la conformitat dels serveis prestats amb el que es disposa en el contracte, sense perjudici de lo
establert en l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment
d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes
previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el contractista haurà d'haver complert
l'obligació de presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes establerts en la
normativa vigent sobre factura electrònica, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies des
de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei.
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D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar els documents que acreditin la conformitat amb el que es disposa en
el contracte dels serveis prestats, dins dels trenta dies següents a la prestació del servei.
20.2.- Obligacions laborals, socials i de transparència.
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de seguretat social. Així mateix,
està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22
de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre efectiva de dones i
homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de
Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant
l'execució del contracte.
L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del contracte les normes i les
condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les
condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.
Així mateix, de conformitat amb lo establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ
requeriment, tota la informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada norma, així
com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal.
21.- Modificació del contracte.
No es preveu la modificació del contracte conforme a l’article 204 de la LCSP. Per tant, el contracte només podrà ser
objecte de modificacions quan es compleixin els requisits establerts en els articles 203, 205, 206, 207 i 242 de la
LCSP.
22.- Cessió del contracte.
No s’admet la cessió del contracte, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació.
23. Subcontractació.
No s’admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació.
24.- Assegurances.
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El contractista s’obliga a concertar i mantenir vigent durant l’execució del contracte una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil, que cobreixi els riscos derivats del desenvolupament del servei, d’acord amb la normativa
vigent.
25.- Successió en la persona del contractista.
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat d'aquestes continuarà el
contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es
produeixen les condicions exigides en l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi que afecti la seva personalitat
jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst per a l'abonament de les factures corresponents fins
que es verifiqui el compliment de les condicions de la subrogació.
Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte les condicions de
solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa
del contractista.
26.- Penalitats per incompliment.
26.1.- Penalitats per demora.
L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels terminis parcials fixats per
l'òrgan de contractació
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al compliment del
termini total, l'Administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les
penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.
Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu del contracte, l'òrgan de
contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb
imposició de noves penalitats.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució parcial de les prestacions
definides en el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les
penalitats establertes anteriorment.
26.2.- Imposició de penalitats.
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Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments contractuals se seguirà un
expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals
després de formular-se la denúncia. Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del
responsable municipal del servei i informe jurídic, pel Sr. Alcalde o Regidor en qui delegui, resolució que posarà fi a
la via administrativa.
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es realitzarà al moment en què tingui
coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si s'estima que l'incompliment no afectarà l'execució material dels
treballs de manera greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de l'execució del
contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la terminació del
termini de garantia del contracte.
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran efectives mitjançant
deducció dels pagaments corresponents que l'Ajuntament tingui pendents d'abonar al contractista. Si ja no existissin
quantitats pendents de pagament, es podran fer efectives contra la garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el
muntant de la penalització, es podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés
de dret públic.
27.- Resolució del contracte.
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i en els fixats en els articles
211 i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i s'acordarà per l'òrgan de
contractació, d'ofici o a instàncies del contractista.
A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin incompliment del termini total o
dels terminis parcials fixats per a l'execució del contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat de
complir el termini total, sempre que l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats de conformitat
amb la clàusula 30.
Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic les establertes com a obligacions essencials per l'òrgan de contractació.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva, sense perjudici de la
indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia.
28.- Responsable del contracte.
De conformitat amb el previst a l'article 62 de la LCSP, per tal de supervisar l'execució del contracte i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada, actuarà
com a responsable del contracte l’Alcalde, el Sr. Joan Llort i Vives, amb les funcions següents:
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— Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constatar que el contractista compleix les seves
obligacions d'execució en els termes acordats en el contracte.
— Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, fiscal i mediambiental, i en
relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així com el compliment de les obligacions establertes en el
contracte suposin l'aportació de documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu.
— Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident que sorgeixi en l'execució de
l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori
que estableix l'article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
— Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment del contracte en els termes
pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar la seguretat de les persones o quan la demora en
la seva aplicació pugui implicar que reporten inútils posteriorment en funció del desenvolupament de l'execució del
contracte; en els altres casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a
adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin procedir.
— Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
— Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat l'execució del contracte.
29.- Confidencialitat i tractament de dades.
29.1.- Confidencialitat.
L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal en compliment dels principis
d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals als quals tinguin accés de manera que garanteixin
una seguretat adequada inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua,
destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades de conformitat
amb l’establert en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes
dades (Reglament general de protecció de dades).
Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà encara que hagi finalitzat el
contracte amb el responsable del tractament de les dades (Ajuntament).
29.2.- Tractament de dades.
En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el
Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden informats de què les dades de caràcter personals
que, si escau, siguin recollits a través de la presentació de la seva oferta i altra documentació necessària per
procedir a la contractació seran tractats per aquest Ajuntament amb la finalitat de garantir l'adequat manteniment,
compliment i control del desenvolupament del contracte.
30.- Règim jurídic.
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El present contracte té caràcter administratiu i, ambdues parts queden sotmeses expressament al present Plec de
Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars/Projecte d’obres, per la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la
seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública; de forma supletòria s'aplicaran les restants normes de Dret Administratiu; i, en el seu defecte,
les normes de Dret Privat.
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest contracte, seran
resoltes per l'Ajuntament, posant les seves Resolucions fi a la via administrativa. Contra aquestes, cabrà la
interposició de recurs potestatiu de reposició, o de recurs contenciós-administratiu, segons el regulat en la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en la Llei 29/1998 de
la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que el
recurrent estimi oportú i sigui acceptable en Dret.
Els litigis seran vistos pels jutjats o tribunals que siguin competents a raó del domicili de la Corporació.
Sant Pere de Riudebitlles, 5 de setembre de 2019

Joan Llort i Vives
Alcalde

LLORT VIVES,
JOAN
Alcalde
05/09/2019 11:46
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Memòria
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ANTECEDENTS
Sant Pere de Riudebitlles neix en un encreuament de camins fa més d’un miler d’anys. El priorat al
voltant del qual es cargolen els carrers es troba en una terrassa fuvial del Riudebitlles, riu que
conforma el caràcter de la vall, amb les desenes de rescloses i recs que reguen horts i movien les
rodes hidràuliques de la trentena de molins paperers que es van anar situant entre Sant Quint de
Mediona i Sant Sadurní d’Anoia.

Un d’aquests recs, la Sèquia Comunal, un cop travessa el torrent d’en Guilló amb l’aqüeducte del
Pont Nou, regava (i rega) la terrassa fuvial, i va donar forma als carrers per on circulava l’aigua que
regava i movia màquines, sobretot a partir del sXVIII.

La vila closa d’origen medieval va evolucionar poc fns al sXVIII, quan amb el creixement paperer
va augmentar la població, i van néixer tres nous barris (l’Altra Banda, el Torrent Cuitó i la Vila). En
aquest nucli s’hi trobava l’església parroquial, l’antiga universitat (l’ajuntament), així com les
residències de les famílies més preminents (casal dels Marquesos de Llió, casal del Marquès de
Camps, cal Casagran, ca l’Olivella, cal Rafeques...) i cinc dels molins que resseguien la Sèquia
Comunal (el molí de la Vila, de la Marquesa o de cal Ròmul, el molí de cal Ton del Pere, el molí de
cal Xerta, el molí de la Font i el molí Cardús).

El caràcter industrial ha marcat, i marca, la vida de la vila i dels seus habitants, diferenciant-la
d’altres viles eminentment vitivinícoles del Penedès, i apropant-la als nuclis paperers del voltant
de Capellades.

L’arquitectura del Barri Vell recorre la història des del romànic de la portalada de l’església, el gòtic
de la façana del Casal dels Marquesos de Llió, el renaixement de la façana posterior de cal
Casagran, el barroc de ca l’Olivella i la característica arquitectura paperera del sXVIII, així com les
gotes de modernisme de moltes cases, el neogòtic de la capella del Santssim o el desarrollisme
dels pisos que sorgiren sobre l’antic casal del Marquès de Camps. També es caracteritza per
l’estructura de les cases de la corona exteior, i el gra fragmentat i antic dels carrers interiors, així
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com la presència dels horts que han sobreviscut als creixements dels anys 1960s i 1970s al nou
barri del Camí de Baix.

L’arquitectura també són els carrers que sorgint de la plaça de l’Església (cementiri parroquial fns
a mitjans del s XIX) es van enrotllant tancant el nucli amb les cases.

De la plaça parteix el carrer Major, on es troben la majoria de construccions més destacades, i que
corbant-se arriba a la plaça de les Eres, on les cases fan de tancament a sud i a llevant En aquesta
plaça hi ha el portal de Dalt, l’Ajuntament i l’inici del camí que anava cap a Sant Quint.

El carrer del Call connecta la plaça de l’Església amb el carrer Major, testimoni d’un passat que
encara s’ha d’escriure.

Al carrer dels Quadres (deformació del mot còdol), les cases tanquen la vila closa per l’oest i el
nord.

El carrer Baix neix sota les voltes del casal dels Marquesos de Llió, i tanca la vila per llevant, i
connecta amb el portal de Baix i el Camí de Baix, on es troben quatre dels molins paperers, i el pas
que permetia travessar el Riudebitlles per un dels pocs guals.

Als anys 1980s es va enderrocar una casa del carrer Major per obrir un tercer pas que connectés
amb el barri del Camí de Baix.

El Barri Vell de Sant Pere de Riudebitlles, els darrers anys ha anat perdent la centralitat, desplaçant
el comerç a carrers més accessibles als vehicles. Manté la Biblioteca que el 2019 es mourà al casal
dels Marquesos de Llió en fase de restauració. També l’església, el teatre Catequístic, el casal de la
Gent Gran, la casa de turisme i galeria d’art HD Riudebitlles, l’Escola Estel o la concorreguda ofcina
del Banc de Sabadell (antiga Caixa Penedès) També s’està enllestint la recuperació del molí
paperer de cal Xerta com a museu i com a centre de creació artstica.
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És també el nucli on es celebren moltes de les activitats culturals i festives, com ara el Riudevins, el
Mitjó, Festival de titelles, la festa del barri, diversos actes de la Festa Major, la Forquilla, la Biennal
d’Art – Obra sobre papere, o diverses activitats de les festes de Nadal.

El Barri Vell és un barri amb la població envellida, amb cases tancades, i carrers en mal estat, però
que manté la vitalitat que el fa singular.

OBJECTIUS
Aquesta tardor del 2018 entrarà en funcionament un aparcament que permetrà buidar de vehicles
el Barri Vell, i per tant l’objectiu d’aquest concurs és recuperar la vida als carrers un cop s’hagin
buidat de cotxes, recuperar la vocació urbana de les places de manera que el barri assoleixi una
dimensió cívica que només es pot viure quan es celebren les diverses activitats esmentades, lligant
els diversos equipaments existents amb les cases i habitatges.

En aquest procés de recuperació és també important la renovació dels serveis del barri, com ara
les clavegueres (que ens alguns punts fan servir les antigues sèquies), la xarxa d’aigua, l’accés a la
part interior del gas, l’electricitat, i les telecomunicacions.

La intervenció es centra en la part interior del Barri Vell, amb una superfcie de 3140m2, però
també s’ha contemplar la corona exterior de 3830m2 conformada pel camí de Baix, el carrer
Montseny (antic carrer de Darrere el Rec), la plaça de les Eres, el carrer del Trull, el carrer Hospital
i el Dret (pas per a vianants que connecta amb el barri de l’Altra Banda travessant el Riudebitlles).
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NECESSITATS
La intervenció al Barri Vell de Sant Pere de Riudebitlles ha de permetre recuperar uns carrers i
places que els darrers decenis han estat envaides pels vehicles. S’han de renovar els serveis,
consolidar i impulsar l’activitat existent (comerços, biblioteca, teatre, centres de creació ...) i
sentar les bases per impulsar-ne de noves.
I sobretot, s’ha de poder posar en valor el ric patrimoni cultural i arquitectònic que es troba en els
seus carrers, així com la memòria de tots aquells que han viscut en aquest nucli, i del recorregut
de l’aigua dels recs i sèquies, que han conformat la seva forma actual.

UN CONCURS
La complexitat i riquesa del Barri Vell fan que la solució que s’hi hagi d’adoptar hagi de contemplar
tots els matisos d’un nucli conformat durant més d’un mileni, amb parts ben defnides, i
arquitectures de forta personalitat en cadascun dels espais. També ha de reconèixer aquelles
problemàtiques que un cop solucionades, millorin la vida dels habitants d’aquest nucli, fent que la
part cívica guanyi en intensitat.

La solució no pot ser automàtica, ha de ser refexiva, amb la capacitat de reconèixer i entendre el
lloc. A més, ha de ser una solució que s’ha de poder desenvolupar en diverses fases, en funció de
la disponibilitat econòmica de l’Ajuntament, per tant s’ha de poder fragmentar sense perdre la
coherència del tot.

El concurs ha de permetre refexionar, fer diverses mirades sobre un mateix àmbit, establir un
diàleg ric de matisos per poder aconseguir que la solució guanyadora s’adapti el millor possible als
carrers i places.

El concurs, a més, ha de permetre que tothom que tingui ganes de fer aquesta mirada, aquestes
refexions, les pugui fer, i per tant, és l’oportunitat d’obrir-se.

agost de 2018
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Fotos de places i carrers

BARRI VELL – SANT PERE DE RIUDEBITLLES
CARRERS INTERIORS
PLAÇA DE L'ESGLÉSIA

Sant Pere de Riudebitlles – Barri Vell – fotos
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Porxos del carrer Major arribant a la plaça de l'Església

Venint de la plaça de l'Església, porxos de l'inici del carrer
dels Quadres, on hi ha la Biblioteca MAT

CORRONET

plaça de l'Església i l'entrada del Corronet

El Corrent mirant cap el casal dels Marquesos de Llió

Sant Pere de Riudebitlles – Barri Vell – fotos
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CARRER MAJOR

Casal dels Marquesos de Llió, en fase de reforma per a
ubicar-hi la Biblioteca MAT el 2019

Casal dels Marquesos i el pati del Mossèn

Activitats al carrer, davant del casal dels Marquesos de
Llió

Sant Pere de Riudebitlles – Barri Vell – fotos
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Portal de Dalt, on el carrer Major arriba a la plaça de les
Eres i continua cap el carrer Sant Quint

Vista contrària, venint de la plaça de les Eres entrant al
carrer Major

Venint de la plaça de l'Església

La casa que sobresurt, la Casagran

Sant Pere de Riudebitlles – Barri Vell – fotos
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PATI DEL MOSSÈN

El pati del Mossèn, la capella del Santssim, el campanar, la rectoria, i al capdemunt, l'Escola Estel. El pati del Mossèn
era un hort que es regava amb un ramal de la Sèquia Comunal. Avui en dia és el pati de l'Escola Estel.

CARRER DELS QUADRES

Venint des del carrer del Call

Sant Pere de Riudebitlles – Barri Vell – fotos

Anant cap a la plaça de l'Oli i el carrer de Baix
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PLAÇA DE L'OLI

Entrada al carrer dels Quadres des de la plaça de l'Oli

Plaça de l'Oli, carrers dels Quadres i de Baix a l'esquerra

CARRER DEL CALL

Venint de la plaça de l'Església i el carrer dels Quadres
Sant Pere de Riudebitlles – Barri Vell – fotos

Carrer del Call des del carrer Major
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CARRER DE BAIX

Façana posterior del Casal dels Marquesos de Llió

Façana posterior del Casal dels Marquesos de Llió

Màquines papereres del molí de cal Xerta, en fase de
restauració

Molí de cal Xerta, equipament municipal

Sant Pere de Riudebitlles – Barri Vell – fotos
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D'esquerra a dreta, barri de l'Altra Banda, arbres que ressegueixen el Riudebitlles, el molí Cardús,
el molí de la Font, el molí de cal Ton del Pere i el molí de cal Xerta i el carrer de Baix
PORTAL DE BAIX

Portal de Baix des del Camí de Baix, amb el molí de cal
Xerta en primer pla.

Portal de Baix, on es troben el carrer de Baix (interior) i el
Camí de Baix (exterior), antic camí que connectava la
Segarra amb el Penedès. A continuació hi ha el Pont de
l'Altra Banda, que travessa el Riudebitlles

Sant Pere de Riudebitlles – Barri Vell – fotos
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PAS

Pas des del carrer Montseny

Pas des del carrer Major

CARRERS EXTERIORS
CARRER HOSPITAL

PLAÇA DE LES ERES

L'Ajuntament i l'accés al carrer Major pel portal de Dalt

Sant Pere de Riudebitlles – Barri Vell – fotos

La Nit de Reis a la plaça, amb cal Soler al fons
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Cal Soler, i el carrer Sant Quint

L'accés al carrer Major a través del portal de Dalt
CARRER MONTSENY

Per l'esquerra de la imatge hi circula la Sèquia Comunal
que va ser soterrada a principis dels 1980s

Façana posterior de cal Casagran

En primer terme ca l'Olivella, i a continuació,
En primer terme, ca l'Olivella.
l'encreuament del carrer Montseny i el carrer Nou abans
d'arribar a la plaça de les Eres
Sant Pere de Riudebitlles – Barri Vell – fotos
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CAMÍ DE BAIX

El Camí de Baix és part del camí que connectava la
Part inferior del Camí de Baix, amb els molins paperers de
Segarra i el Penedès. En primer terme el molí paperer de cal Xerta, cal Ton del Pere i el Molí Cardús. A la dreta es
cal Ròmul, i diversos elements de la Sèquia Comunal
pot veure el canal de la Sèquia Comunal que alimenta els
tres molins, i al fons, el barri de l'Altra Banda

VISTA DES DE L'ALTRA BANDA

Els molins paperer de cal Ton del Pere, de cal Xerta i el
El Barri Vell des del barri de l'Altra Banda
molí Cardús, amb el Riudebitlles en primer terme, des del
pont de l'Altra Banda

Sant Pere de Riudebitlles – Barri Vell – fotos

11/11

CONCURS DE PROJECTES PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE RENOVACIÓ I MILLORA DE L'ESPAI
PÚBLIC HISTÒRIC DEL NUCLI ANTIC DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES

DOCUMENT 8
Text: Aproximació històrica (resum de 1996)

Sant Pere de Riudebitlles, aproximació històrica
(resum del 1996)

geografia
Sant Pere de Riudebitlles és una població industal i agrícola de l'Alt Penedès. El municipi està
situat en el sector septentrional de la comarca on és fronterer amb la comarca de l'Anoia. es troba
localitzat a la Depresió Prelitoral , però gairebé als peus dels primers relleus de la Serralada de
l'Interior.
La vila és travessada pel riu Bitlles o riera de Mediona que davalla de la serra de la Llacuna,
travessa Mediona, s'endinsa pel congost de Santa Anna (pas natural entre el Penedès i les terres
de l'interior). Passa per Sant Quint de Mediona on rep l'aportació de les Deus. Després de Sant
Pere de Riudebitlles, travessa Terrassola i Lavit (actualment Torrelavit), i finalment desemboca al
riu Anoia a Monistrol d'Anoia. A partr de Sant Quint de Mediona una xarxa de recs permet
convertr en regadiu una gran extensió de la vall, a més alimenta els múltples molins paperers.
La dimensió del municipi és petta, 535ha (Sant Quint de Mediona 1389ha, Torrelavit 2394ha).La
població està situada a 244 metres d'alttud sobre el nivell del mar.
Els terrenys estan formats per materials quaternaris (graves, argiles arenes ). Entre els 12 i els 17
metres es troba un primer corrent d'aigua d'on s'abasten la major part dels pous de la localitat. A
contnuació trobem argiles, conglomerats i gresos impermeables. Entre 40 i 45 metres brolla un
altre corrent d'aigua. Seguidament ja s'entra en el miocè pontà de conglomerats i margues
rogenques (Carsi, 1967)
El clima és mediterrani, les pluges cauen sobretot a la tardor i a la primavera. Els vents que hi
bufen normalment són el llebeig, quasi totes les tardes de la primavera a la tardor, i el llevant que
porta pluja. Algunes vegades durant l'any també hi ha grans ventades de ponent.
Les vies de comunicació més importants són el tren (línia Barcelona-Vilafranca del Penedès-Sant
Vicenç de Calders) i l'autopista A7 amb estació i entrada a sant Sadurní d'Anoia (8km). A 1 km del
nucli urbà passa la carretera C244 Igualada-Vilafranca del Penedès-Vilanova i la Geltrú. Finalment,
la vila es atravessada per la carretera Sant Boi del Llobregat-La Llacuna.

orígens
L'inici de la història escrita a Sant Pere la podríem situar el febrer del 917. D'aquesta data en
endavant els testmonis, malgrat que no molt nombrosos, ajuden a perfilar la història del darrer
mil.leni. Mirant enrera els vestgis són gairebé inexistents.
Les característques fsiques del territori són el punt de partda per entendre els primers
assentaments a la vall del Riudebitlles. La funció del riu com a corredor natural entre el Penedès i
les terres interiors, i la notable presència d'aigua són dues característques a tenir en compte.
La primera perque afavoreix l'intercanvi de dues zones ben diferenciades a través del congost de
Santa Anna on el riu encara porta el nom de Mediona. La segona perque la presència de gran
quanttat d'aigua, mercès al riu i a l'aqüífer Carme - Capellades ,va crear les condicions òptmes per
als primers assentaments humans.

Sant Pere de Riudebitlles, aproximació històrica
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paleolític
Els únics rastres que fins ara s'han pogut trobar d'aquest periode, han estat sobretot al marge
esquerre del riu, molt aprop d'aquest.Restes d'eines de sílex, en una zona rica en aquest material, i
la troballa d'un habitacle al paratge de les Deus (Sant Quint de Mediona) testmonien la presència
de l'home 150.000 anys abans de Crist.
neolític
En aquest periode els homes es diferenciaven dels del periode anterior per haver-se acomodat a
un territori, i per usar les primeres formes d'agricultura i ramaderia. Les primeres comunitats
sorgiren 5.000 anys abans de Crist. El Penedès és una zona rica en assentaments d'aquest
periode. I en concret a la vall del Riudebitlles-Mediona en trobem dues, a la font de Cargol i a la
font de Turró, allunyades del curs fuvial. Les restes trobades són nombroses, tals com un taller de
sílex, diferents sitges i dipòsits excavats. També restes de ceràmica i ossos d'animals tpiques de
zones d'aiguamolls.
els inicis de la història
poblament íber i romà
La presència íbera al Penedès va ser important. Restes com les de Calafell, Olèrdola o Subirats en
són una mostra palpable. A la vall del Riudebitlles trobem restes menys importants al terme de
Torrelavit. Seguint el camí que resegueix el riu en trobem prop de Sant Pere, a la zona anomenada
la Masia. Aquestes es componen de ceràmica íbera i romana (provinents de diferents punts de
l'Imperi), signe d'una certa contnuïtat entre els dos periodes en quan a assentaments.
La proximitat de la ciutat de Tarraco i el pas de la Via Augusta fan del Penedès una zona
romanitzada, amb nombrosos testmonis. La vall del Riudebitlles, perpendicular a la gran via de
comunicació, ja devia ésser aleshores un important camí per accedir a les terres de l'interior. Dos
tombes a la Muntanyeta (Sant Pere), i restes a Torrelavit i al Plà del Penedès són els únics vestgis
d'aquest periode fins ara trobats en aquesta vall. No seria massa aventurat pensar en un origen
romà de molts pobles i masies del Penedès, però per ara només és una hipòtesi sense confirmar.
periode visigòtic i musulmà
Es desconeix tot respecte el periode visigòtc al Penedès.No hi ha restes visibles, ni
documentació. Sabem que hi ha un abandonament dels grans nuclis urbans en favor de les zones
rurals. El Penedès mantngué la seva estratègica posició com a terra de pas mercès a la Via
Augusta.
L'invasió dels àrabs posa fi al periode visigòtc.Entren a la península el 716 i la conquesten
ràpidament. Queden petts nuclis de la resistència a les muntanyes. D'aquest periode trobem
diversos topònims àrabs a la zona del Penedès.La Múnia, La Ràpita, Torrelles de Foix, Gelida...,i a la
vall del Riudebitlles, Madyuna (Mediona) i Banu Labid (Lavit). Els cristans conquereixen Barcelona
el 801, portant la frontera al Llobregat. La nova situació converteix la zona entre el Llobregat i el
Foix en terra de ningú, lloc on es produeixen ràtzies devastadores en ambdues direccions. La
conquesta de Tortosa el 1148, posa punt i final a aquest periode d'inestabilitat tant gran. Olèrdola,
a la muntanya, és substtuida per Vilafranca, a la plana , com a centre del Penedès.

Sant Pere de Riudebitlles, aproximació històrica
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febrer del 917 d.c.
"... prope auro annolia, vel rio de Birlas, ubi ecclesia
sita est in onore Sancte Maria et Sancti Petri..."
(Cartulari de Sant Cugat del Vallès)
Primera referència documental on es cita el riu Bitlles, i una església dedicada a Santa Maria i
Sant Pere. Tenim l'església com a centre del nucli primitu. El fet que ja sigui citada, indica que la
primitva església és anterior a aquesta data. Juntament amb el castell de Subirats, que controla la
via Augusta, i altres punts no massa clars, es considera que aquests nuclis són caps de pont dels
comtes de Barcelona més enllà del riu Llobregat, la frontera en aquella època. És curiós constatar
com la referència a l'esglèsia és bastant anterior a molts castells veïns (La Granada 950; Lavit i
FontRubí 956; Gelida 963; Mediona 977; Terrassola1058).
12 d'agost del 956 i 27 de gener del 1011
En una venda feta en el terme del castell de Lavit i en una altra feta al castell de Mediona es
descriu la presència de la carretera, de rescloses, un molí i un altre molí amb el seu cap de rec i
sortda de rec, amb aigua del riu Bitlles.
15 de març del 1011
Els esposos Guifré i Guisla fan donació del terme de Riudebitles al monestr benedict de Santa
Maria i Sant Mart de l'Insula Gallinaria, a la Ligúria. Des d'aleshores en endavant el priorat
benedict serà qui regirà la localitat. Aquest terme ha arribat tal qual fins els nostres dies sense
sofrir cap modificació. La donació serà confirmada el 1044 per Benet IX, i el 1168 per Alexandre III.
Estem en un periode on el Penedès és terreny abonat per a les lluites pel poder entre els comtes,
l'església i poderosos senyors.Són temps de grans incerteses.

document de donació del
terme de sant pere de riudebitlles
"Aquest és el trasllat d'una donació, el contngut de la qual és el següent: que les coses donades
si han estat lliurades de cap manera poden ser tornades al donandor.Així doncs, en nom de Déu
omnipotent, jo, Guifred i la meva muller Guisla, som donadors al senyor Déu i a Sant Mari i a Sant
Mart que han estats construits a l'illa Gallinària i ho fem per Déu i per remei de les nostres ànimes
i la de tots els nostres parents.En primer lloc, donem a l'esmentat cenobi l'església de Sant Pere de
Riudebitlles amb els seus termes i les seves quadres: afronta, a sol ixent, amb el coll dit de Bremon
i va pel camí públic fins al torrent anomenat "Denaria" i pel torrent fins al riu Bitlles i prossegueix
fins al gorg anomenat Borrell i surt al torrent dit "Matricarias" i contnua pel torrent fins al Pratell i
va pel torrent i per les figueres denominades "Plexades" i pel prat dit "Gevericum" i pel camí
públic; a mitjorn afronta a sol ponent amb el camí que va al coll Fornell i passa pel mig del camí
fins al torrent anomenat de Llobeta i contnua pel torrent i pels "Canabaris amples" i per la coma
que hi ha sobre la casa de Morató i passa pel cim del puig anomenat Gallicà i pel cim de la serra
fins al puig denominat Castellar i baixa dintre del riu de Riudebitlles; afronta pel nord amb el riu de
Riudebitlles i contnua per aquest riu fins al torrent dit "Barraquies" i pel torrent fins el coll
anomenat Guia i pel cim de la serra arriba al coll Roig i, recte, baixa pel comellar a la font
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d'Arquinall i contnua pel límit i marge que hi ha sobre la coma d'Arquinall fins a la fi de la coma i
d'alli traspassa i pel mig del com d'Artmi baixa recte a la coma i surt pels peus de la muntanya fins
a la coma de "Lenari" i travessa pel camí i surt a la plana i per la plana sobre el puig de Berter
contnua pel límit i marge i arriba al coll rubió pel mig de la serra, i pel coll de Pigordanes i pel mig
de la serra arriba al Puig-gros, i per la serra de Puig-gros baixa al torrent que travessa i arriba al coll
de Bremon i al camí públic (...)"
"Ha estat feta aquesta escriptura de donació el dia tres de les idus de març de l'any 15 del rei
Robert (13-3-1012).Signe de Guifred = Signe de Guisla, la seva muller, nosaltres que hem manat
fer escriure aquesta escriptura de donació i hem pregat els testmonis que la signessin.=Signe de
Gotard = Signe d'Argela = Signe de Pere = Signe de Guadall = Signe de Bremond = Signe de Bonfill
Bellús = Signe d'Amalric Gomar = Gaufred, sacerdot, que ha escrit aquesta donació en el dia i any
expressat més amunt = Ramon, levita i degà = Ramon, prevere = Signe de Berenguer Bou = Signe
de Pere de Barcelona = Signe de Guillem Pintor, testmonis d'aquest trasllat = Signe de Pere Corró
que ha fet escriure aquest trasllat amb les lletres esmentades en la línia 20 i 22, el dia 2 de les
nones d'octubre de l'any 1188 (6d'octubre)"
Comte Borrell: fill de Borrell II, va ser Comte de Barcelona del 992 al 1018
Guifré: fill del Comte Euroigi de Mediona
Guisla: muller d'En Guifré, podria ser Guisla de Castellet
Monestr de San Martno dell'isola Gallinaria: es troba situat davant la ciutat d'Albenga, a la
Ligúria (Itàlia)
camí públic: es refereix a aquell ve de La Granada del Penedès i va cap a Capellades, molt
important fins fa poc.Encara es recorda que per ell venien les colles de la Segarra i l'Aragó
per a veremar.
coll: depressió pronunciada a la carena d'una serra, sovint utlitzat com a camí públic
gorg: clot del llit d'un corrent d'aigua, on aquesta s'entolla
coma: depressió planera en un terreny muntanyós
puig: elevació de terreny que sobresurt del terreny circumdant
1331
La comunitat del Priorat de Sant Pere la composaven quatre monjos sota la supervisió d'un
prior.
1406
Don Pedro de Luna, més tard elegit a Avinyó papa amb el nom de Benet XIII, va ser prior de Sant
Pere. La seva gestó va empobrir considerablement el priorat
7 de setembre del 1428
Es signa, al castell d'Olesa de Montserrat, la unió del priorat de Riudebitlles amb l'abadia
benedictna de Montserrat. Ligúria és molt lluny i cal buscar la protecció més aprop. La unió
durararà fins el 28 d'octubre del 1801.
1435
Primera referència escrita sobre l'existència d'un hospital. Aquest desapareixerà en algun
moment de la segona meitat del s XIX. Va arribar a tenir un hospitaler, un metge i un cirurgià.
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3 de maig del 1440
Primera referència de l'existència d'un molí fariner, localitzat vora la riera, prop del rec de la vila i
amb un doll d'aigua molt abundant allí mateix. Les dades poden induir a identficar aquest amb el
molí Cardús.
3r dijous de gener del 1527
D. Joan Miquel, pagés de Sant Pere, rep la llicència per a la construcció d'un o més molins
fariners o drapers a la zona del Pujol de Lloranàs. Aquesta és concedida per l'abat i la comunitat
del monestr de Santa Maria de Montserrat.
8 de novembre del 1625
Escriptura d'establiment emfitèutc on canvia de mans un molí abans draper per ser convertt en
paperer. Juntament amb el molí hi havia un salt d'aigua i una peça de terra. La possessió es tenia
en domini directe de l'abat del monestr de Santa Maria de Montserrat.
13 de gener del 1650
S'adjudiquen les obres d'ampliació de la nau eclesial de la vella església romànica. Restes
gòtques indiquen que no és la primera ampliacó.
1652
La pesta bubònica ataca Sant Pere. Moren un total de 21 persones, creant gran alarma a la
població. A les afores del nucli, hi ha un hospital per el tractament dels malats.
7 d'agost del 1672
Inici de les obres de reconstrucció de l'aqüeducte Pont Nou, peça cabdal per al funcionament del
rec o sèquia comunal, que alimenta tan els molins com l'horta. Les obres finalitzaren el 1721.
juliol del 1687
La plaga de la llagosta, entra amb força arrassant tot allò que es trobava pel davant. Època de
grans dificultats per a la població. Gana.
30 de desembre del 1717
Formalitzada la venda d'un molí draper, que abans havia estat paperer. Passa de les mans d'un
noble a les de dos relotgers.
28 de juny del 1748
Antoni-Joan Rovira va buscar l'aliança econòmica de Josep de Mora i de Catà, primer Marquès de
Llió, amb la consttució d'una societat perpètua per bastr i explotar molins paperers.
1775
En el cens o estat general de les fàbriques de paper a Catalunya de l'any 1775 consta que a Sant
Pere funcionaven 10 molins paperers que produïen 10.200 resmes de paper anuals, però que
tenien una capacitat potencial de 25.400 resmes anuals. En aquells moments a Catalunya hi havien
109 molins paperers, 13 dels quals eren a la vall del Riudebitlles.
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28 d'octubre del 1801
Sant Pere de Riudebitlles posa fi a la unió amb el Monestr de Montserrat. Tan sols 16 anys
abans , el monestr seguia rebent els delmes pagats per aquesta localitat. La d'aquell any, 1785,
correspon a l'important quanttat de 1400 lliures barcelonines.
L'augment del conreu de la vinya va en augment , a través de la rabassa morta.
1829
La junta contestant l'interrogatori de la junta d'Aranzels, manifestava que els punts més
destacats de la indústria paperera a Catalunya eren Sant Pere de Riudebitlles, Capellades, la Riba,
Vic i Barcelona.
.1845
La llei de desamorttzació de Mendizábal (anys 36-37), juntament amb un antclericalisme
important són el motu pels quals els béns de l'església a Sant Pere siguin posats en venda. La llei
excloia les cases parroquials, horts i jardins contgus i annexes, però els habitants de Sant Pere
també intentaren arrebasar-los al més que sorprès capellà d'aleshores.
1852
La plaga de l'oïdi o malura vella afecta durant vuit anys l'important producció de vi
i tot el comerç e indústria que havia anat naixent al voltant de la vinya.
1865
Milloren les comunicacions amb Barcelona mercès a la inauguració del nou tram del ferrocarril
de Martorell a Tarragona. Sant Pere té l'estació més propera a Sant Sadurní d'Anoia, tan sols a 8
km.
30 de setembre del 1868
Revolució que té com a conseqüència la crema de l'Ajuntament i l'aparició d'un pasquí que
literalment deia: "Viva Prim: viva la Libertad: abajo el huerto rectoral y hágase una plaza nacional.
Unos ciudadanos". La lluita del rector per no perdre l'hort va ser llarga i dura.
1883
Primera gran vaga al sector paperer de tota la conca del Riudebitlles. L'organització sindical dels
obrers era important ja que l'any anterior havien enviat diferents representants al Congrés de la
Federació de Treballadors de la Regió Espanyola , organització de caire anarquista, celebrat a
Sevilla. Això provocà la substtució dels treballadors , per personal procedent d'altres comarques.
9 de febrer del 1884
Primera referència documenal de la construcció de la nova carretera que provinent de Sant Boi
del Llobregat es dirigeix fins a la Llacuna. Una nova millora en les comunicacions.
1888
Inici de les obres de la nova capella del Santssim, obra d'estl neogòtc. Aquesta ocupa una
antga construcció rectoral just al costat de l'església i el campanar. L'autor del projecte i la
construcció és el mestre Miquel, de Sant Pere, contnuador d'una antga nissaga de mestres
d'obres.
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1889
Arriba al Penedès la devastadora plaga de la fil.loxera, provinent d'Amèrica del Nord. Això
perjudicà molt els pagesos amb contracte de rabassa morta. Les conseqüències nefastes portaren
a l'esclat de les reivindicacions dels rabassaires.
segle XX
El nou segle entra amb la indústria paperera seguint com a base econòmica i social de Sant Pere.
La prematura introducció de l'electricitat mercès a la presència de gran quanttat de rodes
hidràuliques, l'obertura de la primera oficina de Caixa Penedès fora de Vilafranca, la diversificació
de gran quanttat de pettes empreses auxiliars del sector (lampistes, mecànics, transportstes,
constructors, fusters, formaires, drapaires...) són una mostra de la gran actvitat de la localitat.
Socialment això implica la presència d'una petta burgesia local, i d'un cert moviment obrer , amb
el que comporta aquesta mescla en una localitat tant petta.
L'època de la guerra civil no és especialment confictva si exceptuem la crema de l'església i la
capella del santssim.
Amb l'arribada dels anys 60, els molins comencen a renovar l'utllatge, modernitzen les
instal.lacions i els vells molins del setcents comencen a èsser abandonats exceptuant aquells que
disposaven d'habitage. La degradació comença de forma inexorable. Aquests canvis provoquen
l'arribada d'una forta immigració que fa crèixer el poble de forma un xic desordenada.
Els anys 80 i 90 han arribat amb la crisi.En un poble on les empreses es robaven literalment els
treballadors les unes a les altres, han començat a tancar portes algunes d'elles, i l'atur plana de
forma amenaçadora. És degut a això que un lent procés de diversificació econòmica s'està duent a
terme.L'aigua segueix sent l'esperança d'una comarca de secà, el paper i la indústria auxiliar la
font de riquesa emmig de vins i caves.

població
anys
1358
1365.7
1378
1497
1515
1553
1673
1708
1717
1787
1830
1842
1849
1857
1860
1868
1877

fogatges
62
72
59
37
22
40
35
60

habitants

270
320
890
1209
1311
1542
1915
2006
1758
1602
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1885
1887
1889
1936
1940
1950
1960
1970
1975
1981
1991

1561
1623
1671
1522
1528
1531
1577
1892
2089
2170
2108

la forma urbana
Sant Pere de Riudebitlles neix al voltant de l'església, més tard convertda en priorat. Al voltant
d'aquesta neixen també les primeres cases. La localització és a la dreta del riu Bitlles, sobre una
terrassa creada per l'aportació de sediments al llarg del temps. El nucli original és a costat del riu
però amb una diferència de cota de més de 20 metres.
la Vila
Amb aquest nom és coneix aquesta zona embrionària. Té forma de vila closa amb dues entrades
molt clares, una pel camí de Baix, l'altra per la plaça de les Eres. Aparentment sembla que tot el
conjunt sigui del mateix periode. Un estudi més detallat posa en evidència que tenim dos periodes
diferenciats. El fogatge del 1365 testmonia la presència de 72 cases, el de 1708 en testmonia 60 i
270 habitants. Aquestes coincideixen gairebé en nombre amb les que hi ha a les illes de cases que
envolten el priorat. L'estructura de les cases d'aquesta zona és ben diversa de les demés. Són
parcel.les pettes e irregulars, molt fragmentades, que formen un contnu. El nom del carrer del
Call, posa de manifest aquesta antguitat, ja que els jueus foren expulsats de Catalunya el sXV.
El cens de 1787 és de 890 habitants, coincideix amb la construcció de la majoria de molins
paperers que hi ha a la vila. La majoria es concentren a la corona exterior, prop del Rec i del riu.
Aquesta corona exterior està formada per les cases del carrer Major i carrer de Baix i les del carrer
dels Quadres o dels Còdols. La disposició d'aquestes és suburbana, o sigui, la de cases que
sorgeixen al llarg d'un camí. Les parcel.les són més grans i regulars i les cases tenen eixida. I és
també aquí on hi ha les cases pertanyents als segles XVII i XVIII.
Cal Ròmul (antc casal del Marquès de Llió), disposa de dos cossos principals, un gòtc a la part
interior, un molí del XVIII magnificament empalmat a la part gòtca a l'exterior. Coincideix amb la
apreciació sobre el creixement.
Aparentment sembla que el contnu de les cases obeeeixi a la presència d'una muralla, però no
s'han trobat restes que ho confirmin. A més, aquest contnu no sempre ha estat aixins ja que es
poden descobrir almenys tres possibles entrades del Rec de la Vila a l'interior. A part es pot
hipottzar amb tres possibles entrades més en aquest recinte, que sumats a les dos existents,
farien un total de cinc. El contnu tal i com el coneixem ara podria ésser del passat segle si tenim
en compte la data de construcció d'algunes cases.
La vesant defensiva de Sant Pere és bastant confosa. Sembla ser, sense poder-ho demostrar, que
una xarxa de mines subterrànies que comunicaven les cases pels cellers permeta una fàcil
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evaquació. Els cellers de les cases disposen d'entrades (gairebés totes tapades en l'actualitat) a
aquestes mines que foren usades per fer-hi passar les conduccions de clavegueram i aigua. Sabem
que l'eglésia i la desaparescuda casa dels Olzinelles també en tenien. Per altra banda, al costat i a
l'interior del molí Cardús (el més antc) trobem entrades a unes galeries que s'endinsen en direcció
a la plaça de l'Església. No han estat explorades des de fa molts anys.
La plaça de les Eres es troba on arriba el camí de Sant Quint, davant on comença el carrer Major.
La presideix l'Ajuntament, edifici del segle passat, i Cal Soler, casa pairal del 1516. Aquesta plaça
és el punt de partda des d'on surten diversos carrers de forma radial. Trobem el carrer del Trull, el
carrer de Sant Quint que segueix el camí vell de Sant Quint amb cases del segle passat, el carrer
Pirineus (antga carretera vella o camí dels morts en direcció a Sant Jeroni), el carrer Nou amb una
de les primeres cases datada el 1723 i el carrer Montseny (abans Darrere el Rec) que segueix el
curs del Rec per darrere les eixides de les cases del carrer Major en direcció al Camí de Baix (antc
camí de Vilafranca a Piera). Tota aquesta zona la podríem datar a partr del segle XVIII.
l'Altra Banda
El 29 d'agost del 1765 trobem la primera referència escrita a les cases noves de l'altra banda de
la riera. Coincideix amb el segle XVIII, moment en que la població creix espectacularment. Les
construcions són pettes i per a un ús agrícol. El barri també està molt elevat respecte la riera i
mira a migdia i a la Vila. Pel carrer Llarg i pel carrer Bonavista hi transcorre un rec, que porta
l'aigua als Plans i a Torrelavit. Serveix per regar els horts que hi ha al davant de les cases, a l'altre
costat del carrer situats en terrasses que descendeixen cap el riu. Aquests dos carrers contnuen
un cap a Sant Quint de Mediona i l'altre cap a Torrelavit. El tercer carrer que conforma el barri és
el carrer Piera, resegueix l'antc camí de Cabrera d'Igualada i de Piera. Aquest supera un fort
pendent en direcció a la serra de Gramar, que tanca la vall pel nord.
el Torrent Cuitó
Barri que neix al llarg del camí de Vilafranca prop de la casa pairal de Cal Manyoses on hi ha un
important trull d'oli i Cal Sabaté. Aquest barri queda bastant allunyat de la Vila. El conformen cases
semblants a les de l'Altra Banda, pettes i per a un ús agrícol però que ocupen ambdos costats del
carrer. Comença on la plana on va nèixer Sant Pere comença a enfilar-se cap a la serra que tanca la
vall del riu Bitlles pel migdia.
el Camí de Baix i el Cel Blau
Dos barris que nasqueren als anys 60 degut al fort increment de la població que es produí quan
la majoria de la indústria renovà i amplià les seves instal.lacions.
El primer ho va fer prop de la Vila, a un costat del Camí de Baix. Quatre mansanes intentaren
crear un pett eixample que el pas del temps i el canvi constant de normatves han convertt en un
a zona caòtca, en un bon exemple del que no s'hauria d'haver fet mai.
El Cel Blau nasqué a l'altra banda del torrent cuitó, sota el Puigcúgol. És el barri més elevat del
poble, i optà per la fórmula de la ciutat jardí. El seu naixement va lligat al creixement industrial
d'una empresa de tnts.
Queda per analitzar la Carretera, construida als anys 80 del segle anterior. No va reseguir cap
camí històric, i des d'aleshores ha estat un eix al llarg del qual Sant Pere també ha crescut,
sobretot des del punt de vista industrial.
Les perspectves actuals de creixement no són massa clares. La crisi industrial i l'estancament de
la població han aturat un procés de creixement que creà nombroses bosses no urbanitzades a
Sant Pere de Riudebitlles, aproximació històrica

9/14

l'intereior de la localitat. Ara és un bon moment per refexionar i no caure en els errors d'un
"desarrollisme" que ha estat nefast per la majoria de poblacions del nostre país.

el priorat
La primera notcia escrita sobre Sant Pere de Riudebitlles es refereix a l'existència d'una església
dedicada a Sant Pere i a Santa Maria. Parlem del 917. Anys més tard aquesta es converteix en un
priorat benedict. Amb la fi del priorat i la deamorttzació de Mendizábal, aquest es comença a
fragmentar. El pas del temps ha modificat extraordinariament el conjunt primitu, fent-lo
irreconeixible.
Església: la portalada romànica és la resta més antga que es conserva. Va ser restaurada el 1909,
i el 1991. La nau va ser ampliada a partr del 1650. Es pot observar al mur de tramuntana el lloc
que acupava una antga capella enderrocada el 1736. L'església va ser cremada l'any 1936 i la
restauració posterior va cobrir amb terrazzo el paviment original, i amb ell moltes tombes de les
quals no en tenim referències.
capella del Santssim: construida amb estl neogòtc el 1888 sobre antgues dependències de la
rectoria. L'autor del projecte és el Mestre miquel, mestre d'obres de Sant Pere. Es conserven part
dels plànols originals. També va cremar el 1936.
pat i hort del mossèn: el primer disposava d'un pett espai cobert, semblant a una llotja. Va ser
mutlada durant la construcció de l'Escola estel, a finals del 60. Pot ser recuperada. L'hort és un
espai elevat 2m sobre la cota del carrer Major i va ser mutlat quan amb les obres de pavimentació
del carrer, aquest es va eixamplar. L'hort era un pett oasi verd emmig dels carrrers estrets però
actualment han desaparescut tots els arbres i demés vegetació. Uns revolucionaris del segle passat
volien convertr-lo en una "plaza nacional".
Rectoria: Ha sofert dues grans transformacions, una el 1863 després de les desamorttzacions,
l'altra a finals dels anys 60 quan es construí literalment al damunt l'Escola Estel.
Teatre Catequístc: situat entre Cal Boter i la Rectoria, antgament era un espai més pett, on s'hi
accedia des del Corronet, amb una porta a migdia. també s'accedia a través del pat del mossèn,
per sota la llotja. Era l'edifici més baix del conjunt. El 1970 va ser profundament renovat,
construint-se al damunt l'Escola Estel.
Campanar: independent de l'església, ocupa el lloc centarl. Antgament s'hi accedia a través del
passatge del Priorat que comunicava la plaça de l'Església amb el pat del mossèn. Actualment és
el vestbul del teatre. Un llamp el va escapçar als anys 40.
Cal Boter: edifici venut gràcies a la desamorttzació. L'interior disposa de nombroses restes d'un
gòtc arcaic, i de portes tapades a la paret del teatre. Antgament disposava d'un pas elevat sobre
el Corronet que comunicava amb dues cases del carrer Major.
plaça de l'Església: fins el 1864 hi havia el cementri, però en aquesta data va ser traslladat al
costa de l'ermita de Sant Jeroni. Durant les obres de pavimentació de la plaça al llarg dels anys 50,
van aparèixer nombroses restes humanes, i una part de les mines subterrànies que travessaven la
plaça.

el rec i els molins paperers
Dues vendes fetes, una el 956 al terme del castell de Lavit, i l'altra feta el 1011 en el terme del
castell de Mediona permeten descobrir que, en el primer hi havia rescloses, molins i la carretera, i
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en el segon un molí amb el seu cap de rec i sortda de rec amb aigua del riu Bitlles. En aquestes
dates on encara no s'havia produït la donació del terme de Sant Pere descobrim la presència de
rescloses, recs i de molins. És interesant descobrir la seva presència en un lloc tant insegur com és
una zona fronterera. Això genera tota una sèrie d'interrogants sobre el seu origen (àrabs?,
romans?)
el Rec
El Rec neix a la Passada, al terme de Sant Quint de Mediona. La concessió de les aigües
(10.000.000 de litres d'aigua diaris) sembla que té el seu origen en la donació del terme feta el
1011. Recorre el terme municipal veí i s'endinsa al terme de Sant Pere per les Esplanes. És en
aquest punt on la riera de Mediona canvia de nom i es transforma en el riu Bitlles.
Després de deixar les Esplanes arriba al torrent d'en Guilló, aquest és salvat mitjançant
l'aqüeducte del Pont Nou. Resegueix la muntanya de Sant Jeroni fins arribar als molins de Cal Jan.
Aleshores es dirigeix cap a la Vila arribant al camí vell de Sant Quint, aquest entra a la Vila pel
carrer de Sant Quint. El Rec de la Vila passa pel darrere de les cases d'aquest carrer i arriba a la
plaça de les Eres. Contnua pel camí que comunica la plaça amb el camí de baix, aquest és conegut
com Darrere el Rec. Finalment seguint les eixides del camí arriba al riu passant per diversos
molins.El Rec alimenta 16 molins paperers al llarg del seu recorregut, diferentes basses, i els
multples bitllots que hi han, ajuden a distribuir l'aigua convertnt extenses zones en terrenys de
regadiu.
A més del Rec tenim el rec dels Borrissols que passa pel barri de l'Altra Banda, el rec de l'Horta, el
rec de Cal Querol i el rec de Baix.
el Pont Nou
Peça cabdal del Rec, ja que permet salvar el torrent d'en Guilló, de 25m de profunditat i 80m
d'alçada. La restauració de l'aqüeducte feta el 1985 posà en evidència l'origen medieval d'aquest.
La part central però és fruit de les obres de reconstrucció iniciades el 7 d'agost del 1672. El cost
d'aquestes obres fou de 475 lliures de moneda barcelonesa. Aquestes van ser fetes a preu fet pel
mestre d'obres, de la vila d'Olesa de Montserrat, Gaspar Claver. Les obres finalitzaren l'any 1721.
L'alçada del punt central és de 21m. El topònim Pont Nou és més vell que les obres de
reconstrucció d'aquest. El 13 de febrer del 1634, trobem el nom en un contracte d'arrendament.
Això permet pensar en l'existència d'un aqüeducte molt anterior a l'actual.
molins paperers
La gran majoria de molins tenen el seu origen en el segle XVIII, malgrat que en trobem de
referenciats molt abans.L'estructura d'un molí paperer no varia massa. Ens trobem davant d'un
edifici amb planta rectangular o amb forma d'ela.La planta baixa és la zona humida, on es produeix
el paper. Grans rodes accionades per l'aigua mouen la maquinària. Aquesta planta acostuma a ser
tripartta, amb sostres de volta de canó, normalment de pedra. La planta d'entremig varia d'un
molí a un altre. En uns és l'habitatge del propietari, en d'altres és el contador, lloc destnat a
contar i preparar les resmes de paper.Finalment, l'últm pis és on estan situats els miradors, lloc on
s'asseca el paper.La característca més important d'aquesta planta és que gairebé és lliure. Grans
pilars aguanten les bigues de la coberta, que a la seva vegada aguanten els penjadors on s'asseca
el paper. L'altra característca és la gran quanttat de finestres (ventanes), orientades als quatre
vents.
Normalment els molins paperers estan allunyats dels nuclis urbans. A Sant Pere però en trobem
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molts que estan incorporats a l'interior de la Vila. El cas més interesssant és el molí de Cal Ròmul.
El seu propietari original, el Marquès de Llió aprofità el seu casal gòtc per ampliar-lo amb l'edifici
del molí. La residència principal passà a la nova construcció, mentre que la vella passava a formar
part del contador i dels miradors. Es produí una interessant simbiosi entre el vell i el nou edici i
'estructura urbana.
Actualment, moltes d'aquestes construccions han sofert grans transformacions. Cap està en
servei ja que les noves tècniques industrials els han fet obsolets. Això ha produit un doble
fenòmen. Els urbans són actualment habitatges, o estan abandonats. Els que es troben fora la Vila,
s'han convertt en els embrions per a les ampliacions de modernes naus industrials.
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CONCURS DE PROJECTES PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE RENOVACIÓ I MILLORA DE L'ESPAI
PÚBLIC HISTÒRIC DEL NUCLI ANTIC DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES

DOCUMENT 9
Text: Sant Pere de Riudebitlles 1949-1999
Capítol 3, el creixement urbà (1999)

SANT PERE DE RIUDEBITLLES, 1949-1999
CAPÍTOL 3- EL CREIXEMENT URBÀ
1- CARRERS, PLACES I BARRIS
Durant la postguerra, Sant Pere no creix. Manté la grandària que havia assolit en el segle XIX.
L’Església i l’Ajuntament presidint la Vila, el cor de Sant Pere. La vila closa, els carrers que sorten
de la plaça de les Eres, el barri de l’Altra Banda, i més enllà, el barri del Torrent Cuitó. L’habitatge
tpus era unifamiliar amb planta baixa, dos pisos i golfes.
Els carrers eren de terra, quan plovia quedaven plens de fang ja que no hi havia embornals que
s’emportessin l’aigua. Carrers sense trànsit, molts d’ells resseguits pels recs amb els safareigs. Un
primer esforç per millorar aquests carrers polsosos fou la pavimentació amb llambordes. La idea
no és nova ja que als anys vint i als anys quaranta ja existeixen projectes, però no és fns a
començaments dels anys 50 que lentament comencen les obres. El carrer Nou, el carrer Sant
Quint, el carrer Major, el carrer del Call, el carrer de Baix estrenen un nou aspecte, molt proper al
de les ciutats. Apareixen voreres estretes i clavagueres, desapareixent els pèlags i la pols.
La construcció del pont l'any 1957 fa aparèixer de mica en mica, un nou espai urbà a l’Altra Banda.
Més tard la construcció del Terraplè, que porta aquest nom pel fet que restes dels enderrocs,
runes i terra d’altres llocs (basicament de les runes de “les Monges” i les excavacions de la nova
fàbrica de cal Ròmul) va servir per fer-lo crèixer, donarà un aspecte nou al barri de l'altra banda de
la riera.
LA CARRETERA
A la postguerra, a Sant Pere es van construïr molt pocs edifcis nous. La majoria es van aixecar al
llarg de la carretera, un lloc encara poc urbanitzat. És aquí on s’ubiquen també els embrions de les
noves indústries, convertnt la carretera en un eix important per al desenvolupament futur de Sant
Pere.
Els plataners de la carretera és una imatge gravada en la memòria de molta gent. La carretera, que
va ser construïda als anys 80 del segle XIX, va ser un lloc d’esbarjo, de passejades i encontres sota
l’ombra dels plataners, on el trànsit era mínim i encara hi era possible jugar.
L’augment del trànsit, les topades amb els arbres, amb el rerafons del negoci de la venda de la
fusta, van impulsar a la discutble tala massiva d’aquests plataners que vorejaven les carreteres
d’arreu. No es van salvar els de Sant Pere que l’hivern del 1972-1973 van desaparèixer.
EL PRIMER IMPULS
Amb l’arribada de la immigració, i la millora de les condicions econòmiques a partr dels anys 60 la
població de Sant Pere comença a créixer (1577 habitants) i s'inicia un procés de transformació
sense precedents. Ràpidament es deixa enrere el poble que venia del segle XIX, i entra en el
desarrollisme desordenat i caòtc dels anys 60 i 70, neixen nous barris i es transformen els
existents.
NOUS BARRIS
El Camí de Baix , part de l'antc camí ral de Vilafranca a Capellades, divideix una zona d’hortes
limitada pel carrer Nou i la Vila. L’any 59 es sol.licita el permís per construïr possiblement la
primera casa al barri, al costat d’un dels molts camins. Més tard es dibuixen quatre illes
axamfranades amb els seus carrers corresponents, seguint el model d’eixample. Es comencen a
construïr cases amb jardí, però de seguida es canvia la tpologia per una casa amb magatzem a la
planta baixa i un pis a la planta superior, i al darrere una mica de pat. Amb el temps s’incorpora
una tercera tpologia, la casa de pisos el que fa que l’aspecte del barri sigui sorprenent per la
barreja. La casa de pisos és una nova tpologia constructva ja que fns aleshores Sant Pere no
n’havia tngut. Els pisos són una gran novetat, i un èxit degut als seus preus més assequibles.
El Cel Blau neix molt relacionar amb el fort creixement de Tintes Herrando S.L. i l’arribada de nous
treballadors. El barri és situat a l’altre costat del Torrent Cuitó, lligat a la carretera, a la vessant
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d’un turó que s’enfla cap el Puigcúgol. A diferència del Camí de Baix, aquest barri ha mantngut
una tpologia única de casa amb jardí, amb els carrers arbrats, una ciutat jardí. Les primeres cases
eren entre mitgeres, amb un llunyà regust a les velles construccions de les Colònies Industrials. La
resta són construccions aïllades.
Ambdós barris van nèixer amb carrers sense pavimentar i una mancança de serveis i espais
públics, tota una característca d’aquella època. Amb l’arribada dels anys 80 comença un
important esforç per pavimentar i arranjar aquests barris.
POSAR ORDRE AL CAOS
El 1956 trobem una instancia dirigida a l’Ajuntament en la qual una “comisión como propietarios
de vehículos industriales” es queixa en els termes següents “por carecer de un plan de ordenación
urbana y con el beneplácito de este Ayuntamiento, se permite edifcar sin control y a conveniencia
de ciertos propietarios” Una clara mostra de com anaven les coses aleshores.
El 1967 hi ha el primer intent de dotar Sant Pere d’unes eines de planifcació urbanístca. Es
redacta el “Plan General de Ordenación Urbana de S. Pedro de Riudevitlles”, amb diverses
revisions fetes els anys 74, 76 i 78. Aquí es delimiten per primera vegada els usos del terreny, els
carrers i els serveis previstos.
Però l’eina més important es comença a gestar el 1982. Les “Normes Subsidiàries de
Planejament” són redactades amb la partcipació de tots els ciutadans.L’aprovació inicial és de
1987, i la defnitva el 1990. Les Normes Subsidiàries permeten planifcar el creixement actual i
futur de Sant Pere, disposar de nous vials i equipaments, zones residencials i zones industrials,
espais verds i la regulació de les noves edifcacions, a més de controlar l’especulació. Un avanç
importantssim.
LA SEGONA EMPENTA
Després de l’important creixement dels anys 1960 i 1970, comença una segona fase a partr de
fnals dels 70, els 80, fns avui en dia.
Apareixen nous carrers, nous espais urbans que, a diferència dels anteriors, segueixen uns criteris
urbanístcs més sòlids fruit de l’aprovació de les “Normes Subsidiàries de Planejament”.
El carrer del Sol a l’Altra Banda, el barri Sant Jordi a la Vila, la plaça de Bouillargues al Camí de
Baix, són nous espais per on Sant Pere segueix creixent, amb més o menys fortuna quant a la
qualitat dels nous edifcis, però on no es repeteix el desordre i la manca de planifcació que hi
havia hagut fns aleshores.
Aquesta fase de creixement comporta també la progressiva desaparició de molts dels
característcs pats situats als darreres de les cases que trobem al carrer Nou, al carrer Major o al
carrer Vilafranca. Aquests espais tan bonics de les cases havien servit per tenir-hi animals per al
consum domèstc, arbres fruiters i a vegades petts horts. La pèrdua d’aquests usos juntament
amb l’augment del nombre d’automòbils, ha fet que poc a poc aquests pats deixessin lloc a
garatges. Pocs d’ells s’han convertt en jardins. Una llàstma.
Un fet singular l’any 1980 és el canvi dels noms dels carrers ja que “es tracta, senzillament, de
retornar els noms populars, que nosaltres, en el parlar quotdià, donem als carrers i places”
Queden enrere els noms fruits del règim anterior.
Amb els 80 s’inicia el Parc del Pont Nou, comprant diversos horts i vinyes que envoltaven
l’aqüeducte per convertr-les en un espai natural d’ús públic. Aquest zona de pas de l’aigua i
d’interès natural i artstc, no ha parat de crèixer des d’aleshores convertnt-se en una important
zona de lleure per a Sant Pere.
Fins al 1989 només es podia entrar a la part antga de la Vila per dos llocs, la plaça de les Eres i pel
Camí de Baix i la Costa. En aquest any s’obre el nou pas que permet millorar els accessos des del
barri del Camí de Baix, i que comunica Darrere el Rec (o carrer Montseny) amb el carrer Major.
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La plaça del Paper és una fta important per entendre aquesta nova manera de fer crèixer la vila.
Una barreja equilibrada d’espais públics, equipaments, habitatges i indústries, amb tots els serveis
des del primer moment. L’espai públic més gran de Sant Pere s’inaugura la primavera del 1998,
com consta en la roda de molí allí situada.
És també en aquest any que s’inicia l’enderroc dels miradors de cal Xerta. Això dóna pas a l’inici de
la solució d’un problema molt antc, el del pas de cal Ton del Pere, i també obre noves
perspectves de la Vila cap a l’Altra Banda i la riera.
2- EL RIU, I ELS RECS
EL RIU
El riu Bitlles travessa Sant Pere i li dóna el cognom. Deixa una part molt petta del terme al costat
dret, i la major part al costat esquerre. Passa molt enfonsat, i no és senzill trobar un bon lloc per
on travessar-lo. Al llarg dels temps sempre s’ha buscat millorar els pasos, sobretot de la Vila a
l’Altra Banda ja que per allí passava el camí ral que menava de Capellades i l’interior, a Vilafranca i
el mar. Fins ben entrat els anys 50 un pont de fusta comunicava el molí de la Font amb el que més
tard seria el Terraplè. Els vehicles havien de baixar fns al riu i pujar per l’altre costat. Les
avingudes i riuades malmeten molt el pont i feien que fos necessari reparar aquest camí sovint.
Igual passava amb les passeres de la Font del Quadres, del carrer del Trull, de la fàbrica del Valls,
de la font de la Teula.
Algunes de les rierades més importants d’aquest segle són la d’agost de 1921, la de l’any 1958 i la
del 10 d’octubre de 1994. L’aigua cobri tots els baixos de cal Carol, on hi ha dues plaques que així
ho recorden.
El pont de l’Altra Banda és una anhel que ve de lluny. Ja parlen que a començaments de segle hi
havia la promesa de construïr-lo.
El novembre de 1942 trobem un primer projecte executu per a la construcció d’un pont que
uneixi la Vila amb l’Altra Banda. El pont busca obrir també un nou accés començant al carrer del
Trull i arribant a l’inici del carrer Xic.
Un avantprojecte del maig de 1944 dibuixa un pont pel lloc actual, preveient un mur de contenció
al marge dret. Les gestons no s’aturen i en els mesos següents hi ha petcions d’informació per
obtenir crèdits.
El març de 1952 s’encomana un nou projecte de pont a l’arquitecte municipal. Aquest s’acaba
l’abril de 1953, un projecte per a un pont de 21 metres de llargada i 5 d’amplada, amb un
pressupost de 239.172,62 ptes.
El 26 d’abril de 1956 es dóna llum verda a la seva construcció, començant ofcialment les obres el
21 de novembre del mateix any. Mentrestant es redacta la 2a fase del projecte. El 2 de març de
1957 s’acaben les obres.
El 26 de maig de 1957 es celebrà una lluïda festa d’inauguració. Un gran àpat amenitzat amb
música en viu. El cost total d’aquesta festa fou de 9.137,00 ptes pagades en part pels propis
convidats.
La història del pont no s’acaba aquí ja que uns forts aiguats en el 1958 van trencar el mur de
contenció, van esquerdar el pont i van afectar la casa, (que es va haver d’enderrocar) que
s’ubicava a l’actual Terraplè.
L’obra va costar 435.117,91 ptes, de les quals 314.942,91 ptes eren fruit de subvencions, i la resta
120.175,0 imposició municipal.
Curiosament no és fns el març del 1964 que es produeix el reconeixement fnal i les proves del
pont.
El pont, però, es queda pett de seguida convertnt-se en un coll d’ampolla per al trànsit que any
rere any va en augment, sobretot al ser l’accés principal a la major part del terme municipal, i la
urbanització de Can Ros.
El debat es posa en marxa una altra vegada. Corren els anys i la qüestó no avança. Més aviat
s’agreugen els problemes d’accessibilitat a l’Altra Banda.
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Amb el projecte de construcció de la nova carretera que uneix Sant Pere amb Capellades, apareix
una nova oportunitat. Es demana un accés per a l’Altra Banda des de la nova carretera, però no
complint la distància mínima entre accessos es decideix redactar un projecte per un pont nou que
millori sensiblement les comunicacions entre els dos costats del terme.
Els enginyers projecten el que serà el pont del Trull, unint el carrer del Trull amb el fnal del carrer
del Sol. Les obres comencen el setembre del 1998 i s’acaben l’abril de 1999 inaugurant-se el dia de
Sant Pere del mateix any. Un moment molt singular fou, durant el mes de febrer, quan foren
col.locades les bigues de formigó armat de 40m. El pont té 12 metres d’amplada i 42 de llargada i
els 76.048.206 ptes de cost van ser fnançats per la Diputació de Barcelona, la Unió Europea i
l’Ajuntament. Queda pendent una segona fase que asfaltarà els accessos.
La construcció de la nova carretera (1998 i 1999) que uneix Sant Pere amb Capellades ha permès
la construcció d’un nou pont sobre el riu Bitlles. Aquesta nova via de comunicació millora les
connexions amb Capellades i l’Anoia, però sobretot recupera de mica en mica les relacions amb
aquesta vila paperera que juntament amb Piera eren llocs molt importants per als riudebitllencs
de fa més d’un segle.
ELS RECS
L’aigua ha estat el fonament sobre el qual s’ha bastt Sant Pere i els recs han estat les venes per on
ha circulat la vida. Sense ells no podríem parlar de Sant Pere tal com el coneixem ara. Ni l’horta, ni
els fruiters, ni el paper, ni els tnts, ni la farina, ni els teixits, ni les fassines, ni els pèlags (on tantes
persones han après a nedar), ni les basses serien possibles sense l’aigua.
Els recs de la postguerra no eren gaire diferents dels d’uns quants segles abans. Les rescloses
recollien les aigües, i els recs les distribuïen arreu. Per regar, per rentar, per moure els enginys
hidraùlics, per omplir les basses.
L’aigua fuia tranquil.la passant a cel obert. Les cases del carrer Sant Quint o les del carrer Llarg
tenien safareigs a l’interior, a costat del rec. Per tot arreu hi havien safareigs públics on es rentava
la roba. Les rodes movien els molins per que l’electricitat era un bé escàs. I les hortes es regaven
segons les normes de la comunitat de regants. Un dia aquí, l’altra allà i l’altra més enllà.
La concessió de l’aigua és mil.lenària, i el motu d’enfrontaments amb Sant Quint de Mediona.
L’any 1950 s’inicià un conficte que fou sonat degut a l’intent de trasvassament d’aigua entre recs
quintnencs, i que perjudicava els recs de Sant Pere. La Festa Major al poble veí fou boicotejada.
Però els recs industrials, sobretot el de Dalt o de la Vila es van anar convertnt de mica en mica en
clavegueres a l’aire lliure. Rentar roba era impossible, i regar perillós. Els tnts tenyien de colors
l’aigua, i els abocaments feien que les olors envaïssin carrers i places per on passaven. Entre els
anys 1962 i 1964 es va construïr un nou vas del Rec de Dalt millorant moltssim el seu
funcionament. Entre els fnals de 1970 i fnals de 1980 es va entubar el Rec de Dalt i el de la Vila.
Fins aleshores passava a cel obert pel darrere de les cases del carrer Sant Quint, per la plaça de les
Eres, el Darrere el Rec o carrer Montseny fns arribar al Camí de Baix. Aquest va ser l’últm tram a
ser entubat i va suposar la desaparació del safareig modernista i salt d’aigua de cal Ròmul l’any
1987. A partr d’ara només es conservarà el rec a cel obert al seu pas per la part baixa del Camí de
Baix que els darrers anys ha tornat a veure baixar aigua neta.
Els recs estan plens de ponts i pontets que travessen torrents i el riu. Són pettes joies
desconegudes, i algunes perdudes per sempre, com el pont de turo al torrent de Barquies i que
portava l’aigua del rec de l’Horta Sobirana. La joia principal però és el Pont Nou (amb el permís
dels Ponts, l’aqüeducte de la fàbrica del Valls), que porta l’aigua del Rec de Dalt cap a la Vila.
L’estat d’aquest aqüeducte era molt dolent a inicis dels 80. La vegetació s’havia ensenyorit de les
seves esquerdes, i perillava la seva existència.
Els primers estudis per a la restauració del Pont Nou van començar el 1982, amb l’ajuda de la
Diputació de Barcelona. Van ser unes obres molt complicades (iniciades el 1984) per que l’aigua no
es podia aturar, ja que l’aqüeducte mantenia el seu ús centenari. Es va construïr un sifó per
desviar les aigües i així no va haver-se d’assecar el Rec de la Vila. Es van netejar les pedres i els
voltants, es va consolidar l’estructura, i s’hi va afegir un nou rec de formigó. La restauració va
ajudar a descobrir l’antguitat del Pont Nou a més de la pedra esmoladora amb la data
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d’acabament de les obres de restauració del 1721. Amb el sifó no era necessari que l’aigua tornés
a passar per on ho havia fet durant tants segles, però quin sentt tenia un aqüeducte per on no hi
passés aigua ? El 26 de maig del 1987, amb les obres a punt d’acabar, l’aigua torna a circular pel
Pont Nou, un dels símbols de Sant Pere. Estava preparat per durar uns quants segles més després
del rejoveniment al que es va veure sotmès.
La mostra que el Rec de Dalt o de la Vila està viu és la construcció de la Bassa de les Planes.
Aquesta bassa serveix per emmagatzemar i regular l’aigua del rec, així com poder subministrar
aigua al Rec de l’Horta Sobirana. Amb una capacitat de vora 62 milions de litres d’aigua, la bassa es
va construïr coincidint amb la construcció de la depuradora d’aigües residuals. Inesperadament
s’ha omplert de carpes, barbs, granotes que tranquil.lament s’han pogut reproduïr, també s’ha
convertt en un lloc de pas per a moltes aus.
3- EDIFICIS PÚBLICS
L’ADMINISTRACIÓ
L’edifci de l’Ajuntament construït a mitjans del segle XIX, les Antgues Escoles de la Carretera el
1926 i l’Escorxador el 1929. Aquests eren els únics edifcis públics que hi havia a Sant Pere fns el
setembre de 1972 quan es van inaugurar les Aules Sant Jordi. Aquesta data implica un punt
d’infexió en la construcció d’edifcis públics.
Hi ha un fet extraordinàriament important per entendre la construcció dels nous equipaments.
L'Ajuntament riudebitllenc comprà l’any 1973 una parcel.la a la costa de Sant Jeroni on més
endavant s’ubicaran les instal.lacions esportves i escolars.
El 1975 trobem la següent referència : “Se poseen de propiedad municipal unos 18.500m 2
aproximadament de terrenos, de los cuales una mitad está destnada a equipamiento escolar,
existendo ya construïdo un edifcio por el Ministerio de Educación y Ciencia, que consta de 4 aulas,
y donde se pretende ubicar toda la zona escolar. El resto, de unos 9.000m 2 están destnados a zona
Deportva”.
Administratus
Al llarg dels darrers 50 anys l’edifci de l’Ajuntament ha sofert diverses transformacions que
permeten entendre com ha anat augmentant la importància de l’administració local.
Al llarg d’aquests anys l’Ajuntament també ha hostatjat la presó, la seu del sindicat agrícola, la seu
de la Falange, el pis del metge, el Consultori Mèdic, el club de Rol, zones de reunió i d’actvitats
vàries.
Trobem reformes al llarg de totes les dècades, partnt dels anys 50, essent les més importants les
dels anys 80, i sobretot la darrera, inaugurada el dia de Sant Pere de 1999 que ha traspassat les
ofcines municipals als baixos de la Casa de la Vila.
Les escoles públiques
El creixement contnuat de la vila, i la reforma escolar, feu sorgir la necessitat de construïr noves
aules. Es succeeixen idees i projectes però no és fns l’inici dels anys 70, i amb el suport de la Caja
de Ahorros del Penedés que es construeix el singular edifci de les Aules Sant Jordi (arquitecte,
Josep Ma Rovira), al costat del notable edifci de les Antgues Escoles (arquitecte, Antònio Pons),
exemples ambdós d’una certa qualitat arquitectònica construïts a Sant Pere. La població havia
arribat el 1970 a 1892 habitants. Les noves aules s’inauguraran amb una gran celebració el 24 de
setembre del 1972
Seguidament a Sant Jeroni es construeix el primer edifci de les escoles Sant Jeroni I, inaugurant-se
el Sant Jeroni II a fnals dels anys 70. Queda com una idea sobre el paper la construcció d’un bloc
de pisos per hostatjar els mestres al costat del nou centre escolar.
Els equipaments escolars han anat experimentant diverses millores al llarg dels darrers anys
essent la més destacable la construcció de dues noves aules (1996) adosades a les Aules Sant
Jordi.
Els equipaments esportus
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L’any 1976 s’inaugurà la piscina municipal a la zona de Sant Jeroni, a la parcel.la comprada uns
anys abans. Tota una sort ja que amb la contaminació s’havia acabat xipollejar als pèlags de la
riera. És el primer d’una llarga llista d’equipaments esportus que s’aniran construïnt a partr
d’aleshores.
La segueixen la pista poliesportva (1978), que anirà sumant millores al llarg dels anys. Les grades,
l’enrajolat (1990) i la cobertura (1994). El 1991 va quedar arraconat el projecte per a la construcció
d’un pavelló poliesportu.
El 1978 es projecta un nou camp de futbol.El nou camp de futbol municipal, substtueix l’existent
fns aleshores a la carretera i que pertanyia al Centre Cultural i Recreatu. La inauguració defnitva
de la segona fase de les obres, la il.luminació, és del 1984. L’any 1998 s’inauguren les noves
grades.
Dues pistes de tennis s’afegeixen al conjunt el 1981, més tard el frontó, construït el 1986 és l’últm
equipament esportu a ser construït en la Zona Esportva de Sant Jeroni.
El juny de 1980, la “Societat Caçadors Riudebitlles” fa una petció per la cessió dels terrenys a Sant
Jeroni per a la construcció d’un “Foso Universal-Recorregut de Caça” El Camp de Tir es construeix
a prop de l’antc abocador aquell mateix any.
Els equipaments sanitaris
El 1970 es projecta i el 1974 s’inaugura a Sant Jeroni el nou Cementri Municipal. L’existent, el
Cementri Parroquial, datava de l’any 1864, s’havia quedat pett i a més era propietat de la
Parròquia. El Cementri Municipal ha anat creixent en els darrers anys amb successives
ampliacions per ubicar-hi nous nínxols, com la realitada el 1994.
Sant Pere tanca defnitvament l’Escorxador la dècada dels 70 (?) seguint les cada cop més
exigents mesures sanitàries.
El metge rebia a casa seva fns a la inauguració el 1985 del primer Consultori Municipal. Sant Pere
no disposava de cap equipament sanitari. Però aquest nou Consultori es va fer pett de seguida a
més que “no compleix les normes que estableix el Departament de Sanitat” i va urgir la construcció
d’un de nou. El 1990 s’inicia el projecte, essent el dia de Sant Pere de 1994 quan s’inaugurà el Nou
Consultori Municipal a la plaça del Paper, aquest nou equipament permet millorar sensiblement
l’atenció primària, augmentant el nombre de serveis, i coordinant-se amb el CAP de Sant Sadurní i
l’Hospital Comarcal a Vilafranca.
Els equipaments culturals
El 1986 s’inaugura el Casal de Cultura en un antc edifci industrial del carrer Nou, aquest té els
dies comptats ja que la cessió de les Antgues Escoles permetrà ubicar-hi unes noves instal.lacions
més adients.
El Patrimoni
El canvi de mirada al nostre entorn ha permès tenir una nova visió sobre el Patrimoni. Antcs
molins i fàbriques es miren amb uns altres ulls, ja que formen part important de la nostra història,
i en la majoria dels casos són edifcis amb interès arquitectònic.
L’any 1985, en motu de l’exposició “Catalunya, la fàbrica d’Espanya” celebrada al mercat del Born
de Barcelona, es va recuperar la que havia estat la roda hidràulica de cal Ton del Pere. Aquesta
s’havia salvat ja que s’havia tret del seu lloc original quan la construcció de la nova fàbrica de cal
Ròmul, i s’havia deixat descansant en un terraplè, ben visible des de l’Altra Banda. Aquesta roda
actualment és una de les peces més importants del Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa,
on també es troba un teler de cal Formaire. Uns exemples sobre la nova perspectva que sorgeix
en relació al patrimoni industrial, tan ric a Sant Pere.
El 1994 l’Ajuntament adquireix la part gòtca de cal Ròmul que tan sols tres anys abans encara
tenia en funcionament el comptador i el mirador. El que antgament havia estat el casal dels
Marquesos de Llió va passar a formar part del patrimoni públic qui s’encarregarà de la seva
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restauració i de donar-li un nou ús. D’aquesta manera es recuperarà una de les joies més
importants del patrimoni riudebitllenc.
Uns anys més tard succeeix el mateix amb els molins de cal Ton del Pere i cal Xerta que, trobant-se
en desús, formen part d’una de les imatges més característques de Sant Pere, la visió de la Vila
des de l’Altra Banda. A més de ser uns magnífcs exemples de com eren els molins paperers en el
segle XVIII.
L’any 1999, amb l’ajuda de la Diputació, es realitza el primer inventari del patrimoni cultural. Una
eina per avançar en el reconeixement i protecció del riquíssim patrimoni del qual disposem.
LES ENTITATS
El Centre Cultural i Recreatu
El 1898 es va construïr el Casino al carrer Nou. Més tard, el 1913, s’inaugura el Centre Republicà i
Obrer també al mateix carrer. A la postguerra tan sols sobreviu el segon amb el nom de Centro
Cultural y Recreatvo. Les seves instal.lacions comprenen la sala del cafè i un teatre així com la
terrassa.
El camp de futbol havia estat fns aleshores un terreny llogat. De cop i volta es van veure empesos
a comprar-lo en un termini de temps molt curt, a fnals dels anys 50, si no es volien quedar sense
el terreny de joc del C.D. Riudebitlles, a més de lloc de gimcames i altres actvitats. Als voltants
dels anys 60 es produeix una gran reforma al teatre per convertr-lo en el millor cinema que la
comarca mai havia conegut. Un cinema i sala de ball moderna que permet viure una època
daurada a l’enttat. L'any 1989 es van plantar tota una sèrie d’arbres a l'antc camp de futbol de la
carretera que, juntament amb la urbanització de l’entorn, han convertt l’espai en una arbreda.
Escola Estel
Entre el 1967 i el 1968 es va bastr sobre la Rectoria el que seria l’Escola Estel. Es van construïr
incialment 5 aules, que posteriorment van augmentar amb dues més i un gimnàs. Les obres es
feien un cop acabada la jornada laboral, i amb voluntaris. Va ser una inciatva
fruit de l’esforç de molta gent. El nou edifci va canviar radicalment l’aspecte de l’Hort del Mossèn.
LA PARRÒQUIA
l’Església
Les convulsions de principis de la Guerra Civil van fer que es cremessin els altars de l’ Església
(alguns d’ells barrocs) i que les campanes desapareguessin. A la postguerra s’iniciaren diverses
reformes com les noves pintures realitzades el 1943 per M.Farell. Tan sols queden visibles les de la
Capella del Roser (ara de l’Immaculada) que són interessants pel fet que hi ha pintades dues vistes
de Sant Pere i retrats de vilatans i vilatanes. A l’esquerra, on resen els homes, es veu el Torrent
Cuitó i l’Ermita de Sant Jeroni. A la dreta, on resen les dones, es veu l’Altra Banda i les muntanyes
de Montserrat.
El 27 de novembre de 1949 es resttuïren les noves campanes al campanar restaurat (mutlat l’any
1947 per un llamp) amb una gran celebració.
La Pàsqua de 1964 van ser inaugurats els frescos de Llucià Navarro que culminaven una sèrie de
reformes que comprenien un nou paviment a tota l’Església que va tapar l’original i les tombes
que hi havia. També es va construïr un nou altar de cara als feligresos així com els bancs i mobiliari
de l’altar obra del decorador Jordi Cantó. També és quan es col.loca la nova talla de Sant Pere,
obra de Tomàs Bel, que amb un cost de 30.000 ptes va ser una donació de la Caja de Ahorros del
Panadés.
Restauració de la portalada romànica.
El 1909 es va procedir a la restauració de la malmesa portalada romànica. Més de vuitanta anys
després es va restaurar de nou degut al mal estat de la pedra. L’any 1998 es va pintar l’interior de
l’Església, deixant enrere el color verd fosc per una lluminosa gama de colors terrosos.
L’Hort i el Pat del Mossèn
Un rec que venia de la plaça de les Eres, i passava pel carrer Major i el carrer del Call portava aigua
a l’Hort del Mossèn, un lloc plè d’arbres i verd. El pat, que quedava entre la capella del Santssim i
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la Rectoria tenia una petta llotja que protegia del sol i de la pluja. Amb la pavimentació dels
carrers, la reforma del Teatre Catequístc i la construcció de l’Escola Estel aquests espais van
canviar. La llotja va quedar amagada per l’escala exterior del Teatre. I l’Hort va ser enxiquit per fer
més ample l’estretssim carrer Major. De mica en mica va anar perdent els seus arbres perquè la
quitxalla hi poguessin jugar millor.
capella de Sant Domingo
La riuada de l’any 1921 va fer que desapareixés part de la capella de Sant Domingo. Tan sols va
quedar part de l’absis i poca cosa més. Amb el temps i les successives riuades les restes han
quedat oblidades. Hi va haver un intent als inicis dels anys 30 de construcció d’una nova capella en
una zona més segura, però no va passar de la construcció dels fonaments.
Teatre Catequístc
Abans de la guerra exista un escenari al menjador de la rectoria. Es trobava al primer pis. Diverses
reformes van anar engrandint aquest teatre. L’any 1949 es va construïr un nou local amb pat de
cadires i “galliner”. Més tard també una nova escala d’accés, i la sortda al pat del Mossèn.
Però la reforma més important és la que es va fer el 1970 quan el Teatre es va baixar a la planta
baixa i es va girar l’escenari que d’esquena al campanar va passar a tocar el Corronet. El teatre i
cinema es va engrandir considerablement.
4- TORRES I PISOS
Pisos i torres
El Sant Pere que arriba als anys 40, és una vila petta on la majoria de la gent viu en cases
unifamiliars entre mitgeres. A partr del boom dels seixanta comencen a aparèixer noves
tpologies. Sorgeixen les cases amb jardí (les torres), sobretot al Cel Blau, i pisos principalment al
Camí de Baix.
Les Monges i l’edici de la Caixa Penedès
El casal de la família Olzinelles, Marquès de Camps o cal Cavaller, més popularment conegut com
les Monges estava sense cap ús des de la Guerra Civil quan l’escola que hostatjava va haver de
tancar. Una carnisseria i un forn entre d’altres també havien format part de les actvitats que s’hi
havien desenvolupat. El casal ja no es trobava en massa bon estat, així el tancament perllongat i la
manca de manteniment va fer que es deteriorés encara més.
Aquest antc casal tenia una bonica galeria que donava a la part nord de la plaça de l’Església. Un
pett escut presidia la porta principal, en una façana discreta i elegant. L’escala era un dels espais
més emblemàtcs del casal.
A fnals dels anys 50 la Caja de Ahorros del Penadés la va comprar amb la intenció d’instal.lar-hi la
nova ofcina ja que l’existent al carrer Major s’havia quedat petta. Un projecte del 1958 va
començar a esbossar el nou edifci i el 1960 es va redactar el projecte defnitu
Es va enderrocar el casal existent, i el 1962 es va construïr un nou edifci amb els baixos comercials
i tres plantes amb pisos, la primera casa de pisos de Sant Pere.
Es va alterar la visió de la Vila des de l’Altra Banda, així com l’alçada respecte els altres edifcis
veïns.
Sant Pere 70
Aquest edifci construït el 1970 s’ha convertt en un símbol a Sant Pere de l’època del
desarrollisme, moment en que l’urbanisme no tenia gaire control ni mecanismes per oposar-se al
desordre. La construcció d’aquest edifci va suposar una mostra de prestgi ja que era un dels
edifcis més alts del Penedès, però s’alça com un objecte estrany emmig d’una vila de cases no
massa altes. El Sant Pere 70 va ser construït en un lloc poc idoni, enmig del torrent Cuitó. Un bar,
un restaurant, un hostal i diversos apartaments conformen les actvitats que hi trobem, repartts al
llarg de 12 plantes.
5- LES FÀBRIQUES
El Sant Pere dels anys 40 no era gaire diferent del Sant Pere de fnals del segle passat. La indústria,
bàsicament els molins paperers, seguien produïnt amb els mateixos mitjans tècnics que el segle
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dinové, el que implica que els edifcis industrials seguien essent els sòlids molins construïts el segle
XVIII i el segle XIX. Produccions modestes, màquines pettes, rodes hidraùliques, miradors on
assecar el paper... En aquesta època es construeixen els miradors del molí de la Font, cal Massana,
cal Ròmul i els de cal Xerta, nous edifcis per a tècniques antgues.
Canvis tècnics
La instal.lació dels assecadors de vapor que allarguen les màquines implica l’engrandiment dels
vells edifcis. Però la revolució en aquest tpus d’edifcis ve de la mà del cartró ondulat a l’introduïrse una nova tècnica, que necessita d’un nou edifci.
Les instal.lacions de les noves fàbriques d'en Ramon Olivé a l'any 1956 i la FIM el 1959, inicien la
construcció de grans naus industrials amb capacitat sufcient per encabir les noves màquines i
emmagatzemar els productes i les matèries primeres. Són nous edifcis amb gran llums entre els
suports, i grans fnestrals, lluny dels espais estrets, humits, mal il.luminats i mal ventlats de les
velles construccions.
Tintes Herrando amplia les seves instal.lacions entre el 1964 i el 1966 amb noves naus al costat de
l’interessant edifci dels anys 20. Les noves instal.lacions de cal Fabra al barri del Maset són un
altre exemple.
Els vells molins veuen crèixer al seu voltant noves naus per encabir les noves màquines. És el cas
del molí Vinyals, el del Bielet, les Toeses, cal Jan.
L’any 1968 es posa en marxa la nova fàbrica de paper de cal Ròmul, un dels exemples més
interessants d’edifci industrial. Es construeix entre els molins de cal Ròmul i cal Ton del Pere, al
costat de la Vila i aproftant com en els exemples anteriors, la presència del Rec de la Vila. Aquest
edifci també simbolitza la manca de planifcació dels usos del sòl a Sant Pere en aquesta època, ja
que un edifci industrial de molta grandària es situa al costat del nucli urbà.
La construcció de la fàbrica Kontact a les afores és un primer intent d’allunyar les noves indústries
dels nuclis habitats. Anys més tard es construirà al seu costat l’edifci més gran de Sant Pere, les
instal.lacions de Cartronatges Penedès de 32.000m 2. En aquesta zona trobem altres indústries el
que permet mantenir-les allunyades de les zones habitades.
6- ELS SERVEIS I SANEJAMENT
Obrir l’aixeta i que l’aigua brolli per rentar-nos, per cuinar, per regar, per fer la bugada.... Obrir
l’interruptor i que s’encengui la llum. Cuinar amb gas. Deixar la bossa d’escombraries i que algú la
reculli, trar la cadena del wàter forma part de la vida quotdiana d’avui en dia. Però les coses no
sempre han estat així. El Sant Pere de la postguerra era una vila on tots aquests serveis la majoria
de vegades eren inexistents, i en d’altres molt precaris.
L'AIGUA
Sant Pere sempre ha estat un terme ric en aigua, no n’ha sobrat però tampoc n’ha faltat. Ho
testmonia la important presència de recs i terres de regadiu, la presència de molins al llarg dels
recs i la riera,
L’Aigua de Torró (Agrupación de Tenedores de Aguas Potables de Turró) feia arribar l’aigua a
moltes cases de l’Altra Banda i de la Vila. La resta la rebien dels pous partculars i de l’Aigua de la
Vila que venia d'una mina situada a la zona del Pont Nou. Aigua per anar trant.
“El abastecimineto de aguas a la población de S. Pedro de Riudevitlles se inicia en 1959 con una
polítca municipal encaminada a dotar de agua potable con suministro individualizado a toda la
población pero no es hasta el año 1972 cuando se logra completar la red de distribución”
L’augment de població i del consum va fer replantejar el 1956 la solució d’un gran problema. Es va
construïr una xarxa d’abastament d’aigua provinent del Pou de la Teula, ubicat a les Planes però
en terme de Sant Quint després d’intentar buscar aigua prop de la Fàbrica del Valls. Aquesta aigua
arriba a un dipòsit situat a Sant Jeroni que permet distribuir l’aigua amb garantes a tot Sant Pere.
Es va construïr un segon dipòsit el 1979 a Sant Jeroni per millorar-ne les reserves, i el que és més
important facilitar el seu tractament. La xarxa ha anat millorant any rere any així com el consum.
Un pas important va ser l’adquisició dels 5 pous el 1993 que havien estat propietat de Tintes
Herrando S.L., el que permeta millorar sensiblement l’extracció i l'emmagatzament.
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L'ELECTRICITAT
Avui en dia ningú pot imaginar-se la vida sense electricitat. Però ara fa cinquanta anys, a la
posguerra, va ser època de restriccions de tot tpus, una d’elles el de l’electricitat. Les tallades
contnuades de llum va fer que algunes persones i empreses instal.lèssin els motors Matacàs que
permeten mantenir un enllumenat mínim (sempre i quan tnguessin combustble sufcient). Però
era un luxe a l’abast de molt pocs. L’enllumenat de places i carrers era escàs, moltes vegades
inexistent. Fins l’any 1925 exista la “Eléctrica Riudevitllense”, qui subministrava electricitat a Sant
Pere mitjançant una turbina accionada pel salt d’aigua de la fàbrica del Valls.
El suministre va anar millorant de mica en mica, això va permetre pensar en l’enllumenat públic i
deixar enrere els carrers foscos.
EL SANEJAMENT
Els residus eren mínims, la majoria de deixalles era biodegradable, i sinó els drapaires se
n’encarregaven de recollir els draps, els diaris, els ferros i el vidre que hi havia per les cases. El
dipòsit de bassa era on anaven a parar els residus fecals de la casa que servien per a l’adob del
conreus.
Les indústries abocaven les aigües residuals als recs o a la riera, la contaminació no era massa
elevada. I si no qualsevol marge, torrent o forat servia per llençar-hi deixalles.
Però els residus van començar a crèixer tant a les cases (plàstcs, llaunes, tetra briks, envasos
diversos), com a la indústria i amb ells la contaminació .
Una instància a l’Ajuntament el setembre del 1956 diu que “San Pedro de Riudevitlles es el jardín
del Panadés” , però que els abocaments descontrolats arreu fan que tot es degradi. És per això
que sol.licita crear un servei de recollida d’escombraries.
Amb la pavimentació dels nous carrers es comencen a construïr les primeres clavagueres a la Vila
que recullen les aigües i les fan arribar fns al riu sense cap tractament.
L’increment notable de la contaminació del Rec de la Vila va obligar a entubar-lo ja que de ser un
lloc on es rentava la roba fns no feia pas massa, s’havia convertt en una claveguera a l’aire lliure.
Comença la recollida de les escombraries un cop al dia. Aquestes escombraries es portaven a un
abocador prop de Sant Jeroni, un abocador sense control i perillós.
El canvi de mentalitat va anar introduïnt novetats a partr dels anys 80. Es crea la Mancomunitat
Penedès-Garraf per gestonar els residus. La recollida es fa amb contenidors, a hores convingudes
el que millora el servei.
La introducció de la recollida selectva introdueix els contenidors per a paper, vidre, plàstc i
residus orgànics. Hi ha una campanya per la clausura dels abocadors il.legals i millorar el medi
ambient. També s’inicia la recollida de trastos vells perquè no acabin en aquests abocadors
clausurats.
El següent i important pas és la construcció de la planta depuradora d’aigües residuals a Torrelavit
inaugurada el 1996 així com la construcció de moltes plantes depuradores a diferentes indústries.
Els recs i la riera, on molta gent havia après a nedar, comencen a deixar de ser clavagueres i de
mica en mica es va recuperant la fora i la fauna que la contaminació havia anat eliminant.
L’últm pas en el procés pel sanejament ha estat la recent obertura (tardor 1999) de la deixalleria
que permet millorar la recollida selectva de tota classe de residus.
ELTELÈFON
Despenjar el telèfon i esperar que una veu a l’altre costat de l’auricular et respongués demanant
quin número volies. Era la telefonista que es trobava a la plaça de les Eres. Esperar a que endollés
la clavilla al telèfon desitjat, i començar la conversa que amb una mica de sort no tndria massa
interferències. La cosa es complicava quan s’havia de trucar fora de Sant Pere. Es necessitava un
xic de paciència amb aquells aparells negres i pesants. Amb l’augment dels telèfons a les cases i les
fàbriques, cada cop era més complicat poder trucar amb condicions.
El telèfon va millorar a fnals de 1972 quan la centraleta va tenir el número de Vilafranca 892 22
00. Aquest número permeta establir la connexió automàtca solament amb la centraleta de Sant
Pere, un primer pas vers l’automattzació defnitva.
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L’automàtc va trigar a arribar, fns el 24 de maig de 1980. L’automàtc permeta trucar de forma
diferent sense haver de passar per la telefonista, i el que comportava tot això. I l’automàtc va
permetre la col.locació de les primeres cabines telefòniques.
El telèfon mòbil és l’últma novetat, la més recent. A Sant Pere el nou símbol es veu representat
per les antenes situades al capdamunt de l'edifci Sant Pere 70.
L'ARRIBADA DEL GAS
La cuina econòmica va ser durant molts anys l’únic estri per cuinar i escalfar les cases. S’havia
d’encendre molt abans de cuinar, al mat, i s’havia d’anar alimentant amb carbó o llenya al llarg de
tot el dia. AixÍ tot l’any. Una feinada
El gas triga molt a entrar a les cases, hi ha un nou sistema compost per unes bombones de gas
però és molt minoritari.
El gas butà va representar una gran revolució al ser net, senzill d’usar, i que permeta tan escalfar
aigua com cuinar. Es va començar a introduïr a les cases a partr dels anys 60, i des d’aleshores s’ha
convertt en imprescindible.
Degut a la presència industrial, Catalana de Gas va fer passar una canonada de gas per alimentar a
moltes de les indústries, va ser molt polèmic el pas d’aquesta gran tuberia pel centre de Sant Pere.
Però a més de les indústries també es va oferir servei a les cases. Així que a partr dels anys 90 els
habitatges de Sant Pere disposen cada cop més de gas natural, el que permet cuinar, escalfar
l’aigua i la casa.

Sant Pere de Riudebitlles, 1999
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CONCURS DE PROJECTES PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE RENOVACIÓ I MILLORA DE L'ESPAI
PÚBLIC HISTÒRIC DEL NUCLI ANTIC DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES

DOCUMENT 10
Text: Inventari del patrimoni històric
Itinerari 1 – Barri Vell
Itinerari 2 – La Vila

SANT PERE DE RIUDEBITLLES – INVENTARI DE PATRIMONI HISTÒRIC
ITINERARI 1 – BARRI VELL

F1 LA VILA
F15 CAL RÒMUL/MOLÍ DE LA VILA
F16 CAL XERTA/CAL FABRA
F17 CAL TON DEL PERE
F18 MOLÍ CARDÚS
F19 MOLÍ DE LA FONT
F22 CASAL DELS MARQUESOS DE LLIÓ
F23 AJUNTAMENT
F24 CAL SOLER
F30 CAL BOTER
F31 ESGLÉSIA, RECTORIA I HORT
F34 CA L’OLIVELLA
F35 CASA GRAN
F36 CAL RAFEQUES
F38 PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
F39 EL MOLINET/MOLÍ D’EN MORAY
F55 SANT JOSEP
F78 CREU DE CRISTALL DE ROCA
F81 PLAÇA DE LES ERES
F89 TRESOR PARROQUIAL
F101 BASSES DE CAL RÒMUL
F108 SANT DOMINGO
F1 LA VILA
Descripció
Nucli antc i primitu del poble. Presenta una estructura ovalada en forma d'ametlla, tancada en si
mateixa, a la manera de les "viles closes". El perímetre es defniria de la següent manera:
Començant a la plaça de les Eres, agafaria els edifcis al costat esquerre del C/ Montseny
contnuant pels del Camí de Baix, agafant les edifcacions a les dues bandes del carrer a partr de
les Basses de cal Ròmul i fns arribar al pont de l'Altra Banda sobre el riu de Bitlles. A partr, d'aquí
pujaria pel curs del riu, fns arribar al camí que baixa a la font del Quadres, englobant l'espai de la
riba dreta del curs fuvial. Seguidament remuntaria per aquest camí i seguiria pel carrer de
l'Hospital fns arribar al carrer del Trull, englobant els edifcis que queden a l'esquerra i, a més, el
que fa cantonada pel cantó dret amb el carrer del Trull. Per aquest carrer, retornaria el perímetre
a la plaça de les Eres, englobant l'edifci de l'Ajuntament. L'eix central de la vila estaria defnit pels
carrers Major i dels Còdols, els quals són els principals de la vila i encerclen la plaça de l'Església.
Els del Call i de les Voltes, són els secundaris que comuniquen entre si els vials principals i la plaça.
(TORRENTS, 1993: 35). El nucli està sobre la terrassa quaternària del riu, en un terreny
relatvament pla amb cotes que varien entre els 250 i el 248 metres sobre el nivell del mar, encara
que cau abruptament sobre el Bitlles. Es possible que en aquest punt hi hagués un gual. Dins
l'estructura urbana s'ha d'assenyalar que existeixen nombrosos edifcis amb un cert caràcter, entre
els quals hi ha alguns amb teules pintades en "dent de llop". Mereixen destacar-se del conjunt, a
més dels que tenen ftxa específca, els nomenats a contnuació amb les partcularitats més
Sant Pere de Riudebitlles – Inventari del Patrimoni Històric

Itinerari 1 – Barri Vell 1/21

interessants: A cal Querol o Cal Xelòs, a la plaça de l'Església hi ha una escala de cargol digna de
menció. Al carrer dels Quadres (abans dels Còdols o dels Codros) núm. 3, una porta adovellada
amb la inscripció 1820. Al carrer de Baix, es troba, igualment, una porta adovellada de l'any 1598.
A cal Borregaire, abans es recollien els pobres. Cal Mustafà es troba en ruïnes, encara que
conserva una flera d'arcs carpanells. Ha desaparegut les Monges o cal Cavaller - antc casal de la
família noble dels Olzinelles i ha estat substtuït per un edifci impersonal al centre de la vila. Al
carrer del darrera del casal dels Marquesos de Llió existeix una habitatge que conservi de manera
inalterada una tpologia pròpia dels segles XVII-XVIII. Son interessants els passos coberts a
diferents indrets de la vila: Voltes del Quirri, de cal Borregaire, de cal Ton del Pere, de cal Botfoll i
el pas del Foradot (obert per sota cal Xerta per baixar a cal Carol). Uns altres elements dignes de
menció es una arcuació de totxo a les plantes altes, la dualitat de portes de pedra de turo amb
arcs de mig punt en alguns accessos a les cases i l'abundància de cellers als soterranis. Existeix al
seu interior una xarxa de galeries/mines subterrànies que comunicaven diverses cases pels cellers.
Aquesta xarxa s'ha identfcat com elements d'evacuació de la vila que formarien part del seu
sistema defensiu passiu. Al present segle, aquests passadissos van ser usats per fer-hi passar les
conduccions de clavegueram i aigua (TORRENTS, 1996). La Vila no destaca per la seva situació
topogràfca, essent visible en la seva totalitat només des de punts elevats. Existeixen dues visions
molt característca d'aquesta, la primera, és la que s'obté des de l'Altra Banda, presentant una
façana dominada per l'arquitectura dels molins paperers, bàsicament, del segle XVIII. La segona,
des de les elevacions del costat dret de la vall del riu, des de les que es veu en primer terme el
conjunt urbà i, al fons, la muntanya de Montserrat. Un element referencial el consttueix, el
campanar, que serveix de fta des de la major part del terme. Si bé, es difcil d'obtenir una visió de
conjunt, el passeig per l'interior de la Vila ofereix una gran sensació de calma i personalitat de la
població.
Observacions
El camí de Baix a fnals del segle XIX es deia del Vall i en època franquista, José Esbert. En aquell
moment el carrer Major es deia José Arnan. El carrer dels Quadres es deia, el 1913, dels Còdols i
en època franquista Federico Casanovas. El C/ Call en època franquista es deia Pedro Domingo. A
l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic apareixen inventariats com elements urbans Cal Querol
(Plaça Església) i ca l'Olivella, a més del desaparegut safareig de cal Ròmul i com a elements
mobles les portes adovellades de cal Querol, cal Secalló, cal Torrents, Cal Jeroni Mestres, Cal
Rafeques, ca la Paca Rossa, Rectoria, cal Teodor i cal Torrents (cal Ròmul)
Història
La primera referència documental on es cita el riu Bitlles i una església dedicada a Santa Maria i
Sant Pere es al Cartulari de Sant Cugat (foli 159 v., no. 514) i la seva data es de febrer del 917. Diu:
"prope auro annolia, vel rio de Birlas, ubi ecclesia sita est in onore Sancte Maria et Sanct Petri..."
Una altra data important es la del 13 de març del 1012, en que els esposos Guifré i Guisla fan
donació del terme de Riudebitlles al monestr benedict de Santa Maria i Sant Mart de l'Insula
Gallinaria, a la Ligúria. Els anys 1044 i 1165 els Papes Benet IX i Alexandre III confrmen la
pertnença del Priorat a l'abadia de Sant Mart. El 1406, Pedro de Luna (futur Papa Luna) és el prior
de Sant Pere, arruïnant-lo, tal com confrma un document posterior, del 7 de setembre de 1428,
signat al castell d'Olesa de Montserrat en el que a petció del prior de Riudebitlles, Bernat de
Vilalta, s'uneix aquest Priorat amb l'abadia benedictna de Montserrat. El domini d'aquest
monestr sobre Sant Pere, durarà fns el 28 d'octubre del 1801. A principis del segle XVII es va
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construir el primer molí paperer i, des del primer quart d'aquell segle hi havia, com a mínim dos
paperers a la vila. Durant el XVIII la vila es trobava a la zona paperera més important de
Catalunya, i Sant Pere produïa el 10% aproximadament del total de la mateixa (TORRENTS, en
premsa). Els anys 1706 i 1707 es van patr dues crisis de mortalitat molt elevada, la qual cosa,
juntament amb la Guerra de Successió va fer que, el 1717, el monestr de Montserrat, demanés
l'exempció de contribucions als habitants de Sant Pere (TORRENTS, en premsa). Respecte a la
història de la seva forma urbana, Josep Torrents assegura: "sembla que es tracta d'una vila closa
amb dues entrades molt clares, una pel camí de Baix (del que sabem que a la segona meitat del
segle XIX era conegut com a la Vall), l'altra per la plaça de les Eres. Aparentment sembla que tot el
conjunt sigui del mateix període. Un estudi més detallat posa en evidència que tenim dos períodes
diferenciats. El fogatge del 1365 testmonia la presència de 72 cases, el de 1708 de 60 i 270
habitants. Aquestes coincideixen gairebé en nombre amb les que hi ha a les illes de cases que
envolten el Priorat. L'estructura de les cases d'aquesta zona és ben diversa de les demés. Són
parcel·les pettes e irregulars, molt fragmentades, que formen un contnu. El cens de 1787 és de
890 habitants, coincideix amb la construcció de la majoria de molins paperers que hi ha a la vila,
gran part d'ells concentrats a la corona exterior, prop del Rec i del riu. Aquesta corona exterior
està formada per les cases del carrer Major i carrer de Baix i les del carrer dels Quadres o dels
Còdols. La disposició d'aquestes és suburbana, o sigui, la de cases que sorgeixen al llarg d'un camí.
Les parcel·les són més grans i regulars i les cases tenen eixida. I es també aquí on hi ha les cases
pertanyents als segles XVII i XVIII. Aparentment sembla que el contnu de les cases obeeixi a la
presència d'una muralla, però no s'han trobat restes que ho confrmin. A més, aquest contnu no
sempre ha estat així ja que es poden descobrir almenys tres possibles entrades del Rec de la Vila a
l'interior. A part es poden plantejar tres possibles entrades més, a tall d'hipòtesi, en aquest
recinte, que sumades a les dues existents, farien un total de cinc. El contnu tal i com el coneixem
ara podria ésser del passat segle si tenim en compte la data de construcció d'algunes cases"
(TORRENTS, 1996). A la part exterior de la Vila, al costat de l'actual Ajuntament, exista un
hospital, en actu el 1613 (data en que hi va morir un pobre), i citat encara el 1849 al diccionari
MADOZ (1849::XIII, 726). El 1860, però, ja no exista, encara que ha perdurat en la toponímia
urbana amb el carrer homònim. Encara resta alguna paret integrada dins les edifcacions actuals,
L'any 1872 es va dividir el poble en tres districtes amb els seus corresponents alcaldes de barri, el
primer, la Vila, el va regir el Sr. Jacint Botfoll, el segon, l'Altra Banda o els Afores, el Sr. Ramon
Respall i, fnalment, el tercer, el Torrent Cuitó-Rabassada, el Sr. Vicenç Mañosas.
F15 CAL RÒMUL/MOLÍ DE LA VILA
Descripció
Antc molí paperer de planta quadrangular i volum cúbic aterrassat, bastt el segle XVIII, encara
que segurament sobre edifcacions anteriors pertanyents al casal gòtc, també propietat en aquell
moment, dels marquesos de Llió. És de planta baixa i dos pisos, amb coberta a quatre vessants,
amb connexió amb el casal gòtc per mig d'un pas elevat posterior. Presenta la façana principal
mirant cap el camí de Baix, amb una porta adovellada amb arc de mig punt. A la clau d'aquest arc
es troba esculpit un escut quadrilobulat amb un personatge de tres quarts amb cuirassa i elm amb
corona de marqués. Amb els braços sosté sengles banderes, una quadrada i l'altra queixalada.
Aquest emblema va ser utlitzat com a marca d'aigua al paper produït pels Marquesos de Llió. La
planta primera era on hi havia les dependències privades, amb una petta capelleta, avui
desapareguda (TORRENTS ALEGRE, 1996b). En aquesta planta es troba un altre escut amb les
armes dels marquesos de Llió, que abans es trobava a la façana, sobre la primera planta. Dins de
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l'edifci es conserven mobles d'interès. La segona planta està completament voltada per fnestres
o miradors de l'assecador de paper. Al ràfec hi ha teules pintades. Junt a altres quatre molins (molí
de la Font, molí Cardús, Cal Xerta i Cal Ton del Pere) formen un conjunt de molins urbans al mig
del poble. La seva força motriu, l'aigua, procedia del Rec de la Vila
Observacions
El Sr. Ròmul Torrents va introduir el sistema de la màquina plana amb cilindres d'assecat mecànic
al 1967, construint una fàbrica nova, però sense deixar de banda la producció de la màquina
rodona que imitava el procés de fabricació antga. D'aquesta manera van conviure els dos tpus de
fabricació durant un temps (AMAT, 1990). La porta està inclosa a l'Inventari del Patrimoni
Arquitectònic.
Història
Molí construït pel marquès de Llió, tal com es demostra en l'escut que hi ha sobre la porta.
Històricament conegut com Molí de la Vila o Molí de la Marquesa, Va ser adquirit per Josep Albet
Quintana, per a tenir-hi la fàbrica, el qual al no tenir descendència va cedir les seves propietats al
seu nebot Ròmul Torrents Albet (1876-1945). Aquest va néixer a Sant Julià de Vilatorta i de pett,
va aprendre l'ofci de paperer al molí del seu oncle, a Gelida. Va començar a fer el paper a mà i,
des de l'electricitat varen posar màquines i només es dedicaven a fer paper de fltre. Els seus flls
van contnuar amb el negoci. Actualment és domicili de la família (TORRENTS ALEGRE, 1996b).

F16 CAL XERTA/CAL FABRA
Descripció
Antc molí paperer, molt deteriorat, que tancava de manera perpendicular la baixada del camí de
Baix, creant un engorjada important a la baixada cap el riu de Bitlles i el pas cap a l'Altra Banda. Al
costat d'altres quatre (molí de la Font, molí Cardús, Cal Ton del Pere i Cal Ròmul) formaven un
conjunt de molins urbans al mig del poble, que oferia, així mateix, una façana molt característca
sobre el riu. La seva força motriu, l'aigua, procedia del Rec de la Vila. L'edifci s'havia generat per
l'addició de diverses construccions de diverses èpoques, però seguint la forma tpica de molí
paperer, de diverses plantes en les que destaca, a les superiors, la presència de nombroses
fnestres per a funcionar com assecador del paper. Actualment s'han enderrocat les plantes
superiors, d'època contemporània. Amb l'enderroc s'ha creat un forjat de formigó armat que
permet el pas per sobre i genera un mirador sobre el riu. Sota el nivell de pas del carrer, a la zona
de la llera , es conserven encara instal·lacions antgues, on s'observen les restes d'alguna roda
petta de fusta, així com altres elements, ignorant-se l'estat en concret, al no poder accedir per la
gran quanttat de runa d'enderroc i el perillós estat general del lloc. Es conserva una part alta de
l'edifci, un cop superat el pas del camí de Baix en direcció cap el centre de la Vila. En aquest sector
es conserven tres plantes.
Observacions
Als encontorns exista el portal de Baix de la vila. Aquest portal, juntament amb el de la plaça de
les Eres, van ser durant segles dos punts d'accés a la vila (HISTÒRIA, 1995).
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Història
La família Xerta va venir en una vaga paperera els anys '80 del segle passat. El cognom Xerta tal
vegada vingui de Xerta, a la ribera d'Ebre, amb tradició molinera. La família Xerta va emparentar
amb la família Fabra, la qual conserva les propietats de la família.
F17 CAL TON DEL PERE
Descripció
Antc molí paperer, molt deteriorat, que tanca el camí de Baix, creant un engorjada important a la
baixada cap el riu de Bitlles i el pas cap a l'Altra Banda. Actualment sense ús, es troba integrat dins
les dependències d'una fàbrica de paper. Junt amb altres quatre (molí de la Font, molí Cardús, Cal
Xerta i Cal Ròmul) formen un conjunt de molins urbans al mig del poble. La seva força motriu,
l'aigua, procedia del Rec de la Vila. Te la planta en forma de L, aterrassada, volum cúbic i sostre a
dues vessants, avui desaparegut en part. La construcció sembla tenir diverses fases. Presenta
soterrani, planta baixa i tres pisos més. La planta baixa, humida, te, per evitar la gran humitat
existent, el sostre cobert amb voltes de pedra. Fins aquí arriba el rec de la vila que movia la gran
roda de fusta, avui al Museu Nacional de la Ciència de Catalunya, de 5 metres de diàmetre. El
sostre està fet amb ràfec i els paraments són de pedra. El primer pis era on el paper, un cop sec,
es manipulava i comptava. Grans fnestres de brancals, ampits i llindes de pedra il·luminen el lloc
on feinejaven els treballadors. Als pisos superiors estan els assecadors o "miradors", segons la
terminologia local. Son estances completament lliures on es penjava el paper per a ser assecat.
L'espai queda caracteritzat per l'estructura de fusta de les cobertes, i per les moltes fnestres de
pettes dimensions anomenades "ventanes", que s'obrien en funció de l'orientació del vent. Lo
més interessant és la façana sud, que es redreça sobre el riu de Bitlles com si es tractés d'una
veritable fortalesa a la vila, i una de les dues entrades a l'edifci, d'arc de mig punt adovellat, amb
restes d'haver tngut un escut (en el record de la gent, era una custòdia). Hi ha teules pintades
amb el motu de "dent de llop" al ràfec. Conserva elements mobles interessants com una premsa
d'encolar o "premseta" de tpologia del segle XVIII (la única de la que s'ha obtngut constància en
aquest treball) i altres útls antcs: l'espolsador o diable, un triador, diverses peces de cistelleria per
guardar i transportar els draps, etc.
Observacions
Als encontorns exista el portal de Baix de la vila. Aquest portal, juntament amb el de la plaça de
les Eres, van ser durant segles dos punts d'accés a la vila (HISTÒRIA, 1995). Pels volts del 1910 un
grup de joves van començar a trobar-se a cal Ton del Pere per a gaudir del temps lliure (els
contertulians havien de portar el got per veure). Aquest va ser l'inici del que desprès va ser el
Centre Republicà Obrer.
Història
Res se sap del seu origen, encara que la seva tpologia correspon al començament del segle XVIII.
El seu parament sembla parlar de una construcció en diferents fases, encara sense documentar.
Aquest edifci va ser sempre molí de paper, en aquest segle annexionat a les properes
instal·lacions industrials de Cal Ròmul. En aquest temps es va fer la gran roda de fusta i es van
instal·lar allí els laboratoris químics pel blanqueig del paper secant.
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F18 MOLÍ CARDÚS
Descripció
Fàbrica amb rec propi (conegut amb el nom de rec de baix o del molí de la font) i antgament
resclosa de fusta lligada amb cadenes. El rec està cartografat per Josep Torres i Vallvey. La seva
proximitat al riu el feia molt vulnerable a les riuades fns que, al fnal, una se l'endugué, restant
molt enrunat. Hi ha restes de l'antga roda. Al seu costat i a l' interior es troben entrades a unes
mines que s'endinsen en direcció a la plaça de l'Església i que no han estat del tot explorades. Es
tracta d'una de las diverses galeries anomenades "mines", excavada de manera horitzontal a partr
de l'aforament previst de l'aigua del subsòl i en direcció al suposat aqüífer. Mitjançant la
construcció d'aquestes galeries s'aproften els aqüífers subterranis, conduint així l'aigua fns el lloc
escollit. Es senzilla, no presentant pou-mare ni pous de manteniment. Encara que no se sap amb
certesa la seva llargada, es suposa que no sigui superior als 200 metres i que molt probablement tal i com es comú en aquest tpus d'excavació - tngui branques secundàries per a incrementar el
seu cabal d'aigua. Es troba pendent de prospecció, encara que la tradició oral recorda que en
algun punt es podia caminar dret i veure els pous d'aproftament a dalt. Les mines eren l'altra
alternatva als pous per aproftar els aquífers soterranis superfcials tant pel consum directe com
per el regadiu. L'aigua d'aquesta mina la tenia llogada, en aquest segle, al molí de la Font i
actualment a cal Ròmul. Avui dia, a la planta baixa, hi ha part de les instal·lacions antgues restant,
encara, piles de pedra de masses i holandeses. L'habitatge actual ocupa, en part, els espais
dedicats a la fabricació del paper, havent-se modifcat les distribucions originals. Al seu interior es
conserven els següents objectes destacats: màquines de cosir "Aurora de Escuder", la font de
marbre i ceràmica del molí Carbó de la Riba (Tarragona) ja que pertanyia a la família Cardús fns
desprès de la Guerra Civil. Existeix una interessant col·lecció fotogràfca amb negatus de vidre (era
d'Enric Ribas i Virgili) i postals, biblioteca-arxiu. A la casa hi ha penjat un oli de tema bíblic,
probablement d'inicis del s. XVIII. S'ha de ressaltar també una petta col·lecció de vidres utlitaris i
altre utllatge de cuina. El molí posseïa un assecador de paper al barri de l'Altra Banda, conegut
com "Torre de l'Altra Banda", que avui ha sigut substtuït per un habitatge de proporcions molt
similars.
Observacions
Sembla ser un antc molí fariner, actualment molí paperer. També es va dir cal Carol Ric. La
dinasta Cardús fgura entre les famílies importants en quant a productors de paper es refereix a
Catalunya (MADURELL, 1972, I: 96). Al Museu Molí Paperer de Capellades, i amb els números
d'inventari 209 i 381 es conserven diverses caràtules d'aquest molí, totes amb l'il·lustració d'un
Neptú assentat i altres objectes (raimes de paper, vaixell, gall, etc.) pertanyien a "Eusebio Cardús y
Sierra/Marca Registrada". La porta està inclosa a l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic
Història
Del 3 de maig del 1440 es la primera referència escrita sobre l'existència d'un molí fariner,
localitzat vora la riera, prop del rec de la vila i amb un doll d'aigua molt abundant allí mateix. Les
dades poden induir a identfcar aquest amb el molí Cardús (TORRENTS, inèdit: 18, nota 11). Més
tardanament, tenim notcies que semblen referir-se a aquest molí en un conveni del 20 de febrer
de 1750 , per a millorar un molí paperer situat a la vila de Sant Pere de Riudebitlles, "debax del
molí de Miquel Llucià també paperer de dita vila", entre Antoni Cardús, paperaire del mateix lloc i
Francesc Massana, mestre de cases de Sant Quint de Mediona. Un dels pactes contractuals es
transcriu així: "Primerament, en formar las parets de dit molí del primer pis en amunt de tàpia,
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encrostades de part de fora ab sos cantons de pedra picada, consemblants als que's troban a la
fàbrica o molí paperer de Miquel Llucià, ab sos quartos y demés apéndices de la casa de dit molí
paperer, a la igualtat de ell, ab sas bigas, jàcenas, cabirons, llatas y teulas, de Josep Moray, paperer
de dita vila, y perfeccions a ell necessàries, esto es, lo primer trespol, se obliga a ferlo de volta
grassa, de quatra parts las tres allistadas". A més, el mestre de cases - contractsta venia obligat en
fer "quatra pilas de pedra assentadas en dit molí i quatre durments de pedra també assentats".
Tenim notcia de l'arrendament, el 1745, pel termini de tres anys, del molí paperer amb moles,
rodes, mall, tòrcol o premsa "torcolari sive premsa" i altres aparells necessaris. El fns ara
propietari, Antoni Cardús, era mort, i es feia l'atorgament d'aquest contracte, subscrit pels tutors i
curadors dels seus bens, el 4 de'abril de 1754, data de l'escriptura. Una altra data en la que es fa
constància d'un arrendament més d'aquest casal paperer, es del 10 de setembre de 1772, en que
Antoni Cardús, el seu propietari, contractava amb Alexandre Soler, rellotger de Barcelona,
l'arrendament, pel termini de tres anys (1772-1775), de "tot aquell molí paperer ab nou pilas
corrents y ab tots los demés arreus y aparatos necessaris per la fàbrica de totas formas y qualitats
de paper, junt amb son casal a dit molí contguo, y un hort que és devant y de pertnencies del dit
molí i casa, tot situat al terme de Sant Pere de Riudebitlles"(..). L'arrendador s'obligava, pagant ell,
a adobar el ser propi molí que llavors es trobava quelcom deteriorat, comprometent-se a posar-lo
a punt amb totes les nou piles, el més aviat que li fos possible. El mateix Antoni Cardús s'obligava,
també, durant els tres anys contractats, a mantenir i conservar a càrrec seu tots els arbres,
premses, rodes, piles i altres coses del molí. (..) Per la seva part, l'arrendatari estaria obligat,
durant la vigència del lloguer, tan sols a mantenir a compte seu "las massas, taleras y llevas" del
molí com, així mateix, a escurar i conservar-ne la sèquia, el rec de baix i, àdhuc, la resclosa. També
del segle XVIII, en concret del 4 de juny de 1790, es l'atorgament d'una escriptura de creació de
censal a favor del rector de la parròquia de Gelida, en garanta del qual i de la quanttat satsfeta
obligava i hipotecava Pau Cardús, el aleshores propietari del molí, el seu casal paperer per tal
d'atendre les despeses de les obres i reparacions necessàries per a la conservació del molí
(MADURELL, 1972, II: 859-862). A l'indicador de 1864, fgura aquest molí entre altres 11 fàbriques
de paper en Sant Pere: "Cardús y Altet, sita en Baja, de papel blanco" (GAYOSO CARREIRA, 1994).
A començament de segle es va registrar la marca de fàbrica de Francesc Cardús i Rós, per a
distngir paper i vi, però mai es va utlitzar. Actualment es fa paper artesà. Per cert, que es aquest
l'únic molí de Sant Pere de Riudebitlles que guarda íntegre les màquines del segle XVIII.
F19 MOLÍ DE LA FONT
Descripció
Molí paperer. Aquest era el primer molí de la vila arribant des del barri de l'Altre Banda, després
de travessar el pont. Existeixen les deus i els pous. Junt a altres quatre (molí de la Font, molí
Cardús, Cal Xerta i Cal Ròmul) formen un conjunt de molins urbans al mig del poble. La seva força
motriu, l'aigua, procedia tant del Rec de la Vila com de la font que es trobava dins del seu recinte.
El molí presenta dos edifcis ben diferenciats. Existeix un rectangular allargat, de planta baixa i dos
pisos amb coberta a dues vessants. El coronament de la seva façana O és un gran crater sobre el
que hi ha una pinya, tot de ceràmica. Les fnestres del primer pis estan acabades en arc escarser,
mentre que les del segon (més abundants i allargades) són perfectament rectangulars. L'edifci del
segle XX presenta rotundes formes quadrangulars. Es troba adossat a la cara S de l'edifci del s.
XVIII i a un nivell lleugerament superior. Presenta tres cossos, que es van obrint des de l'entrada i
acaba amb una torre alta rematada per unes pinyes de terrissa. Aquest edifci té planta baixa i
quatre pisos. Totes les obertures estan cobertes, en origen, amb arcs. Les fnestres són
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rectangulars, i molt estretes. L'edifci conserva una petta part de la maquinària del XIX i XX, amb
moles, refnos, etc.. També es conserva una petta font amb indicis d'haver tngut una fgura per
on raja l'aigua i una pica de pedra. Destaca com element moble de la primera època del molí, una
maça amb els claus o escarpes, avui conservada a la zona d'habitatge.
Observacions
Probablement rep el nom de la Font Gran, aquesta s'ha perdut però queden les deus i els pous.
També conegut com el molí de Fontanilles per pertànyer a un Fontanelles al segle XVIII, encara
que avui ningú el coneix per aquest nom. Les dones de l'Altra Banda venien a rentar, als safareigs
que es trobaven just al costat de la font, ja que la seva aigua tenia fama de ser molt neta.
Història
Existeix una notcia de l'any 1776 en que Antoni Riba testa en la casa del molí a baix vora la riera a
la part de la Font Gran (es tracta del molí Cardús, o del molí de la Font?) (MADURELL, 1972, II:
873) . Més segura es una altra notcia documentada referent a aquest casal paperer en una àpoca
datada el 16 de juny de 1797, frmada per Pau Vinyals, fabricant de paper blanc del terme de
Terrassola, a favor de Francesc Fontanelles, que ho era també de Sant Pere de Riudebitlles, en lloc
dels curadors dels béns dels hereus d'en Gabriel Lleó, pagès de Vilafranca del Penedès. La
quanttat pagada consta que fou de 1.100 lliures barcelonines, import del preu de venda d'una
quarta part del molí o fàbrica de paper blanc, amb hortes, etc., situat a l'altra part del camí ral,
prop de la susdita vila, a la partda anomenada La Font Gran. Com a nota curiosa, retrèiem que
Pau Vinyals, l'onze de juliol de 1798, en nom i com a procurador autoritzat de Josep Via i Miquel
Carner, de Sant Quint de Mediona; Sadurní Cardús, Antoni Cardús i Francesc Fontanelles, de Sant
Pere de Riudebitlles; Jeroni Romeu i Josep Sellerés, de Lavit; Baldiri Vaqués, de Sant Sadurní i Pere
Costas, de Subirats, tots fabricants de paper blanc, del corregiment de Vilafranca del Penedès,
atorgava una escriptura de defnició de comptes amb Joan-Ignasi Jordi, de l'import de totes les
trameses de paper fetes pels seus principals, d'acord amb el contracte formalitzat el 10 d'abril del
mateix any. Pel que feia al preu estpulat i satsfet, consta que fou de 28 rals catalans la raima
(MADURELL, 1972, II: 875). Fins l'any 1920, en que va ser reformat i ampliat, l'edifci, mantenia la
mateixa estructura dels molins tradicionals (amb una vistosa portada d'accés). El 1951, l'Antoni
Cardús i el Fages, que havien après l'ofci de ferrer amb el Cristòfor Vives de cal Pito nen, van
muntar en societat una manyeria, i es van instal·lar al Molí de la Font, a on arreglaven de tot
(AAVV, 1991). Per informació oral, sabem que Joan Carol, germà d'en Pere compra cap al
1923/1924 el molí de la Font a Francesc Cardús, propietari per la seva banda del molí Cardús.
Durant la Guerra Civil es contnua fent paper sense assecat mecànic, fns l'any 1962 en que canvien
a paper sec. El Joan Carol, net de l'anterior, ven el molí a una empresa i l'any 1994 deixa de
funcionar enviant tota la maquinària a Turquia.
F22 CASAL DELS MARQUESOS DE LLIÓ
Descripció
Casal d'estl gòtc civil de planta baixa i dos pisos, d'aproximadament vint-i-tres metres i mig de
llarg. Presenta una façana de pedra severa i elegant, amb dos rengles de quatre fnestres
coronelles, tripartdes les inferiors i bipartdes, les superiors. Les columnetes són rematades per
capitells de bona factura artstca. Damunt cada fnestra del primer pis hi ha un escut en forma de
rombe. La portalada principal, de grans dovelles, té un relleu amb dos escuts dels marquesos de
Llió, sostnguts per un àngel. A l'extrem esquerra de l'edifci hi ha les "voltes del Quirri", pas cobert
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que dona accés a la façana posterior de l'edifci al carrer de Baix, permetent enllaçar el casal amb
el molí paperer de cal Ròmul. La façana està coronada per una línia de disset merlets escalonats.
La planta de l'edifci és molt estreta i allargada, la qual cosa fa sospitar que en origen hauria
contnuat a l'actual emplaçament de cal Ròmul.. A l'interior, a la planta baixa, hi ha el celler,
l'entresol il·luminat per les pettes fnestres que hi ha a la part inferior de la façana. Al primer pis hi
ha el comptador, espai de sostre alt il·luminat per les fnestres trífores, amb festejadors. El segon
pis presenta el sostre molt inclinat, rep la llum per les fnestres bífores (TORRENTS, 1996 i 1996b).
A la façana posterior, al costat de la porta hi ha una vora de ceràmica grisa catalana que podria
correspondre a un tpus especial de gibrell (plàtera) detectat a Tarragona al segle XIV (MACIAS,
MENCHÓN, MUÑOZ, 1997). A la façana es pot veure com hi ha vàries fases constructves. La més
antga sembla correspondre a la part dreta. Igualment en aquesta part sembla haver-hi hagut dos
moments. S'observen, així mateix, unes grans fnestres rectangulars tapiades a la segona planta,
que sembla ser es van obrir a la segona meitat del segle XIX per tal de poder-hi fer passar els
productes del camp (TORRENTS ALEGRE, 1996b).
Observacions
És un dels pocs edifcis gòtcs civils catalans conservats gairebé íntegrament en la seva estructura
exterior. Des del segle XVIII va formar part del molí paperer dels marquesos de Llió ( cal Ròmul).
Els anys '20 del present segle, Charles Deering va voler comprar la façana gòtca. El propietari
(Ròmul Torrents i Albet) no es negà a la venda però si va posar el preu altssim de 20.000 duros per
escut, 40.000 per fnestra i 24 hores per decidir-se. Finalment el milionari desist (TORRENTS,
1996b). La casa marquesal de Llo, o de Llió, rep el nom de la localitat homònima pròxima a
Sallagosa.
Història
Casal de la família Salelles, amb façana del gòtc civil, probablement del segle XIV. Els propietaris
d'aquest casal, a partr del segle XVII, foren la família Móra pel matrimoni de Salvador Móra amb la
pubilla Joana Salelles. Josep de Mora i de Catà, descendent d'aquesta nissaga, fou nomenat l'any
1749 primer Marquès de Lló o de Llió i membre de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.
Aquest casal va pertànyer a la família Mora fns a les darreries del segle XIX (TORRENTS, 1993: 35).
L'edifci va ser convertt en fàbrica de paper el segle XVIII, pel seu propietari en Josep de Mora i de
Catà, primer marquès de Llió. Fins fa pocs anys la família Torrents va mantenir aquesta fàbrica,
integrada també per l'edifci de cal Ròmul, obtenint un paper de cotó d'extraordinària qualitat
utlitzat sobre tot per a fabricar papers de fltre. L'any 1995 va ser adquirit per l'Ajuntament de
Sant Pere de Riudebitlles per a usos culturals.
F23 AJUNTAMENT
Descripció
De planta rectangular, la façana principal dóna a la plaça de les Eres, les restants al carrer del Trull,
al carrer de l'Hospital i a un pat. Això fa que l'edifci sigui gairebé exempt tenint l'únic contacte
amb una casa de la plaça. La coberta és a dues aigües rematada per un campanile de ferro forjat.
La planta baixa està dividida entre l'antc consultori, ara amb usos esporàdics de sala d'exposicions
i un magatzem. La característca d'aquest espai són els arcs de totxo que suporten l'edifcació.
Altres espais de l'edifci propers a aquest són el vestbul amb la escala que accedeix als diversos
nivells i uns lavabos. A l'entresol trobem diverses dependències municipals com els despatxos dels
tècnics, del vigilant, i de l'assistent social. A més tot un seguit de sales de reunions, una d'elles
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ocupada per el club de Rol i un pett lavabo. Totes les dependències reben llum i ventlació natural.
Al pis principal trobem les estances ocupades per l'Alcalde, la sala de plens, el despatx del
Secretari, un pett lavabo, l'ofcina d'atenció al públic i l'arxiu amb un volum important de
documentació que s'inicia a la segona meitat del segle XIX. Les golfes serveixen tan sols com a
magatzem per a diverses publicacions, i és on està situat el rellotge, que presideix la façana,
datable cap el 1914 encara que ja n'hi havia un el 1870. També és aquí per on s'accedeix al
campanar. La façana principal està orientada a migdia on destaquen els tres grans balcons del pis
principal, on s'hissen les banderes i l'entrada, fanquejada per les fnestres de l'entresol. L'edifci
està coronat per una cornisa ondulada que engloba el rellotge i fa de base al campanar. Les
dependències disposen de calefacció, i la seva mala distribució fa que l'actvitat es concentri en un
espai clarament insufcient mentre que el restant quedi poc utlitzat. A la part de llevant es troba
un pett pat al qual s'accedeix des del carrer de l'Hospital. Queda entremig de l'Ajuntament i
l'antc Hospital i actualment és un magatzem per a alguns vehicles municipals. (TORRENTS, 1996)
Observacions
La superfcie del sòl és de 298 m2 i la construïda de 762 m2, repartts en quatre plantes de 254 m2
cadascuna. El valor cadastral (10.04.96) de l'edifci és de 8.353.315 pessetes. (TORRENTS, 1996)
Història
L'edifci que hostatja l'Ajuntament va ser construït a mitjans dels segle passat. En un document
conservat al arxiu municipal i datat al 1853(?), es fa referència a una provisió de fons, 1000
pessetes, per contnuar les obres. Sembla que l'execució de l'obra va ser molt lenta. El precedent
històricament anterior va ser l'antga Universitat que es trobava a Cal Rafeques, a la plaça de
l'Església, segons documentació del segle XVII. El 30 de setembre del 1868 els revolucionaris van
incendiar l'edifci a la vegada que van fer aparèixer un pasquí que literalment va dir: "Viva prim:
viva la Libertad: abajo el huerto rectoral y hágase una plaza nacional. Unos ciudadanos". L'edifci
va ser reformat l'any 1915 (HISTÒRIA, 1995).
F24 CAL SOLER
Descripció
Antga casa pairal. Consta de planta baixa, pis i golfes. A la façana principal destaca un bonic portal
de mig punt de grans dovelles de pedra. A la dovella central hi ha un escut on es representa el sol,
simbolitzant el cognom dels seus antcs propietaris, els Miquel del Solà. Al pis s'obren tres
fnestres amb balcó i a les golfes sengles ulls de bou, el central simulat utlitzant pintura. La casa va
ser restaurada completament l'any 1900, pel propietari J. Soler, per la qual cosa, la major part de
les estructures internes (paviments i parets de la primera planta inclosos) són d'aquesta època, a
l'igual que les façanes vistes. A la planta baixa té un celler i un cup, en el que anteriorment havia
estat una zona d'habitatge. Sota la planta baixa surt una mina que arriba fns el primer plataner de
la plaça de les Eres. A la façana sud hi havia un rellotge de sol que actualment no es pot veure
perquè està tapat per una planta. El cos principal té un seguit d'edifcacions annexes utlitzades
per a tasques agrícoles. La majoria deuen ser de la reforma del 1900 encara que hi ha alguna
edifcació anterior com una torre que s'ha identfcat amb el baluard carlí, a que fan referència els
documents d'aquella guerra. També hi ha restes de dos safareigs, un a l'entrada i l'altre a l'hort. Té
un jardí amb pèrgola i amb un cedre, bambú, llimoners, nesprers, etc.. En una de les casetes
annexes hi ha una banyera antga. Entre les edifcacions es conserven les dues rodes d'una mola
de blat.
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Observacions
En un dels carreus de la cantonada dreta de la façana principal hi ha inscrita la data "1704". El
propietari conserva diversos elements mobles d'interès, com gerres d'oli, un bací del segle XIX, un
camió Chevrolet de l'any 1929, una moto "Guzzi" i la "màquina de batre" un element recordat per
molta gent del poble, i que molts donaven per perduda. Per informació oral se sap que té una
excel·lent col·lecció documental que comença el segle XVII.
Història
Va ser propietat de la família Miquel del Solà fns l'any 1900 en que va ser adquirida per Joan
Soler. La família Soler va ser propietària uns 50 anys fns que va ser adquirida per la família Munné.
F30 CAL BOTER
Descripció
L'interior disposa d'uns arcs gòtcs a la planta baixa, on a més es pot observar una entrada tapiada
al teatre Catequístc, que per cert, abans era l'antc accés al campanar i al pat del mossèn.
Antgament disposava d'un pas elevat sobre el Corronet que comunicava ambdues cases del carrer
Major i al seu costat passava el rec del Mossèn. Resulten d'interès els portals estrets i baixos del
primer pis en els que s'endevinen motllures sota la calç. En ells i sobre les portes hi ha fnestretes
també decorades amb motllures. Es podria interpretar com a part del refectori de l'antc convent
de Sant Pere.
Observacions
El Corronet, carrer on es troba l'edifci, abans es deia del Priorat. El nou propietari del immoble era
boter, per això del nom. Per cert, que es conserven en aquest lloc totes les eines de la seva feina.
Actualment, ocupa l'edifci l'Agrupació Pessebrista Riudebitlles.
Història
Edifci venut quant la Desamorttzació, ja que pertanyia al monestr de Montserrat. Sembla quasi
indiscutble que l'edifci formava part del Priorat, per a passar després, a ser adquirit per un
partcular. Tal vegada sigui aquest l'edifci esmentat en el Llibre Major de la Parròquia a l'any 1845
i que segons la descripció allí feta, contenia "tres Lagares", i es va lliurar en pública subhasta "por
cinco mil reales a favor de D. Antonio Xuriguer como apoderado de D. Antonio Andario Andaluz
comprante primo ... En 1847 D. Antonio Xuriguer transfrio la referida fnca por el indicado precio a
D. Pedro Rovira alias Mota Natl de S. Saturnino de Noya quien colocó una Prensa en la mentada
Entrada, que estribada en las paredes construidas de malos materiales no podian menos de
grietarse; excavado por otra parte un angulo del edifcio, ha reducido la Casa en estado ruinoso
partcularmente en los cimientos" (TORRENTS, 1993, inèdit: 28).
F31 ESGLÉSIA, RECTORIA I HORT
Descripció
L'edifci actual de l'església és d'una sola nau amb absis poligonal i capelles laterals per damunt de
les quals s'aixeca una galeria. La volta és escarsera amb arcs apuntats, probablement del segle XVI.
La nau va ser ampliada el 1650. L'església només conserva algunes restes romàniques i gòtques en
el fronts i la nau. Destaca la portalada romànica d'arc de punt rodó sense tmpà i amb triple
arquivolta i sengles parells de columnes i capitells a banda i banda, A l'intradòs de l'arquivolta
exterior hi ha un relleu que representa Sant Pere, de mig cos, amb els seus atributs i a la ma
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esquerra una planta de triple fulla que s'ha identfcat o bé amb un trèvol (la Trinitat) o bé amb
uns créixens (d'on provindria segons algunes teories el topònim Bitlles). A l'extradós es presenta
un altre baixrrelleu amb l'Agnus Dei. L'exterior de les arquivoltes presenta una decoració en relleu
de motus vegetals i geomètrics. Una línia d'impostos amb decoració d'escaquer marca la unió de
la volta amb les columnes. El capitell original del costat esquerra presenta una decoració de
cordons entrellaçats i palmetes de tres fulles. Aquest cantó de la portalada va ser restaurat l'any
1909, en una intervenció fnançada per Josep Canals i Albert (1847-1923). Aquest era fll del forner
de cal "Blanco" i va fer fortuna a l'Argentna. (MORGADES, 1994). Els capitells del costat dret són
de tradició corínta amb fulles d'acant. Al costat de cada capitell hi ha una decoració animal,
vegetal i geomètrica. Al de la dreta hi ha, en cadascun d'ells un cercle amb una estrella inscrita
conjuntament amb una parella d'aus, en el primer, i amb un quadrúpede pasturant en l'altre. En el
que es conserva a la part esquerra hi ha un lleó passant i dos ocells picotejant. Al coronament de la
façana, sobresortnt, hi ha una escultura que representa la part davantera d'un animal fabulós. La
resta de la façana no presenta cap més ornamentació, tret d'un senzill rosetó a mitja alçada i un ull
de bou al capdamunt. A la cantonada esquerra de la façana hi ha una inscripció sobre pedra de
gres que diu "A.D.S. 1778 LA DEVOCIO / DE EST POBLE REEDIFIC / PART DE EST S.T. ESEN / PT P.
VEREMUDO MORLIUS". A la rectoria es conserva una inscripció repicada que s'inicia amb "SE
COMENSA ...". Per llegir la resta caldria fer un calc. Els panys laterals de l'absis van ésser decorats
el 1964 amb pintures al fresc policromades del pintor i dissenyador Llucià Navarro i Rodón. El
decorador va ser Jordi Cantó i l'escultor Tomàs Bel. Al cor hi ha un orgue d'Alberdi, dels primers
anys del segle, que actualment no funciona. Al mur nord es pot apreciar el lloc on hi havia una
antga capella enderrocada el 1736, que ocupava l'espai del carrer actual. La capella del Santssim,
d'estl neogòtc, va ser feta l'any 1888 sobre antgues dependències de la rectoria pel Mestre
Miquel, de Sant Pere. El campanar, independent de l'església, és de planta octogonal i està
coronat amb una balustrada. Antgament s'hi accedia pel passatge del Priorat - en l'actualitat el
Corronet -, que comunicava la plaça del temple amb el pat del mossèn.
Observacions
Sota aquests edifcis i, especialment, sota l'hort del rector és molt possible l'existència de sediment
arqueològic imprescindible per a conèixer l'origen de la població de Sant Pere, ja que el Priorat ha
de trobar-se en aquesta porció de terreny. També es conserva a la rectoria una pintura a l'oli amb
el cap de la verge Dolorosa datat de l'any 1799. Al voltant del cap hi ha els forats que indiquen els
llocs per on s'encaixava la corona d'espines que s'hi col·locava el Dijous Sant.
Història
L'església correspon a la de l'antc Priorat benedict fundat abans de l'any 1026, encara que les
restes més antgues de l'actual semblen correspondre al segle XII, amb reformes dels segles XVII,
XVIII i XIX. Al Cartulari de Sant Cugat es pot llegir la primera referència documental on es cita
segurament aquesta església , dedicada a Santa Maria i Sant Pere, datada el febrer del 917, i diu
"...prope auro annolia, vel rio de Birlas, ubi ecclesia sita est in onore Sancte Maria et Sanct Petri".
El 1331, es sap que exista una comunitat religiosa en el Priorat de Sant Pere, composta de quatre
monjos sota la supervisió d'un prior. L'any 1346, essent prior Nicolau, aleshores també Cardenal,
els veïns van voler que a càrrec seu es pagués una campana, un guarda a l'Església, així com el
manteniment de l'edifci i ornaments, entre d'altres coses. Desprès de pledejar es va arribar a un
compromís, segurament no molt del gust dels veïns, doncs els acords van ser els següents: les
campanes les havien de fer i pujar al campanar els mateixos veïns; els ornats, els sagristans; també
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els veïns havien de pagar el salari de la guarda de l'església, i el prior, el menjar. A més a més
d'aquestes càrregues econòmiques, de les obres de l'església i el Pont, els parroquians havien de
pagar els materials (s/d, Documents relatus a la capella de Santo Domingo, ss. XVIII-XIX). El 1406,
Don Pedro de Luna, després papa Benet XIII, va ser prior d'aquesta comunitat, amb una
desgraciada gestó que va empobrir considerablement el Priorat. El 1632, l'església devia resultar
petta, doncs els santperencs van intentar allargar-la sol·licitant a l'abat suport econòmic en funció
de l'antc acord del segle XIV, però no ho van aconseguir ja que, l'abat va considerar sufcient
l'espai religiós destnat al poble, responent que l'església ja exista i aquesta obra, per tant, era
voluntària. De moment no sé sap qui, fnalment, va pagar les obres d'ampliació però, el cert és que
el 13 de gener del 1650, queden adjudicades les obres d'ampliació de la nau eclesial de la vella
església romànica. En canvi, restes gòtcs encara visibles, indiquen que aquesta no era la primera
ampliació. L'antga església monàstca, ara parroquial, fou reedifcada entre el 1778 i el 1780, com
a conseqüència del benestar econòmic que vivia la vila en aquesta època, afegint elements d'estl
barroc. El 1802, la parròquia va començar a ser regida per capellans del bisbat i no per monjos de
Montserrat. El 1888 s'inicien les obres de la nova capella del Santssim, obra d'estl neogòtc,
manada fer per Mossèn Otzet, el mossèn d'aquell moment, el qual va ser enterrat en aquest lloc.
Aquesta ocupa una antga construcció rectoral just al costat de l'església i el campanar. Es
conserven part dels plànols originals, obra del mestre Miquel, de Sant Pere, contnuador d'una
antga nissaga de mestres d'obres. Les portes metàl·liques d'aquesta capella, també d'estl
neogòtc, les va pagar mossèn Aleix Prats i Mas, emparentat amb els propietaris de cal Teixidor.
Com a d'altres llocs, també aquesta església va patr un incendi l'any 1936. Segons l'inventari del
tresor artstc de les parròquies de la diòcesi de Barcelona de l'any 1926 hi havia tres altars
dedicats respectvament a Santa Margarida, d'estl neoclàssic, a Sant Josep, d'estl barroc i al Sant
Crist, d'estl rococó, a més de l'altar major, d'estl neoclàssic, datat del 1804. Pel que respecta a la
rectoria, cal dir que arrel de la desamorttzació de Mendizabal es va obrir un procés de venda
d'aquesta com a propietat de l'orde benedictna. En un expedient obert amb ocasió del plet
plantejat per l'Ajuntament sobre la propietat de la casa i hort del rector, es dona a l'any 1822 amb
certa precisió la situació de la casa rectoral: "... la casa rectoral con su huerto que se halla
edifcada (..) en el lado de su iglesia parroquial linda (..) por oriente y mediodía con la calle mayor,
a poniente con el cementerio común, y por cierzo con el edifcio de su iglesia parroquial...". En una
nota marginal de l'expedient es diu que a l'arxiu de Montserrat hi ha el ttol de propietat de la casa
i que no hi ha raó per considerar-la propietat del poble. Finalment en el període 1863-1867 es va
procedir a la reparació de la rectoria. Pel que respecta a l'hort del mossèn, hi ha fotografes
antgues del pat amb arcades. Amb motu de l'asfaltat dels carrers, aquests es van eixamplar fent
més pett l'esmentat hort.
F34 CA L’OLIVELLA
Descripció
Edifci entre mitgeres de planta baixa i dos pisos. La façana principal dona al carrer Major, on
s'aprecien restes d'una porta amb arc de mig punt de pedra, a la dreta de l'entrada actual (amb arc
escarser). A l'esquerra hi ha restes més escasses d'un altre arc de porta o fnestra. A la primera
planta les obertures són rectangulars i donen a dos balcons. La segona planta presenta nombroses
fnestretes amb arc. Al pat posterior existeixen columnes salomòniques a la galeria de l'assecador
al primer pis, que ofereixen a la casa una personalitat pròpia . Cal tenir present que en aquest punt
es veuen com s'integren diferents fases constructves. Al pis baix, destaca un celler, encara utlitzat
al 1919, al costat de la entrada a un nivell inferior del paviment actual, de rajoles d'argila amb la

Sant Pere de Riudebitlles – Inventari del Patrimoni Històric

Itinerari 1 – Barri Vell 13/21

decoració de quatre dits corbats. Al buit de la escala principal de la casa, penja una pintura de
època historicista pintada per Inés Llobet Matoses. de fnals del segle XIX. Al primer pis, a la zona
d'alcoves, es conserva un oratori del segle XIX dedicat a la verge de Montserrat amb una pintura
mural que ocupa totalment la paret. A la escala hi ha una pintura gegantna feta per Inés Llobet a
fnals de segle XIX. El mobiliari és, en la seva majoria, del XIX. A destacar una arca de núvia i com a
curiositat, un gravat commemoratu de la batalla de Castllejos al 1860, dedicat pel general Prim a
Juan Romany y Masana. Te hort a l'altre banda del carrer Montseny, a la tàpia del qual hi ha
troneres del segle XIX, a l'igual que a la façana posterior de la casa.
Història
A la guerra del francès (1808-1814), en Pere Olivella i Miquel, estudiant de sagrada teologia y
avantpassat d'aquesta casa, va ser elegit tercer i darrer comandant dels sometents, estant al
càrrec d'un canó d'artllers i uns 400 homes de sometent des de juny de 1808 fns el juliol del
mateix any, en que D. Casiano de Arsú, comandant del campament, ordenà la retrada del canó i
de tots els sometents que encara hi havia a casa Julià de Vallirana perquè es presentessin a la Creu
d'Ordal per deixar-hi el canó, donant ordres de que el comandant Olivella i la resta de sometents
se'n tornessin a casa (MORGADES, 1998). Al llarg de segles, els hereus de la casa rebien els noms
successius de Pere i Domingo.
F35 CASA GRAN
Descripció
Edifci entre mitgeres de planta baixa i dos pisos. La façana principal dona al carrer Major, on
s'aprecien restes d'una porta amb arc de mig punt de pedra, a la dreta de l'entrada actual (amb arc
escarser). A l'esquerra hi ha restes més escasses d'un altre arc de porta o fnestra. A la primera
planta les obertures són rectangulars i donen a dos balcons. La segona planta presenta nombroses
fnestretes amb arc. Al pat posterior existeixen columnes salomòniques a la galeria de l'assecador
al primer pis, que ofereixen a la casa una personalitat pròpia . Cal tenir present que en aquest punt
es veuen com s'integren diferents fases constructves. Al pis baix, destaca un celler, encara utlitzat
al 1919, al costat de la entrada a un nivell inferior del paviment actual, de rajoles d'argila amb la
decoració de quatre dits corbats. Al buit de la escala principal de la casa, penja una pintura de
època historicista pintada per Inés Llobet Matoses. de fnals del segle XIX. Al primer pis, a la zona
d'alcoves, es conserva un oratori del segle XIX dedicat a la verge de Montserrat amb una pintura
mural que ocupa totalment la paret. A la escala hi ha una pintura gegantna feta per Inés Llobet a
fnals de segle XIX. El mobiliari és, en la seva majoria, del XIX. A destacar una arca de núvia i com a
curiositat, un gravat commemoratu de la batalla de Castllejos al 1860, dedicat pel general Prim a
Juan Romany y Masana. Te hort a l'altre banda del carrer Montseny, a la tàpia del qual hi ha
troneres del segle XIX, a l'igual que a la façana posterior de la casa.
Història
Els elements arquitectònics de l'edifci permeten datar-lo en un moment gòtc tardà, però molt
infuït per corrents cultes. En aquest edifci va néixer Josep Arnan i Vallès (1849-1919), el qual, a la
seva mort va llegar tots els seus bens a la benefcència
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F36 CAL RAFEQUES
Descripció
Edifci entre migeres, compost de planta baixa, pis i golfes. La planta baixa pertany a una casa
gòtca amb dues portes, una, de mig punt amb dovelles i brancals fets de pedra de turo per a
circulació de persones i l'altre, per a bestar i carruatges, amb un arc escarser amb dovelles i
brancals de pedra de turo. A la primera planta hi ha tres obertures amb llinda plana a l'exterior,
dues donen a un balcó i la tercera a un altre. Al segon pis hi ha una obertura amb coberta d'arc de
mig punt, que dona accés a les golfes. La façana està coronada per una balustrada correguda de
ceràmica. També és de ceràmica el canaló de desguàs, que creua la façana. Aquests dos elements
cal datar-los a fnals del segle XIX o inicis del present. A l'interior no es veuen, a simple vista,
rastres de la distribució primitva de la casa. Es conserva mobiliari datable en el segle XIX, com un
llit i còmoda fernandins, encara que destaca un conjunt d'arques de núvia i nuvi de diversa època
distribuïdes per tot l'edifci, alguna d'estl barroc. També es troba dins l'edifci una col·lecció
d'estris agrícoles, una altra d'útls domèstcs destacant una petta col·lecció de recipients de vidre,
amb porrons i gerres. A destacar un cullerot per a repartr la Sopa dels Pobres i una col·lecció dels
ramells decoratus que reparten al ball de la Festa Major. També hi ha un lot de ceràmica
provinent de Sant Llorenç d'Hortons. De tota manera, la col·lecció més important que hi ha a la
casa consisteix en l'arxiu de documents que s'inicia al segle XIII i en la que s'hi troba una pàgina de
cantoral d'aquell segle.
Observacions
La porta està inclosa a l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. La
col·lecció documental està sent estudiada per la Dra. Maria Àngels Torrents i un fll de la família.
Història
Encara que existeix la tradició al poble de que la casa va formar part del Priorat i que la família
conserva al seu arxiu partcular documents del segle XIII, les estructures visibles de l'edifci són,
majoritàriament del XIX i XX, tret de les portes. El que si se sap amb certesa és que va ser la seu de
l'antga Universitat segons documentació del segle XVII. (HISTÒRIA, 1995).
F38 PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
Descripció
La plaça de l'Església és un espai que presenta forma triangular, amb la hipotenusa corba en sentt
còncau. Va ser el lloc ocupat pel cementri de la Vila fns el 1864. Durant les obres de pavimentació
de la plaça al llarg dels anys '50, van aparèixer nombroses restes humanes, i una part de les mines
subterrànies que la travessaven i de les quals es planteja la seva funció defensiva de la població.
Observacions
Caldria ampliar la zona arqueològica, com a mínim, a l'església, cal Boter, Teatre, Rectoria, hort del
rector, carrer que envolta l'església i casal gòtc, a més de sota els edifcis que tenen façana a la
plaça. Amb els ajuntaments democràtcs es va canviar el nom de plaça. Reverendo Otzet per
Església.
Història
En un expedient obert amb ocasió de un plet sobre la propietat de la casa i hort del rector, es
dona a l'any 1822 amb certa precisió la situació del cementri respecte a la casa rectoral: "... la casa
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rectoral con su huerto que se halla edifcada (..) en el lado de su iglesia parroquial linda (..) por
oriente y mediodía con la calle mayor, a poniente con el cementerio común, y por cierzo con el
edifcio de su iglesia parroquial..."
F39 EL MOLINET/MOLÍ D’EN MORAY
Descripció
D'aquest edifci sembla restar una paret llarga que avança cap al carrer amb una cantonada , al
costat del molí de cal Ton del Pere, on s'aprecia una porta tapiada de carreus de turo, i just a la
zona de contacte amb aquell molí es pot veure a nivell de terra un arc de pedra cegat que podria
correspondre a una sortda d'aigua del rec o d'alguna derivació d'aquest.
Història
No sabem la data de la seva posada en funcionament. A mitjan segle XVIII ja exista doncs es
menciona en un contracte datat el 21 de juliol de 1753 el Marquès de Llió, concertava amb Josep
Modolell, mestre de cases de Capellades i amb Antoni Tarafa, vidrier de Vallbona, l'arrendament
de "totam illam chartariam moletrinam" que posseïa el Marquès a Sant Pere. Entre les clàusules
s'indica que el dit marquès tenia l'obligació de mantenir el rec des dels molins del Rovira fns el
Molí d'en Moray (MADURELL I MARIMON, 1972, II: 841) . A fnals de 1760, Josep Moray, paperer
de Sant Pere, es nomenat expert en la venda a l'encant dels molins d'Antoni-Joan Rovira
(MADURELL I MARIMON, 1972, II: 844). Havia de ser un molí de pettes dimensions, d'aquí el seu
nom: el Molinet.
F55 SANT JOSEP
Descripció
Escultura barroca de fusta policromada que representa Sant Josep amb el Nen, situada dins una
capelleta dedicada a aquest sant, que es troba al costat dret de l'església, segons s'entra, als peus
de la nau. La fgura del Sant es troba sobre una peanya de fusta vuitavada i policromada, amb
motllures. El cos presenta una acttud dinàmica, amb la cama dreta en moviment, lleugerament
girada i arronsada, i el braç del mateix costat, sortnt perpendicularment del cos. A aquest
moviment li fa contrapès la fgura del nen Jesús, que es troba aguantat amb la ma esquerra i el
qual, està, igualment, en acttud dinàmica i lleugerament inclinada cap a l'exterior. El joc de
drapejats del vestt de Sant Josep és important al braç esquerra, ja que permet que li caiguin
elegantment sobre el genoll.
F78 CREU DE CRISTALL DE ROCA
Descripció
Creu de cristall de roca realitzada a base de tallar el cristall formant peces prismàtques de mides i
geometria diversa: quadrangulars als extrems i centre de la creu, i ovoide i rectangular als braços,
rematats per tres petts dodecàedres. L'ànima de la creu està formada per dues varetes de metall
d'uns tres mil·límetres de diàmetre, encreuades, en les quals s'hi encasten les peces de quars. La
magolla de la creu és d'aram daurat i està formada per dos quarts d'esfera acoblades, similars a les
que apareixen en creus d'argent de la primeria del segle XIV. Presenta decoració de traça gòtca i
no se sap si és de factura catalana o llemosina.
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Observacions
A la natura existeixen molts cossos cristal·litzats que tenen propietats característques de duresa,
color, transparència i que descompon la llum del sol en els set colors de l'espectre, especialment,
el quars cristal·litzat o cristall de roca. Des d'antc es va emprar aquest mineral per a l'adorn
personal i l'ornamentació. El seu aspecte immaterial feia que el seu valor superés molts cops al de
l'or i la plata.. Plini, per exemple, afrma que està consttuït per l'aigua de pluja i una mica de neu,
pel que, escrivia, no guarda el calor i es útl per a contenir begudes fredes. Aquesta creença de
que mantenia el fred, unida a la seva natural bellesa, el van convertr en una matèria molt
apreciada, així, per exemple, va ser costum en l'antguitat entre els etops, recobrir els seus morts
amb fragmentes d'una matèria transparent dita "hialos", que se suposa era cristall de roca,
costum aquesta que sembla sobreviure en la d'acompanyar amb creus de cristall de roca els
enterraments d'albats. A Europa va arribar, ja en època romana i, posteriorment, a època
medieval des del Pròxim Orient. En la fase medieval es va emprar el cristall de roca, a més de per a
fer creus, per a vasos, reliquiaris, mànecs de ganivets, poms d'espases, etc.. Al segle XIV exista a
París un important gremi de cristallers, o sigui gravadors de cristall de roca. De tota manera, el
moment de màxim esplendor es dona a la Itàlia renaixentsta, moment del que coneixem artstes
com Valerio Vicutno o Giovanni Bernardi (HUÉLAMO, 1993: 14-16).
Història
Les creus de cristall de roca foren força freqüents a Catalunya, als segles XIII i XIV, encara que
resten molt mal conegudes. Les peces de cristall es tallaven a l'Àsia Menor i foren distribuïdes pel
comerç venecià. L'arxiu parroquial no dona indicació de la procedència concreta de la creu, si era
del temple, del Priorat o bé va ser una donació concreta.. En la visita pastoral del bisbe Francesc
Clemente i Sapera de l'any 1414 apareix la cita "Item visitavit vestmenta sacerdotalia: duos calices
et custodiam argenteos atque crucem cristallinam, libros...". Així mateix en la visita pastoral del
bisbe Jaume Català i Albosa de l'any 1891es parla de "una cruz procesional, una de plata, otra de
metal y una de cristal para los párvulos", la qual cosa confrmaria la notcia de que servien per a
l'enterrament d'albats.
F81 PLAÇA DE LES ERES
Descripció
Centre radial d'on parteixen el camí de Sant Quint, avui carrer del mateix nom, el carrer Major
(antga entrada de la Vila), el carrer del Trull, el carrer Pirineus (antga carretera vella o camí dels
morts en direcció a Sant Jeroni), el carrer Nou i el carrer Montseny (abans Darrere el Rec) que
segueix el curs del Rec per darrere les eixides de les cases del carrer Major en direcció al Camí de
Baix (antc camí de Vilafranca a Piera). Al seu centre, s'aixequen plàtans plantats segons acord de
l'Ajuntament de 29 de gener de 1882. Aquests arbres abans feien ombra a la font que hi havia en
aquell lloc, avui desapareguda. Està presidida per dos edifcis principals, l'Ajuntament, bastt al
segle passat, i Cal Soler, casa pairal del 1516, encara que la resta d'edifcacions també ajuden a
donar-li un caràcter tpic
Observacions
Des de dins de cal Soler surt una mina que va fns arribar els primers arbres.
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Història
Localitzada davant el portal del mateix nom que donava accés al carrer Major. Aquest portal
juntament amb el de Baix, eren els dos punts d'accés a la Vila (HISTÒRIA, 1995). Aquí es situaven
les Eres del Comú, després, convertda en plaça del mateix nom, on es troba la Casa de la Vila, Cal
Soler i la casa de la senyora Montal, entre d'altres. Aquest lloc consttueix durant el segle XVIII, i
propiciat per l'expansió econòmica de l' indústria paperera, el centre del creixement radial del
nucli urbà, així, durant aquest mateix segle parteixen fns a els afores, el carrer Nou, el carrer del
Trull i el carrer de Sant Quint (TORRENTS, 1993: 36). Al ser una de les places signifcatves de Sant
Pere el nom de la mateixa ha anat canviant: el 1875 es deia de les Eres o Nova (Arxiu Municipal, 5
d'abril de 1875). El 1911, rebia el nom de plaça Nova, cap el 1930 es deia de Jordi Zulueta, polítc
de l'època. Després de l'últma guerra civil, passà a dir-se ofcialment "Plaza del Generalísimo
Franco". La gent, però, contnuava nomenant-la plaça de les Eres, nom que s'insttuí de manera
ofcial amb la vinguda de la democràcia (HISTÒRIA, 1995).
F89 TRESOR PARROQUIAL
Descripció
A la sagrista, es conserva dins d'una vitrina protegida el tresor parroquial composat per deu
objectes metàl·lics, pertanyents a diferents èpoques i de diversa vàlua artstca. Destaquen una
creu processional, datable del 1570 feta d'or i plata i que surt a la processó del Via Crucis per
Divendres Sant. També destaca una Vera Creu, amb peu i canya d'estl gòtc. Un altre objecte molt
interessant el consttueix un calze de plata d'estl renaixentsta, datat el 1511 i amb marca
d'argenter: "BA". Del segle XVIII, concretament del 1757 és un reliquiari de Sant Paulí i Sant Pere,
amb un húmer, provinent de Sant Jeroni. Hi ha altres objectes menors tals com una naveta, una
arqueta, una conquilla, un encenser o un plat almoiner. De tota manera, l'objecte que deuria ser
més important del tresor és la creu processional de cristall de roca, actualment dipositada al
Museu Diocesà. Encara que no inclosa dins el tresor parroquial també existeix una pintura a l'oli
amb el cap de la verge Dolorosa datat de l'any 1799. Al voltant del cap hi ha els forats que
indiquen els llocs per on s'encaixava la corona d'espines que s'hi col·locava el Dijous Sant.
Actualment es conserva al despatx de la rectoria.
Història
En la visita pastoral del bisbe Francesc Clemente i Sapera de l'any 1414 apareix la cita "Item
visitavit vestmenta sacerdotalia: duos calices et custodiam argenteos atque crucem cristallinam,
libros...". Així mateix en la visita pastoral del bisbe Jaume Català i Albosa de l'any 1891es parla de
"una cruz procesional, una de plata, otra de metal y una de cristal para los párvulos". Es desconeix
el moment en que la creu de cristall va passar a formar part dels fons del Museu Diocesà. Entre els
estris litúrgics, inventariats l'any 1926, hi havia algunes peces de notable interès com un calze de
plata daurada plateresc, una Vera Creu gòtca de plata daurada, un reliquiari barroc de plata i un
calze barroc, també de plata. Actualment a la sagrista es conserven alguns d'aquests objectes, que
sortosament, es van poder preservar de la desfeta de l'any 1936.
F101 BASSES DE CAL RÒMUL
Descripció
Segons informació oral, existeix un conjunt d' enterraments antropomòrfcs excavats en la roca
natural sota les basses de l'antc molí de Cal Ròmul i en la zona del aparcament de la habitatge del
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propietari. Part dels ossos que s'hi van trobar es van guardar un cert temps en una fusteria del
poble: la de ca l'Andalet.
Història
Les tombes antropomorfes, també conegudes amb el nom d'olerdolanes, estan excavades a la
roca, enterrant-se directament el difunt i cobrint-lo, generalment, amb una tapa de pedra. La
cronologia d'aquests enterraments és sempre alt-medieval, concretament dels segles X i XI, per la
qual cosa han de correspondre a al moment de la fundació del Priorat o una mica anterior.
F108 SANT DOMINGO
Descripció
De la vella capella poca cosa queda però existeix la informació de que a l'hivern es veuen les seves
escasses restes entre la vegetació. Per informació oral i per les fotografes es pot veure que es
tractava d'una petta ermita semi - excavada a l'argila amb coberta de volta de mig punt (pintada
de vermell) i porta amb llinda recta. El paviment era de calç i a sota hi havia una capa de
preparació de pedres. Cardús (1936) informa que es va recollir una làpida la qual portava la data
de 1472. Les successives rierades del Bitlles van anar transformant el paisatge, deixant
pràctcament inaccessibles les escasses restes que resten amagades per la densa vegetació. A més,
l'excavació de les terrasses en els moments de màxim cabal del riu ha convertt l'antc lloc en un
niu penjat a dalt de la terrassa actual a la marge dreta del riu. De l'antga font de Sant Domingo tan
sols queda un vessament incontrolat d'aigua al costat de l'ermita. La imatge de l'any 1934 (del
senyor Arnan) i les que dels anys 70 i 80 ens proporciona l'arxiu Gavin son els documents més
recents d'aquest lloc.
Observacions
Sant Domènec, la festvitat del qual es celebra el 4 de agost va ser el fundador de l'ordre de frares
predicadors o dominics i creador de l'oració del Sant Rosari. A Barcelona, i al claustre de l'antc
convent de Santa Caterina va existr el pou de Sant Domènec, on el dia del sant la gent anava a
agafar aigua. Cremat el convent, la devoció va passar a les monges de Montsió, i el pou miraculós
va quedar sota l'actual mercat de Santa Caterina (AMADES, 1985, IV: 728 i s.). Sant Domènec era
patró de l'aigua, segons la veu popular, i el tenien per advocat alguns ofcis dels que empraven
molta aigua per a llur feina: com el dels paperaires, que tenien establerts llurs molins a la conca
del riu Anoia. Així, el dia en que es commemorava el sant era costum en molts llocs, que els
moliners de paper, per tal d'assegurar que el molí no rodaria per cap motu, lligaren amb cordes i
cadenes les rodes que prenien l'aigua (AMADES, 1985, IV: 738).
Història
No se sap be ni la advocació primera de la antga capella de Sant Domingo a Sant Pere ni la data de
la seva erecció. Potser que aquesta petta construcció rupestre, es dediqués en un primer moment
a un altre sant. En aquesta partcular elecció alguns han barrejat el nom de Sant Julià, el convers
centurió romà. En recolzament d'aquesta hipòtesi existeix una cita en una afrontació feta al segle
XII del terme de Lavit (el 1143), diu: "ab lo camí de St. Julià y ab lo Rivo birlis" (COROMINES, 1996,
VI: 400) potser es tracta d'algun eremitori medieval com els existents en altres indrets
geogràfcament propers al segle X. El fet del trobat no massa lluny d'aquest lloc dels restes d'una
necròpolis de tombes antropomòrfques datada "grosso modo" i sense possible comprovació
arqueològica por el moment, dels segles X-XI, ens aproxima a una certa interrelació d'ocupació
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humana d'ambdós restes. Es possible que es tract de l'antga ermita de Sant Julià del "Rivo birlis",
però no s'ha de oblidar la existència de una altra ermita dedicada al mateix sant en el actual
municipi de Torrelavit. Per la seva ubicació, al marge dret de la riera, exposada a les freqüents
crescudes de la llera del Riudebitlles, la capella ha sofert durant tota la seva existència freqüents
accidents que l'han posat en repett estat de ruïna. D'aquesta situació ja es tenen notcies al segle
XVIII, així en 1792, segons pot llegir-se en una carta del prior Plácido Nadal, amb data del 4 d'agost
d'aquell any, es fa referència al seu "molt mal estat" (..) per ser "massa angustat y estret lo lloch, y
se auria de comprar terreno; ab quals circumstancias millor fora ferla de nou en altre paratge mes
cómodo"(Arxiu de Cal Ròmul. Família Torrents). Al 1936, Cardús la descriu en un estat bastant
descoratjador: així escriu que "ha desaparegut la meitat de la capella, excavada a la tmba, i el
camí que hi portava". Una làpida recollida mostrava la data de 1472, potser una remodelació?.
Una altra data de la mateixa època ens ofereix una emocionada descripció acompanyada d'una
fotografa feta a l'any 1934 pel senyor Arnan, qui descriu el seu estat: "avui ja no en resta res mes
que un forat al fons, que dintre poc desapareixerà per a no veure's mai més" (..). I afegeix: "Heus
ací, l'antga capella de Sant Domingo. Mireu-la en aquesta bella vista. Ella ens parla d'una antga
tradició de més de tres centúries (això vol dir als segle XV-XVI) en que els nostres abans-passats hi
celebraven totes les festes més populars de l'any. Un dels més tpics aplecs, el dia 4 d'agost, diada
del seu patró Sant Domènec. Un acarreu de salina vermellosa damunt el portal (es refereix
segurament a una làpida de pedra de gres), amb unes lletres molt confoses s'hi llegeixen unes
xifres i un nom, el qual nom es de la família Mora"(..). I segueix: Els números de les xifres romanes
que s'hi llegeixen porten l'any -1491- (probablement ens trobem davant de dos lectures diferents
d'una mateixa xifra). Al peu de l'altar una llosa de pedra blanca, hi ha al mig un bell escut, sembla
pertanaixer a la mateixa família Mora" (Arxiu partcular de Fina Arnan Vallès, Sant Pere de
Riudebitlles). Efectvament, com diu Arnan, la família de Mora va ser propietària d'aquesta capella
al menys durant més de dos segles. A l'arxiu de Cal Ròmul, propietat de la família Torrents,
existeixen documents que parlen de la seva administració, així se sap que al 1734, el Marquès de
Llió com a propietari d'aquesta capella, pagà una llànta a Salvador Borrell, courer. Una nota de
despeses sense data ens parla del pagament al fuster Pere Rovira per la fabricació d'unes portes i
el traginer encarregat de dur-les a la capella. Encara que no hi hagi data en aquest escrit, sabem
de l'existència a Sant Pere d'un fuster amb el mateix nom, originat de Capellades i resident el 1711
en Sant Pere que fa obres en el molí draper (MADURELL, 1975, II: 824) al lloc que avui coneixem
amb el topònim dels Molins de Dalt. Un altre fuster amb el mateix nom fa unes portes a la masia
de les Planes Velles, potser per encàrrec de Juan Almirall. Aquesta obra pertany estlístcament a
aquestes dates. En el mateix document de referència fgura una altra despesa per un tal Jacint
Prades, "lo Sintoy" i Josep Vaqués, sense especifcar-se el producte que es paga. Del 20 de febrer
de 1736, data un conveni entre Joan Sunyer, prior de Sant Pere i Josep de Mora sobre la capella de
Sant Domingo a les Quatre Canals. Diu que Domingo de Mora, avi de Josep de Mora i Catà, va
manar edifcar la capella (s'ha de tenir present que el nom de pila del marqués coincideix amb el
del sant) i que el seu net volia que s'hi fes missa. En aquest conveni s'estableix una regulació de
missa, almoines, etc.. La capella no parava de construir-se, probablement per les freqüents
avingudes d'aigua, així, el 2 setembre de 1740, i una vegada conclosa la festa d'aquell any, encara
s'hi fan obres al pett temple. Dos anys després, el juliol de 1742, ja devien haver acabat, i es va
poder celebrar l'ofci religiós a la nova construcció, doncs un altre document fa referència a la
tramesa "per a dir missa dels següents ornaments: "Una casulla, un amito, una alba, un cíngulo,
estola i manipla, bossa de corporals, uns corporals, una animeta, un cobre càlze, un purifcador, un
lavabo, una caixa per al transport i per tenir-la guardada". El 25 d'abril de 1757, Miquel Llucià,
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paperer de Riudebitlles apareix com administrador de la capella la qual es troba al lloc de les
"Quatre Canals". El Marquès de Llió, que seguia sent el propietari, li dona les almoines per que les
faci servir per arranjar-la, fet aquest que sembla haver sigut molt habitual. Vint-i-cinc anys
després, al novembre del 1772, la capella havia tornat a patr nous deterioraments, lògics donada
la seva proximitat a un riu gens tranquil en determinades èpoques de l'any. Aquest fet es dedueix
de l'escrit posterior a una visita pastoral del bisbe Climent, el qual "vió que la ermita de Santo
Domingo no estaba decente y mandó al prior Plàcido Nadal no se dijese misa en ella", En aquesta
qüestó es fa un curiós relat de fets i conductes al voltant de la capella en qüestó. El protagonista
principal es el prior de Sant Pere, Plàcid Nadal, qui en una carta a la marquesa indica que com que
a l'any 1770 va beneir l'ermita de Sant Jeroni, on no hi havia ara ni calze, va portar ell mateix
ambdós objectes litúrgics a la nova ermita, des de l'ermita de Sant Domingo, propietat dels
marquesos de Llió. Dos anys més tard, això es, a primers de setembre del 1772, veient que
l'Ajuntament s'havia apoderat de les claus de Sant Jeroni, el prior Nadal va endur-se l'ara,
aproftant que estava oberta per fer obres, encara que no va poder fer el mateix amb el calze,
demanant a la Marquesa de Llió que reclames el calze que era de la seva propietat. Curiosament,
el 26 desembre 1772, en una carta del Prior de Sant Pere, Plácido Nadal al Marquès de Llió, li
recorda seriosament les obligacions dels propietaris de la capella: "(...) disposà, que jo no digués
missa en la capella sots invocació de S. Domingo fns á tant que V Excª presente á dit Sr Iltm lo
ttol de la erecció de dita capella, y la facultat per a celebrarse missa en ella; com y també, que las
llimosnas que los devots donen a S.Domingo no servescan per lo aument de dita Capellla; perque
(diu) qui té capella propia deu conservarla á costas y expensas propias y no de llimosnas dels Fiels
(...)". El mateix dia de la festa de Sant Domènec, el 4 d'agost de 1792 el mateix prior, Plàcid Nadal,
en resposta a una carta de la marquesa d'Olzinelles diu que la capella està en molt mal estat per
ser "massa angustat y estret lo lloch, y se auria de comprar terreno; ab quals circumstancias millor
fora ferla de nou en altre paratge mes cómodo". Aquest desig sembla haver-se reiterat durant
anys, doncs sabem que poc abans de la guerra civil del 1936, s'havien iniciat els treballs de
fonamentació d'una nova capella en terrenys de Cal Rafeques aproximadament a sobre del lloc de
la capella vella. La guerra va aturar una construcció i una tradició que el temps ha fet desaparèixer.
La tradició ens parla de la importància a Sant Pere de l'aplec de Sant Domingo. El mateix Arnan ens
parla d'aquest indret com del lloc de trobada de moltes festes del cicle festu anual durant
centúries. Arnan menciona en el seu pett escrit el ball de la "dança de les coques remeieres", sens
dubte un veritable ritus de fecunditat. També son ritus d'origen similar els àpats comunitaris que
suposen els coneguts dolços del sant, en aquest cas, anissos i carquinyolis (Descripció d'Arnan,
Arxiu partcular de Fina Arnan Vallès). Segons informació de Josep Arnau, transcrita per Joan
Cuscó i Clarasó (1989: 91), l'any 1937 encara se celebrava l'aplec de Sant Domingo i en ell s'havia
ballat, antgament, una variant del "ball pla", pròpia de la comarca.
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SANT PERE DE RIUDEBITLLES – INVENTARI DE PATRIMONI HISTÒRIC
ITINERARI 2 – LA VILA
PLAÇA DE LES ERES (F81)
AJUNTAMENT (F23)
CAL SOLER (F24)
CASA MONTAL (F45)
CARRER DEL TRULL (F26)
CARRER SANT QUINTÍ (F25)
CAL JEPET XERTA (F40)
CARRER NOU (F88)
CAL MIANJO (F83)
CAL TEIXIDOR (F49)
CAL XARRET (F33)
CAL FORMAIRE (F103)
FÀBRICA DE TELERS (F70)
CENTRE CULTURAL I RECREATIU (F73)
ANTIGUES ESCOLES (F10)
CARRER D'ENRIC NAVARRO (F104)
CA L’HERRANDO (F42)
CAL JAN (F11)
RODA I SALT D’AIGUA (F12)
PONT DEL CAVALLER (F4)

PLAÇA DE LES ERES (F81)
Descripció
Centre radial d'on parteixen el camí de Sant Quint, avui carrer del mateix nom, el carrer Major
(antga entra da la Vila), el carrer del Trull, el carrer Pirineus (antga carretera vella o camí dels
morts en direcció a Sant Jeroni), el carrer Nou i el carrer Montseny (abans Darrere el Rec) que
segueix el curs del Rec per darrere les eixides de les cases del carrer Major en direcció al Camí de
Baix (antc camí de Vilafranca a Piera). Al seu centre, s'aixequen plàtans plantats egons acord de
l'Ajuntament de 29 de gener de 1882. Aquets arbres abans fèien ombra a la font que hi havia en
aquell lloc, avui desapareguda. Està presidida per dos edifcis principals, l'Ajuntament, bastt al
segle passat, i Cal Soler, casa pairal del 1516, encara que la resta d'edifcacions tambè ajuden a
donar-li un caràcter tpic
Observacions
Des de dins de cal Soler surt una mina que va fns arribar els primers arbres.
Història
Llocalitzada davant el portal del mateix nom que donava accès al carrer Major. Aquest portal
juntament amb el de Baix, eren els dos punts d'accés a la Vila (HISTÒRIA, 1995). Lloc
dl'emplaçament de les Eres del Comú, després, convertda en plaça del mateix nom, on es troba la
Casa de la Vila, Cal Soler i la casa de la senyora Montal, entre d'altres. Aquest lloc consttueix
durant el segle XVIII, i propiciat per l'expansió econòmica de l' indústria paperera, el centre del
creixement radial del nucli urbá, així, durant el segle XVIII, parteixen fns a l'extrarradi, el carrer
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Nou, el carrer del Trull i el carrer de Sant Quint (TORRENTS, 1993: 36). Al ser una de les places
signifcatves de Sant Pere el nom de la mateixa ha anat canviant: el 1875 es deia de les Eres o
Nova (Arxiu Municipal, 5 d'abril de 1875). El 1911, rebia el nom de plaça Nova, Cap el 1930 rebia el
nom del polítc Jordi Zulueta, després de l'últma guerra civil, passà a dir-se ofcialment "Plaza del
Generalísimo Franco". La gent, però, contnuava nomenant-la plaça de les Eres, nom que s'insttuí
de manera ofcial amb la vinguda de la democràcia (HISTÒRIA, 1995).
AJUNTAMENT (F23)
Descripció
De planta rectangular, la façana principal dóna a la plaça de les Eres, les restants al carrer del Trull,
al carrer de l'Hospital i a un pat. Això fa que l'edifci sigui gairebé exent tenint l'únic contacte amb
una casa de la plaça. La coberta és a dues aigües rematada per un campanile de ferro forjat. La
planta baixa està dividida entre l'antc consultori, ara amb usos esporàdics de sala d'exposicions i
un magatzem. La característca d'aquest espai són els arcs de totxo que suporten l'edifcació.
També trobem el vestbul amb l'escala que accedeix als diversos nivells i uns lavabos. A l'entresòl
trobem diverses dependències municipals com els despatxs dels tècnics, del vigilant, i de
l'assistent social. A més tot un seguit de sales de reunions, una d'elles ocupada per el club de Rol i
un pett lavabo. Totes les dependències reben llum i ventlació natural. Al pis principal trobem les
dependències de l'Alcalde, la sala de plens, el despatx del Secretari,un pett lavabo, l'ofcina
d'atenció al públic i l'arxiu amb un volum important de documentació que s'inicia a la segona
meitat del segle XIX. Les golfes serveixen tan sols com a magatzem per a diverses publicacions, i és
on està situat el rellotge, datable cap el 1914, encara que ja n'hi havia un el 1870, que presideix la
façana. També és per on s'accedeix al campanar. La façana principal està orientada a migdia on
destaquen els tres grans balcons del pis principal, on s'hissen les banderes i l'entrada fanquejada
per les fnestres de l'entresòl. L'edifci està coronat per una cornisa ondulada que engloba el
rellotge i fa de base al campanar. Les dependències disposen de calefacció, i la seva mala
distribució fa que l'actvitat es concentri en un espai clarament insufcient mentre que el restant
quedi poc utlitzat. És un gran inconvenient la presència de l'escala que condueix a les ofcines
d'atenció al públic ja que són una barrera per a moltes persones. A la part de llevant es troba un
pett pat al qual s'accedeix des del carrer de l'Hospital. Queda entremig de l'Ajuntament i l'antc
Hospital i actualment és un magatzem per a alguns vehicles municipals. (TORRENTS, 1996)
Observacions
La superfície del sòl és de 298 m2 i la construïda de 762 m2, repartts en quatre plantes de 254 m2
cadascuna. El valor cadastral (10.04.96) de l'edifci és de 8.353.315 ptes. (TORRENTS, 1996)
Història
L'edifci que hostatja l'Ajuntament va ser construït a mitjans dels segle passat. En un document
conservat al arxiu municipal i datat al 1853(?), es fa referència a una provisió de fons, 1000 ptes,
per contnuar les obres. Sembla que l'execució de l'obra va ser molt lenta. El precedent
històricament anterior va ser l'antga Universitat que es trobava a Cal Rafeques, a la plaça de
l'Església, segons documentació del segle XVII. El 30 de setembre del 1868 els revolucionaris van
incendiar l'edifci a la vegada que van fer apareixer un pasquí que literalment va dir: "Viva prim:
viva la Libertad: abajo el huerto rectoral y hágase una plaza nacional. Unos ciudadanos". L'edifci
va ser reformat l'any 1915 (HISTÒRIA, 1995).
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CAL SOLER (F24)
Descripció
Antga casa pairal. Consta de planta baixa, pis i golfes. A la façana principal destaca un bonic portal
de mig punt de grans dovelles de pedra, a la dovella central hi ha un escut on es representa el sol,
simbolitzant el cognom dels seus antcs propietaris, els Miquel del Solà. Al pis s'obren tres
fnestres amb balcó i a les golfes sengles ulls de bou, el central simulat utlitzant pintura. La casa va
ser restaurada completament l'any 1900, pel propietari J. Soler, per la qual cosa, la major part de
les estructures internes (paviments i parets de la primera planta inclosos) són d'aquesta època, a
l'igual que les façanes vistes. A la planta baixa té un celler i un cup, en el que anteriorment havia
estat una zona de vivenda. Sota la planta baixa surt una mina que arriba fns el primer plataner de
la plaça de les Eres. A la façana sud hi havia un rellotge de sol que actualment no es pot veure
perquè està tapat per una planta. El cos principal té un seguit d'edifcacions annexes utlitzades
per a tasques agrícoles. La majoria deuen ser de la reforma del 1900 encara que hi ha alguna
edifcació anterior com una torre que s'ha identfcat amb el baluart carlí, a que fan referència els
documents d'aquella guerra. Tambè hi ha restes de dos safareigos, un a l'entrada i l'altre a l'hort.
Té un jardí amb pèrgola i amb un cedre, bambú, llimoners, nesprers, etc.. En una de les casetes
annexes hi ha una banyera antga. Entre les edifcacions hi ha les dues rodes d'una mola de blat.
Observacions
En un dels carreus de la cantonada dreta de la façana principal hi ha inscrita la data "1704". El
propietàri conserva diversos elements mobles d'interès, com gerres d'oli, un bací del segle XIX, un
camió Chevrolet de l'any 1929, una moto "Guzzi" i la "màquina de batre" un element recordat per
tota la gent del poble, que es creia que s'havia perdut. Per informació oral se sap que té una
excel·lent col·lecció documental que comença el segle XVII.
Història
Va ser propietat de la família Miquel del Solà fns l'any 1900 en que va ser adquirida per Joan
Soler. La família Soler va ser propietària uns 50 anys fns que va ser adquirida per la família Munné.
CASA MONTAL (F45)
Descripció
Casa de planta baixa i pis amb pat posterior, fent cantonada. La façana conserva una bonica
balconada amb dos fnestrals amb marcs de formes corbes i decoració foral i un interessant
coronament ondulat amb remat foral. Els extrems presenten craters forals. El lateral dret de la
casa conserva tambè els fnestrals amb marcs corbes i decoració foral.
CARRER DEL TRULL (F26)
Descripció
Carrer que es desenvolupa entre la plaça de les Eres i la sortda del poble en direcció del riu de
Bitlles. Els edifcis inventariats corresponen als dels següents números senars, 3 a 13 i 19 a 31 i
números parells 4, 12 a 16 i 20 a 30. En aquest carrer existeix l'antc trull d'oli, amb estructura
fabril i llarguissimes biques de fusta disposades en angle recte des de parets a pilars, i que creen
una estructura interior diafana, a la manera dels edifcis fabrils del segle XVIII. Va ser reformat
l'any 1847. Actualment ha estat restaurat i reformat, curosament, pel seu propietari, el qual
conserva al jardí, algfunes moles de pedra com a taules. L'edifci al costat del del Trull és de l'any
1881 i va ser construït per "PJYC", segons consta a la façana. Altres edifcis notables el
cinsttueixen un conjunt d'edifcacions en aquell mateix cantó de carrer, amb estructura de
Sant Pere de Riudebitlles – Inventari del Patrimoni Històric

Itinerari 2 – la Vila 3/16

fnestres quadrangulars, que cal datar el 1847 i manades fer per "JV" (per una làpida de ceràmica a
la façana) i que representen un sistema d'urbanització per a donar allotjament, probablement, a
treballadors dels molins paperers.
Observacions
La porta del casal del Trull (núm. 11) està inclosa a l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la
Generalitat de Catalunya.
Història
El 1936 encara exista el trull, el qual havia estat l'únic de la població. Fins el segle XVIII va ser
l'unic edifci que havia en lo que será el avui conegut carrer del Trull, que va convertr-se en tal
amb la edifcació de cases durant aquest moment històric. En aquest carrer, al número 16, va
establirse al 1921 en Josep Vila i Giribert, carreter. Ell va fer el cotxe de morts, que per cert va ser
el seu primer encàrrec al poble. També fèia i arreglava tota mena d'arreus del camp, i aquesta va
ser la seva actvitat principal fns al seus últms anys (va morir el 1958)CARRER SANT QUINTÍ (F25)
Descripció
Es tracta de la fossilització de l'antc camí a Sant Quint de Mediona des de la sortda de la Vila, que
es trobava a la plaça de les Eres. El conjunt inventariat compren els edifcis numerats del 13 al 31 i
dels 10 al 12 i del 16 al 18. Es tracta d'un conjunt d'edifcacions que representa bé les tpologies
edifcatòries del segle XIX i principis del segle XX, fetes per a ser ocupada per gent menestral i
treballadors, així, com les noves classes emergents del poble. És un sector que durant les Guerres
Carlines consttuïa el punt de defensa de la Vila, tal com demostra l'existència del fort de l'epoca,
integrat a les edifcacions de Cal Soler i que servia per a protegir tota aquesta zona, lloc probable
d'arribada de partdes carlines.
Història
En la casa pairal del Joan Boter, al número 11, vivia desde la primera dècada dels anys 20 del
present segle el Cristòfor Vives, més conegut pel "Pito Nen" (pel seu fll, el Josep). Aquest fèia
feines de ferrer, així trevallava les peces de ferro pel carreter Josep Vila, i sobretot es dedicava a
anar per les fàbriques a arreglar la maquinària espatllada. Avui es el taller d'un mecànic. Al
número 16 vivia en Miquel Camilo (aquesta casa encara conserva a la seva façana una rajola,
col·locada modernament en record del seu propietari), mestre de cases de la segona meitat del s.
XIX (AAVV, 1991), Cal Mestre Miquel és del 1884. Al capdamunt d'aquest carrer, just on arriba a la
Carretera i baixa el camí cap a la Fàbrica del Valls, hi tenia la seva bòbila. Actualment no en
queden restes. Aquest forn era força senzill. En ell cremaven els fogots de llenya de pi. S'hi fèien
teules, rajoles i totxos. Es treballava a preu fet. Era molt conegut un operari que hi feinejava, "El
Rajoler", qui vivia a l'actual magatzem de cal Juli, al carrer dels Quadres, amb fama de ser molt bon
rajoler. En la desembocadura d'aquest carrer en la plaça de les Eres, i al costat de la casa de la Sra.
Montal, exista una masia fns que va ser derrocada per a construir una casa cap als anys cinquanta
(HISTÒRIA, 1995). En època franquista es va dir C/ José Antonio.
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CAL JEPET XERTA (F40)
Descripció
Molí urbà de totxo vist i paredat irregular, fet aproftant una construcció anterior. Semblen
distngir-se tres cossos, un primer, al S dels altres, que es pot identfcar clarament amb una
vivenda de planta baixa i dos pisos, la façana de la qual dona a la plaça de la Creu de la Missió. El
cos central de l'edifci presenta, a la part que dona a la plaça, planta baixa i un pis. La façana té una
porta estreta amb fnestró superior i, a la planta superior, tres fnestres allargades amb dintell amb
arc escarser de totxo. Aquest mateix cos presenta, per la part posterior, planta baixa i dos pisos,
agafant, també, l'espai del primer cos de l'edifci. La façana posterior ofereix una composició
simètrica amb dos grans vanos quadrangulars a les plantes primera i segona, fanquejant unes
obertures rectangulars allargades, situades al centre, al davant de les quals existeix un dispositu
elevador. Al centre de l'edifci hi ha un remat rectangular que sobresurt de la façana. El darrer cos
de l'edifci, es troba a l'extrem del conjunt d'edifcacions i té planta baixa i dues plantes. A la cara
que dona a la plaça, hi ha una porta ample coberta per un arc escarser de totxo vist. A la primera
planta hi ha dues fnestres rectangulars que fanquejen una porta allargada, sobre la porta
principal, totes elles cobertes amb arc escarser. La línia de fnestres contnua per la façana N de
l'edifci (on hi ha 13 fnestres més). De la planta superior sorprenen els miradors, construits per sis
pilars de totxo vist que ocupen tota la façana N . Els vanos que queden estan protegits amb lames
gruixudes de fusta, les quals també protegeixen l'espai buit de les façanes E i O. Al pis baix tenien
la maquinària, la qual estava consttuïda entre d'altres per una mola trituradora, una pila
holandesa i el dipòsit de la pasta. La producció inicial era de paper d'estrassa i, al poc temps, es va
començar a fer plantlles per a màquines Jacquard, les quals constaven de tres fulls que
enganxaven amb cola i les posaven a assecar a l'exterior del molí, al sol. Darrerament, produïen
fonamentalment, cartró compacte, com a cal Maçana. (Informant Pere Olivera i Valls, juny 1999)
Història
La família Xerta va venir en una vaga paperera els anys '80 del segle passat. El Josep Fabra, fll pett
de la familia, va treballar de balaire a la fàbrica de cal Maçana (on ers feia cartó compacte). Cap a
fnals de la dècada dels quaranta d'aquest segle (i sobre d'una pallissa) construeix de nova planta
un molí a la plaça de la Creu de la Missió. Ho fa aproftant les instal.lacions dels Creixell
(inicialment fabricants de paperines, després paperers) (informació Josep Torrents, 1-IV-1999). La
fàbria va tancar els anys 1978-1979.
CARRER NOU (F88)
Descripció
Carrer recte que va des de la plaça de les Eres i la carretera provincial. No tots els edifcis
presenten, a hores d'ara, vàlua patrimonial. En principi, cal ressenyar els compresos entre el núm.
11 i el 35, a la banda dels senars i entre el 2 i el 40, a la banda dels parells. D'altra banda, en aquest
carrer hi ha tambè edifcis que tenen una ftxa pròpia, donada la seva importància.
Observacions
Caldria onservar la volumetria dels edifcis per conservar l'estl del carrer
Història
Aquest carrer va ser obert al segle XVIII, quan es crea la necessitat d'expansió espacial del nucli
clos de la vila, afavorida per un creixement contnuat de la població. És de suposar que primer s'hi
van construir cases aïllades amb espais propis al costat, dedicats a hort i ocupats de ben segur per
Sant Pere de Riudebitlles – Inventari del Patrimoni Històric

Itinerari 2 – la Vila 5/16

edifcacions auxiliars, com així devia ser Cal Teixidor, per exemple. Aquests espais després es van
vendre per a habitatges. Aquest procediment va bastnt a poc a poc tot el carrer. En el segle XIX
s'anaven construint cases en la part del carrer més propera a la carretera, en la zona anomenada
Camp d'en Bola. També aquest carrer coneix la ocupació per espais industrials com el ja citat de
Cal Teixidor, i al segle següent, la part urbana de la fàbrica dels Valls o les de Telers i Cal Formaire.
Al número 45, es va establir el formaire Alegre, originari de Capellades, fuster d'ofci, qui començà
a fabricar formes al seu taller. Després passà a l'altra banda del carrer, al núm. 56 (AAVV, 1991). A
l'època franquista el carrer es va dir d'Enrique Navarro (actualment aquest és el nom que rep un
carrer al fnal del carrer Nou)
CAL MIANJO (F83)
Descripció
Casa entre migeres de planta baixa, dos pisos i golfes. La porta d'accès a l'edifci és de fusta i
conserva la data de 1723 (cal ressenyar que es conserva un armariet empotrat a la cuina, la porta
del qual recorda el tpus de treball d'aquesta). L'edifci presenta una façana amb balcó corregut
amb dues entrades a la planta primera i dos balcons més petts a la segona planta. Les reixes dels
balcons són de ferro amb decoració de greques a la part baixa i amb sengles gerres de fors a
l'extrem dels balcons de la planta segona. Aquest mateix tpus de reixa es repeteix a les obertures
que donen al pat posterior. Sobre aquest pat, hi ha una galeria de dos pisos d'arcs de mig punt,
orientats a Sud. A la planta baixa d'aquesta galeria es conservan pintures murals, les quals ocupen
la totalitat de la mateixa. Els motus d'aquestes es troben emmarcats per una galeria, també
pintada, que reprodueix la que es troba realment al davant de les mateixes, inclús les baranes de
ferro, per tant, el pintor va voler crear l'il·lusió òptca de que l'espectador es trobava en un edifci
obert pels quatre costats. El sostre d'aquest espai està cobert per socarrats on s'ha pintat un
motu foral en turquesa, combinant amb la fusteria pintada en blau. El motu central de les
pintures consisteix en un Sant Antoni sobre una peanya, amb un nen i un ram de fors a les mans,
sobre un fons amb barrots amb enredaderes, emmarcat per un cortnatge. A l'esquerra es
desenvolupen en altres escenes, un cobert entre arbres, una construcció de dues plantes amb una
torre a sobre i un edifci amb coberta triangular, un vaixell de vapor i vela navegant entre illes amb
palmeres. Al costat dret del sant hi ha una escena bel·lica entre dues fortfcacions, una parella
amb un poble i una muntanya alta com a fons i una escena amb vegetació diversa, que ha estat
destruïda en part per l'obertura de dues portes. El color dominant és el blau dels cels, i els ocres
dels motus arquitectònics. A la part baixa de les pintures hi ha nombrosos grafts, entre els que
destaca el d'un cotxe d'època. També es conserva a la casa diverses pintures de cavallet, una
d'elles una escena del nou testament que podria datar-se en el segle XVIII i, molt especialment, els
quadres que va pintar la Inés Llobet, mare de l'actual propietària. Es tracta d'un conjunt pintat a
fnals del segle passat, d'innegable valor, de caire historicista i costumista, on s'hi troben retrats,
entre ells un autoretrat, vistes de Sant Pere (entre elles, el casal dels marquesos de Llió) i,
especialment, escenes històriques, còpies d'altres quadres, treballs acadèmicistes i, una visió força
"naïf" dels molins de la població.
Observacions
Tambè va ser coneguda com cal Mestre, ja que allà imparten classe el Sr. Delfí Ortz i la seva flla
Florentna.
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Història
Construida a la segona meitat del segle XVIII, moment d'expansió de la vila fora del nucli primitu, i
de traçat del carrer Nou en el que está enclavada. L'história més actual d'aquesta casa va
començar en el moment en que una flla de cal Teixidor va casar-se a l'inici del segle XX amb el
doctor Manolo Lázaro, qui, procedent de Castelló, va viure a Sant Pere fns l'any 1916 en que va
morir. D'aquesta época són els olis, majoritariament obra de la mare de l'actual propietaria, i tot el
mobiliari de la casa. Al llarg d'aquest periode la casa va ser escola on la mestra Florentna Ortz va
impartr classes a un bon nombre de nens de Sant Pere. D'época anterior poca cosa se sap, una
fonda, Cal Mianjo o ca la Mianja al segle passat, i la seva ocupació inicial de la que resten les
estructures arquitectóniques sense aparent remodelació, alicatats, paviments, i la interessant
galeria coberta i pintada amb els frescos murals ja citats anteriorment. Es suposa que la casa va ser
construïda per un indià (o americà segons terminologia local), peró no es té documentació alguna
sobre aquest fet. Informació oral afegeix a la història d'aquesta casa, que cap als anys 1860-70 un
membre de la família Llobet, el mossen Joan Prats va comprar aquesta casa, i la va regalar als
pares de la seva propietària actual. La datació de les pintures de tema indià caldria situar-la com a
molt tard, en aquest moment (1860-70), ja que els Llobet no les van fer pintar. Com a data inicial,
podem indicar que, donat que hi ha representat un vaixell de vapor i vela en una de les pintures, i
que aquest tpus de transport marítm es va fer servir per primer cop al món l'any 1819 (va ser el
vaixell nordamericà "Savannah"), caldria pensar que aquesta decoració no pot ser anterior a la
dècada de 1820.
CAL TEIXIDOR (F49)
Descripció
Edifci entre migeres amb planta baixa, dos pisos, golfes i celler al soterrani. A la façana s'aprecia la
unió de dues construccions diferents, això vol dir, dues cases; la de l'esquerra ha perdut la porta
d'accès des del carrer. La mateixa disposició d'obertures de la façana revela el fet de tratar-se de
dos edifcis de caire diferent: el de la esquerra presenta dos balcons a la altura del primer i segon
pis, la de la dreta, avui façana principal, poseeix un balcó corregut al pis principal, amb barana
d'obra amb balustres entre matxons rectangulars i dues portes d'accès. Aquesta mateixa, i al
segon pis té dos balcons amb la mateixa decoració que el de sota. En conjunt, la façana actual es
obra d'una reforma del 1920. En aquesta obra va desapareixer un arc de pedra de turo que exista
a l'entrada principal, segons recorda l'actual propietari, el doctor Pla. Dels interiors destaquen les
alcobes del primer pis, així com els conjunts d'enrajolats i, en general, les decoracions ceràmiques
dels anys '20 que semblan d'origen valencià, amb decoracions geomètriques i animals (com la
interessant sèrie d'ocellets que decoren el menjador i els bancs modernistes del pat). De la gran
reforma del segle actual, el projecte de la qual per cert es conserva penjat a una de les parets de la
sala d'estar, es interessant ressaltar el pat enjardinat posterior, espès en vegetació i amb el seu
mobiliari propi de l'época completat amb una font amb cascada de turo. Una antga galería d'arcs
de solèia d'època anterior, va ser tancada i decorada en el mateix any 20 amb rajoles en blanc i
blau formant sanefa en forma de flet. La casa guarda una petta col·lecció de mobles d'època, i
elements religiosos, datables cap al començament i mitjans del segle XIX, entre els que destaca un
oratori, amb un lignum crucis, entre d'altres reliquies, una bula de 1825 i unes conxes marines de
grans dimensions. Tambè s'ha de resaltar un llit d'estl isabelí amb un interesant capçal. Tanmateix
s'ha de subratllar una colecció de pinturas fetes per les germanes Llobet així com una altra d'època
historicista que representa una escena de la vida de Crist .
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Observacions
Sembla que l'edifci va ser la primera fàbrica textl coneguda de la localitat. Al jardí posterior
d'aquest edifci es posaven a assecar els panys, els quals es destnaven a la indústria paperera.
L'edifci del davant, també formava part de la fàbrica fns l'any 1917, en que es va arrendar a la
família Alegre de cal Formàire i, posteriorment, al xatarrer senyor Creixell.
Història
Informacions orals asseguren que aquí es fèien teixits, i que es el lloc de fabricació més antc
conegut al poble (AAVV, 1991). No sé sap massa bé la data de la primera construcció. Per
informació oral dels descendents, sabem que al 1727 la familia Graupera (en concret, en Jordi
Graupera Major), procedent de Calaf, encara que descendent de Sant Andreu de Llavaneres, ja
eren propietaris de la fàbrica de teixits. La doctora Torrents a la seva tesi doctoral, estableix la
cronologia d'aquesta familia a Sant Pere entre 1675 y 1799. Sembla que al segle XVIII (1756),
s'entronca amb el cognom Llobet, doncs una flla de Jordi Graupere -per cert, primer Jordi registrat
a Sant Pere- Francisca Graupere Valls, heredera de la hisenda, es casà amb Josep Llobet el
19/10/1756, que era de Sant Mart Sesgaioles i de professió teixidor de llana. La tradició familiar
diu que aquest Josep era treballador d'aquesta indústria textl. El fll d'ambdos, Simeó Llobet
Graupere segueix la tradició de l'ofci familiar, doncs en els registres parroquials fgura com
"teixidor de llana" al 1789, data del seu matrimoni, essent l'any 1845 el moment de la seva mort
(la data de 1835 en la façana de l'edifci téxtl, avui vivendas, recorda una edifcació, be
remodelació, be nova planta d'aquesta indústria téxtl en el moment en que Simeó Llobet va ser
propietari de la mateixa). De ben segur la fàbrica debia ocupar des d'un principi les dependències
d'aquest edifci i el del mateix carrer Nou número 13 (edifci on consta la data 1835). Ambdos
edifcis estan connectats pel celler, encara que en el transcurs de les últmes reformes del
començament del segle XX, es va obstruir l'extrem tocant a la construcció que avui poseeix el
número 13 del carrer. A més de la runa, a l'any 1920 exista allà una gran quanttat de cendra, pot
ser o del procediment d'elaboració dels teixits, o més probablement delata l'existència d'un antc
vapor situat en aquest edifci, del qual avui gairebè no queda ni la memòria. Encara que als
registres parroquials el fll de Simeó Llobet Graupere, que es dèia Miquel Llobet Romeu, ja no
fgura com teixidor sinò com a propietari, segurament estava en posesió de la fàbrica, doncs la
memòria oral indica que el seu net, Simeó Llobet Matosas, nascut el 12/11/1842, i casat amb
Concepció Prat el 17/4/1870 va tenir problemes amb la fàbrica per un crèdit impagat, fet aquest
que va provocar la intervenció del germá de la seva esposa, el mossen Joan Prat Mas,que els va
treure de l'ensurt, quan va comprar aquesta casa. Aquest mossen tenia un germà que es deia
Aleix, i que també va venir a viure durant un temps a aquesta casa. L'any 1888 els Llobet van
presentar els seus productes a l'Exposició Universal de Barcelona. El darrer propietari de la fàbrica
va ser Miquel Llobet Matosas, l'any 1917. El celler va ser utlitzat com a refugi durant les guerres
carlines. A fnals del segle XIX, un confter d'Igualada, Pla de cognom, es casa amb Margarida
Llobet i posteriorment amb la seva germana Conxa, essent aquesta l'arribada del cognom Pla a la
casa. A la façana, l'any 1926, l'associació de "la Bona Parla", formada d'entre otres persones per la
Conxa Llobet i el doctor Pla, va col·locar una placa que aconsellava els vianants: "Parleu bé, si-usplau". Avui aquesta placa ha desaparegut (Castllo i altres, 1992).
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CAL XARRET (F33)
Descripció
Edifci entre migeres de planta baixa i pis, d'estl eclèctc. Presenta una façana senzilla, de
composició gairebè simètrica presentant un conjunt d'obertures rectangulars, balconada
suportada per mènsules on destaca una gran cornisa i el coronament decorat amb palmetes. La
casa és de gran simplicitat de línies utlitzant motus clàssics de manera eclectcista. L'edifci té
planta en forma de L. sortnt per la part trasera una ala perpendicular, amb galeria mirant cap el
sud, per tal d'aproftar la llum del sol.
Observacions
A la casa hi ha una col·lecció de bitllets i monedes republicans i segells propietat de Ramon
Puigcorbè i Feliu
Història
L'any 1897 l'edifci ja estava acabat i era la seu del Casino. Era anomenat el local dels "rics" pel fet
que els socis i fundadors eren majoritàriament propietaris, fabricants i botguers. S'hi feien
diferents actvitats lúdiques i culturals: jocs de taula, bar, teatre de tant en tant, i també hi havia
manubri per al ball i piano. Més endavant, i aixó vol dir cap als anys 1918-1920. s'hi afegeix el
cinema com a actvitat important, especialment atractva per la seva novetat. Es recorda en la
memòria col·lectva, a la Pepeta del Casino, una de les primeres que tocava, sense saberne massa,
per cert, acompanyant les primeres pel·lícules del cinema mut. El cinema es fèia més a l'hivern
-cada diumenge- que al estu (es fèia més ball que cinema). L'any 1936 el Casino tanca les portes i
es deixen de tenir dos locals importants per tenir-ne un, on s'aglutnarà la majoria de gent.
(ALEGRE, RIBAS, 1993).
CAL FORMAIRE (F103)
Descripció
Nau industrial rectangular allargada amb coberta a doble vessant de caire modernista amb
vivenda avui molt remodelada. Es troba al costat d'una derivació del rec de Dalt o rec de la Vila. La
façana que dona al Carrer Nou es composa per una porta i dues fnestres quadrangulars. El
coronament de l'edifci es fa per mig d'un frontó compost, amb la part inferior recte i la superior
circular desenvolupant-se per sobre de la cornisa. Aquest frontó acaba en el lateral que dona al
rec en un element circular. Per la part postrior, l'edifci acaba en una superfcie rematada per una
línia de merlets coronada al centre per un de més gran, graonat, en forma piramidal.
Observacions
A la actualitat i a dins está instalada l'empresa J.A. Estalella, de teixits metàlics. Al Museu Molí
Paperer de Capellades i amb els números d'inventari 381, 478, 484 i 485 existeixen formes fetes
per aquesta familia de formaires, encara que no se sap si les dipositades allà provenen de Sant
Pere o de Capellades.
Història
La família Alegre, eren originaris de Capellades, i de profesió, fusters. Quan van arribar a Sant Pere
van començar a fer també, tela metal·lica, tot junt,: una forma. El primer obrador va ser davant cal
Teixidor. Tambè van ocupar l'edifci que actualment, encara, és taller de tela metàlica (empresa J.
Estalella). El 1909, Enric Alegre Soteras, moldista, ja ocupava el nou edifci i va demanar permís a
l'Ajuntament per a posar vorera al carrer davant de la fàbrica (Document de petció, Arxiu
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Municipal). De tota manera, existeix informació oral que diu que no van venir de Capellades fns
l'any 1924 (informació oral de Sra. Montserrat Alegre). Van ocupar, tambè, l'actual casal de cultura
(C/ Nou, 37). Especialitzats en formes i fligranes entre elles les de molts dels bitllets de banc de
països sudamericans. Tambè treballaven pel paperer Guarro de Carme i els molins de Sant Pere.
Treballaven, sobre tot, dones, que eren les que cosien les formes i les fligranes. Actualment no
produeixen res relacionat directament amb el paper.
FÀBRICA DE TELERS (F70)
Descripció
Es tracta d'un edifci en forma de nau amb coberta a dues aigües amb encavallades.. A la façana hi
ha inscrita la data de 1864, en el que deuria ser la porta principal i que actualment es una fnestra.
La La façana és compsa de planta baixa amb tres obertures (a la central hi ha la data) emmarcades
de pedra i coberta amb arc escarser. Té una primera planta amb tres fnestres quadrangulars
allargades en sentt vertcal i està coronat per tres fnestres en foma d'ull de bou, seguint la línia
de coronament de l'edifci.
Observacions
Després de Cal Teixidor, en ordre d'antguitat, es tracta de la segona indústria de teixits coneguda
en Sant Pere. Se sap que els amos procedien de Sabadell, ja que era la part urbana de la fàbrica
dels Valls. Només hi treballaven dones, excepte l'encarregat que vivia en un pis al costat mateix de
la fàbrica. S'empleaven dos tpus de material, l'un de cotó i l'altre de més f, que arribaven de
Sabadell en troques ja tenyides. Un cop descarregada la matèria primera, s'havien de fer les bitlles
per nodrir les llençadores. Al teler, les dones s'hi col·locaven assegudes al davant i amb la força de
peus i de mans el feien funcionar. Es tractava d'un treball completament manual. Fins l'arribada de
l'electricitat al poble, cap a l'any 1916, moltes de les feines que s'havien de fer a mà no es van
mecanitzar. A la fàbrica s'hi feien dues menes de productes: els anomenats cobriespatlles
(mocador o xal gruixut per abrigar-se l'esquena les dones) i les manteletes (peça d'abric en forma
de capeta acabada en rom que cobreix des del coll fns a la cintura de les dones). Els cobriespatlles
es teixien amb cotó i, de vegades, amb floja, un material més f. Eren de forma quadrada i grans
com a mantons. Donat que anaven destnats a les dones grans, eren de colors foscos, negres i de
tons cendrosos. Aquests cobriespatlles s'elaboraven de forma que entre peça i peça quedés un
tros sense teixir, el qual servia després per fer de serrell. Tot el teixit es disposava en grans rotlles i
es reparta per les cases. Les dones l'anaven a buscar a coll a "la fàbrica de teler" i, així mateix, el
tornaven un cop manipulat. Aquesta feina que es reparta a les cases era d'acabat: les dones
havien de tallar pel tros sense teixir i fer el serrell amb les mans mullades d'aigua i cendra.
D'aquesta forma, els fls sense teixir tallats s'enganxaven els uns amb els altres i feien serrell. Era
una feina que es pagava a tant la peça. La fàbrica va tancar cap als anys '30. L'amo va morir pels
volts d'aquesta dècada i els productes que s'hi feien ja no tenien sortda (AAVV, 1991). A fnals dels
anys '40 s'instalaran els formàires que ja tenien la fàbrica al mateix carrer, i des d'aquell moment
es dirà Cal Formaire, o ca l'Enric Alegre, fns que va ser embargada pels bancs quan Enric Alegre,
S.L. va fer fallida. .
CENTRE CULTURAL I RECREATIU (F73)
Descripció
Edifci construït expressament per a hostatjar una associació. Es tracta d'una construcció molt
allargada, en forma de nau amb ocberta a doble vessant. La façana presenta la porta, adintellada, i
dues fnestres rectangulars allargades en sentt vertcal. El coronament acaba en un frontó amb els
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laterals horitzontals i rematats amb sengles balustres de ceràmica i al centre del mateix hi ha una
petta obertura rectangular. El costat esquerra presenta nombroses fnestres que donen a un pat
lateral, de l'enttat on hi ha plantades diversos arbres, com moreres. Està consttuïda per una part
davantera amb una amplia sala per a bar i local social, amb habitacions al seu costat dret (des de
l'entrada) per a servir per a fns propis de l'associació i del bar. A la part postrior hi ha la sala que
serveix per a tatre, cinema, etc..., Entre un i l'altre, en una primera planta, es donen classes i es fan
actvitats per als menuts.
Observacions
Existeix una màquina de projeccions cinematogràfques OSA, que es podria conservar.
Història
Al començament va ser el local del Centre Republicà i Obrer, la societat que avui dia encara
existeix amb el nom del Centre Cultural i Recreatu. Va ser pràctcament contemporània del
Casino. El 1913 es col·locà la primera pedra del local-cafè, però des del 1910 ja hi havia un grup de
gent que es reunia. Primer es va construir el cafè, el qual durant un temps havia de servir també
de sala per fer-hi ball. El 1921 es construeix la sala de ball, bastant més curta i estreta que l'actual.
Els socis i fundadors eren fonamentalment treballadors i pagesos. A partr de 1925 amés a més,
s'hi comencen aquí a projectar pel·lícules, primer les tardes del diumenge, tot seguit del ball. El
cinema mut es recorda que era acompanyat pel Sr. Pere Olivella, antc propietari de Ca l' Olivella,
amb el piano. L'any 1936 els socis del Casino van incautar l'edifci del centre, consttuïnt-se així un
únic local social al poble. Després de la guerra civil del 36, el Centre Republicà Obrer passa a
anomenar-se Centro Nacional y Obrero; la societat en si, però és la mateixa. Aquest nom, el 1944
es torna a canviar pel de Centro Cultural y Recreatvo. Allí es segueix projectant cinema. Amb
l'arribada del cinemascope els anys 40-50, i la consolidació defnitva de les pel·lícules en color, la
sala del Centre va arribar a la plenitud, de manera que el 1965, i després d'anys de lloguer de la
sala i moltes difcultats, aquesta passa a ser propietat de la societat i suposa una font d'ingressos
importants. El 1965 s'impulsen importants reformes, s'engrandeix la sala i es guarneix amb
elements luxosos: tres cortnes sobreposades, dues bandes de bombetes grogues laterals, una
banda de bombetes blanques... Es millora molt el so. En aquests moments es parla de la sala del
Centre com "la més maca del Penedès". La crisi de la sala de cinema comença al 1980, i el 1986 es
deixa de proiectar setmanalment, tancánt-se la sala en el relatu a projeccions regulars el 1989
(ALEGRE, 1993). Pel que respecta als costums pròpies del local destaca el ball de "la Pava". Aquest
ball consista a fer reconciliar una parella que feia poc que havia renyit de la següent manera:
començaven a tocar una peça i la gent es posava a ballar normalment. En un moment determinat,
els balladors picaven de mans dues vegades. A partr d'aquest moment, ningú no ballava i es
formava una rotllana al mig de la qual hi havia dues cadires que estaven d'esquena amb esquena.
Una parella de balladors anava a buscar la parella que estava renyida i s'els feia seure al mig de la
rotllana. En aquest moment, es tornava a picar de mans dues vegades i la gent tornava a ballar.
D'aquesta manera la parella es trobava incòmoda asseguda al mig de la sala i no li tocava cap més
remei que aixecar-se i ballar. Per a la gent això volia dir alguna cosa, però calia esperar al
diumenge següent per veure si la parella tornava a ballar: si ho feia, volia dir que s'havien
reconciliat. Per la Festa Major un dels balls que es feia era "l'Americana de casats", és a dir, un ball
en què les parelles casades ballaven formant un cercle. També el ballaven els solters, "Americana
de solters", de la mateixa manera, però en un altre cercle (AAVV, 1992). Depenent del Centre era
un grup de bastoners que van partcipar en nombroses manifestacions del poble: en processons,
en la Festa Major... Després de la guerra van contnuar actuant malgrat els problemes de transport
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que tenien. També aquí tenia la seva seu la Coral "La Violeta d'en Clavé", fundada a fnals dels anys
20, dirigida pel Pere Olivella i amb 40 cantaires, tots homes. Per la Festa Major cantaven la missa
del mestre Perossi amb companyament d'orquestra i al llarg de l'any oferien diferents cantades
(AAVV, 1992).
ANTIGUES ESCOLES (F10)
Descripció
Les escoles velles limiten al migdia amb la Carretera, a llevant amb el carrer Nou, a ponent amb el
pat i l'escola nova i al nord amb la terrassa del Centre Cultural i Recreatu, amb la qual hi ha un
desnivell i el pas d'un rec. Les escoles són una edifcació en planta baixa, aixecada sobre un sòcol i
amb una coberta a doble vessant de teula àrab, de la qual cal destacar el magnífc ràfec format per
imbricació de diverses flades de caps de teula àrab, formant una volada de coberta molt potent .
La disposició és en forma de L axamfranada paral·lela al carrer Nou i a la Carretera. Les dues
entrades separades, una des de la Carretera i l'altra des del carrer Nou són fruit de la disposició
original, una aula pels nens amb els seus lavabos, una zona entremig ocupada per dependències
del professorat, magatzem i despatxos i l'aula per les nenes també amb els seus lavabos. L'aula
més propera a la Carretera rep llum del migdia i del nord pels grans fnestrals. L'altra rep llum de
llevant i de ponent però va ser modifcada i es va reduir el seu tamany. L'aula es va partr en dos, la
part més petta té l'accés per la banda nord, al davant de la terrassa del Centre Cultural i
Recreatu. Des d'aquí també s'accedeix a una petta aula adossada a l'edifci que disposa d'uns
lavabos. La tanca de l'edifci és al llarg del carrer Nou i de la Carretera, quedant dues entrades a
cada carrer coincidint amb cadascuna de les aules. La tanca acaba on comença l'edifci de les
escoles noves. Aquesta tanca consta d'un sòcol massís i la part superior feta amb un reixat de
maons, tota arrebossada. Un flat metàl.lic limita amb la terrassa del Centre Cultural i Recreatu.
El pat de jocs rodeja l'edifci, al davant hi ha diferents jocs per als infants i diversos arbres
(moreres, xiprers...) Al darrere de l'edifci es troba una pista poliesportva, amb el paviment de
formigó i un estat de conservació bastant dolent. Tots aquest espais són compartts amb les
escoles noves. (TORRENTS, s.d.)
Observacions
Actualment no tenen cap funció i l'edifci ha deixat de ser un bé d'ús públic per a retornar a ser un
bé de servei patrimonial. La superfície del sòl és de 2.310 m2, la superfície construïda és de 539
m2 i el valor cadastral escoles (10.04.96) de 18.106.100 ptes. S'està pensant instalar-hi el casal de
cultura.
Història
Cap a l'any 1910, l'edifci de les escoles no exista i s'imparten les classes a l'Ajuntament.
Paral·lelament hi havia també altres llocs destnats a l'educació a Sant Pere: el convent de monges
Dominiques fns el 1936, i del 1910 al 1915 un altre mestre imparta clases en una sala de cal
Caracot, a la plaça de les Eres, núm. 1. Després, al 1929 es van inaugurar tres aules a les escoles
velles, i paral·lelament, cap als anys 50, es va crear a la carretera, l'Acadèmia Cots, on fnalment va
exercir la docència el Sr. Ramon Puigcorbé, veritable insttució en el municipi (AAVV, 1991).
ANTECEDENTS DE L'EDIFICI 1DES1922 Redacció del projecte per a la construcció d'una escola a
Sant Pere de Riudebitlles a càrrec de l'arquitecte Antonio Pons, de Barcelona. Aquest arquitecte és
responsable de moltes obres al Penedès. Cal destacar molts dels magatzems de vi al carrer del
Comerç a Vilafranca o Can Raspall dels Horts a Sant Mart Sadevesa. 4OCT1923. Resposta del
Govern Civil de la província de Barcelona a la sol.licitut de venda d'una fnca municipal per
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aconseguir ingressos per a la construcció d'una escola nova. 2JUL1924. Surt a subhasta l'edifci de
propietat municipal situat a la plaça de la Consttució nº 6 (actualment plaça de les Eres) que
servirà per fnançar la construcció de la nova escola. 20NOV1926. Sol.licitut d'un préstec de 60.000
ptes. a la Caixa d'Estalvis i Pensions per a la Vellesa de Catalunya i Balears per a la construcció de
l'escola. 1926. Venda de l'edifci municipal que havia servit com a escoles a la plaça de les Eres ja
que s'han construït les noves. 1933. Queixa de la cooperatva de paletes perque encara no se'ls hi
havia abonat l'import de les obres de la tanca de l'escola. TORRENTS (s.d.)
CARRER D'ENRIC NAVARRO (F104)
Descripció
Conjunt d'edifcis que es troben a la banda de números senars del carrer, en concret, comprèn els
edifcis entre el número 1 i el número 9. Es tracta d'un conjunt d'edifcis de cases de vivenda de
planta baixa i dos o tres pisos, amb el sistema de portes i fnestres habituals a Sant Pere de
Riudebitlles. Aquestes cases tenen, en alguns casos, per la seva part postrior, amplis balcos amb
balustrades de ceràmica i remats de craters del mateix material.
Història
A principis de segle hi havia la fonda de "cal Font". Al llarg de l'època franquista el C/ Nou es va dir
d'Enrique Navarro.
LA CARRETERA
CA L’HERRANDO (F42)
Descripció
Fàbrica de tnts amb façana de totxo vist i aparell de pedra de turo. Presenta un coronament de les
naus amb formes arrodonides i graonades. L'interior es troba molt desfgurat per les reformes
sofertes al llarg del present segle. La façana presenta quatre cossos ben diferenciats. El primer per
l'oest, només té una obertura a l'exterior, consistent en una gran porta coberta amb arc de mig
punt feta amb totxo. El coronament, que ressegueix aproximadament la forma de l'arc de la porta,
està fet amb merlets de totxo, acabats en rajola plana. El segon cos, és el més alt de l'edifci i dona
pas a una nau alta, amb planta baixa i dos pisos. La planta baixa té una porta i dos fnestres
rectangulars allargades en sentt vertcal, la primera planta presenta tres fnestres idèntques,
mentre que la planta superior, està coronada per una superfície recta amb merlets als dos
extrems, mentre que el centre té forma de frontó còncau, amb un seguit d'obertures estretes
rectangulars vertcals per a respiració. El tercer cos, presenta una gran porta coberta amb arc de
mig punt fet de totxo amb un piló a cada costat per a vehicles, presenta una porteta per a peatons
al seu costat dret. El coronament es fà amb merlets que ressegueixen la forma de l'arc de la porta.
El darrer cos d'edifci, té només una planta i presenta tres fnestres rectangulars vertcals. El
coronament es fa per un dintell amb merlets als dos extrems, mentreque el centre presenta un
frontó còncau llis. Cal destacar que les construccions més modernes de la industria es van fer
recordant els remats i acabaments de l'edifci original.
Observacions
A l'utlitzar molts àcids en la producció de la fàbrica, era una feina molt dolenta per a la salut dels
treballadors.
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Història
L'empresa "Tintes Herrando S.L." va ser fundada pel Sr. Manuel Herrando Compte i el seu germà.
Es fabricava exclusivament tnts de madeixa. La mateixa empresa tenia dues fàbriques més, una a
la Bòbila del Sabater, on es feien cabdells de flatura i una altra a Sant Quint de Mediona on es
feia la tntura de bòbina creuada o gateau. La matèria primera, la llana, venia de Terrassa i
Sabadell. La fàbrica de Sant Pere va ser una de les primeres que va començar a fer el blanc
permanent al sector tèxtl. La fàbrica està tancada, des del 1989.
CAL JAN (F11)
Descripció
El conjunt de molins conegut com els Molins de Dalt o de Cal Jan, aquest últm hipocorístc d'un
dels seus amos, el Joan Valls, que va viure cap a mitjans del segle XIX, está format pel molí fariner
de Dalt, Cal Moliner o Molí Vell, el molí del Mig o de Cal Jan (fabricava paper foret.), i el molí de
Baix, i es troben localitzats en una peça de terra segurament coneguda al segle XVIII com "molí de
Codorniu". És tracta de tres edifcis de planta baixa, pis i golfes. Aquestes darreres presenten gran
quanttat de fnestres o "ventanes" a l'assecador de paper. Tots tres edifcis presenten teules
pintades amb motu de dent de llop. L'edifci superior té planta en forma de L i poseeix tres pisos
amb coberta a doble vessant. La porta es troba a la part esquerra d'un dels costats estrets. Està
rematat per un coronament de forma lanceolada. Al fronts hi ha un medalló a la façana amb una
data, 1901 i per sota tres lletres, J A Q, o sigui Josep Albet Quintana. A la paret S hi ha un rellotge
de sol. El molí del Mig té forma de T, amb tres pisos aterrassats i està unit al molí de Baix. Presenta
una porta de mig punt feta amb pedra de turo i s'aprecien restes del pas del canal tapiat a la paret
E. Actualment s'utlitza com a vivenda. El molí de Baix presenta forma allargada N-S, té tres plantes
aterrassades i coberta a doble vessant. L'extrem N està rematat per un coronament graonat, sota
el que hi ha esgrafat un frontó partt, al centre del qual dins d'un cercle s'observa l'escut de
Catalunya. En un pla del començament del segle XIX, es representen aquests molins junt a la bassa
que alimentava el molí fariner, un aljub que emmagatzemava l'aigua per als molins paperers, i a
les inmediacions, un pou. Tot aixó encara existeix,tanmateix, el seu us ha deixat de ser important.
S'ha de destacar com a elements mobles d'aquest conjunt, una pila antga desfbradora de draps
que des de fa anys fa de recolzament d'una escala que puja fns l'eix de la gran roda de fusta que
per la seva importància, es destaca en ftxa apart.
Observacions
Actualment acull una de les instal·lacions papereres més modernitzades de Sant Pere de
Riudebitlles.
Història
La primera referència documentada a actvitat paperera en el municipi correspon a l'escriptura
d'establiment emftèutc atorgada el 8 de novembre de 1625 per Joaquím-Llàtzer Bolet i Vilar,
domiciliat a Barcelona i Vilafranca a favor d'Onofre Moret, paperer de Sabadell, aleshores habitant
de Sant Pere de Riudebitlles, encara que un document anterior, de 1527, ofereix noves dades que
indueixen a pensar en la fabricació de paper en Sant Pere en unes dates més antgues. En aquest
document l'abat de Montserrat, Pedro de Burgos i la comunitat del monestr, concedeix llicència a
Joan Miquel, pagès del lloc de Sant Pere de Riudebitlles, per construir un o més molins fariners o
paperers en una peça de terra nomenada "Lloranàs". Des del primer quart del segle XVII, hi ha dos
paperàires d'ofci a Sant Pere, Jeroni Ribes i Onofre Moret, les quals frmaren un contracte per
fabricar en exclusiva paper per a Esperança, vidua el botguer Noé Grosset. Les primeres notcies
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del segle XVIII d'una indústria paperera en aquest punt (Molí de cal Jan) són del 30 de desembre
de 1717, quan Jeroni de Miquel Tormo i de Recasens formalitza la venda d'un molí draper (que
abans havia estat paperer) a Antoni Rovira, casat amb Francesca Ferrer, de Sant Pere, i Antoni
Joan Rovira, ambdos rellotgers de Barcelona d'origen mallorquí que foren els principals impulsors
de la construcció i implantació ja defnitva de la indústria paperera a la vila. Els compradors van
buscar l'aliança econòmica d'en Josep de Mora i de Catà, primer maquès de Llió. Així, aquesta
fabrica es dedicà a la producció de paper des del 28 de juny de l'any 1748, moment en que es
frma la societat perpétua entre Antoni-Joan Rovira i el Marqués de Llió. societat perpètua per
construir i explotar molins paperers. Per aquest acord, a més d'arranjar el molí que ja exista
(probablement el molí vell), es van bastr dos molins més, al costat d'aquell. Aquesta societat serà
l' origen de la base industrial paperera de Sant Pere. Antoni-Joan Rovira, el 5 d'abril de 1754
contractava amb Jaume Francesc Domènech, de Capellades, i Salvador Pasqual, de La Torre de
Claramunt, tots paperaires d'ofci, l'arrendament per cinc anys del molí paperer anomenat Molí
Vell de Dalt, "totum illum molendinum papirarium vulgo appellatum Molí Vell de Dalt", amb
aigua i aparells, que per ttols certs posseïa a Sant Pere de Riudebitlles. Entre els pactes establerts
al contracte, es fa referència a un molí fariner que l'arrendador, o sigui , Rovira, tenia al costat del
citat molí paperer, molí aquest situat abaix de l'anterior, ja que els pactes assenyalem la obligació
concreta pels llogaters de que quan buidessin les piles del susdit molí paperer, haurien de deixar
córrer les aigües cap el molí fariner. Encara avui es poden veure el lloc ocupat per altres dues
rodes a més de la que encara está dempeus. A aquestes rodes fa referència un dels pactes del
citat contracte "Ítem, que en lo cas de romprerse algun collferro, rodas, ...". De tota manera, el 30
de novembre de 1760 Antoni-Joan Rovira estava completament arruinat i va vendre a l'encant el
molí fariner i els dos molins paperers que tenia, entre ells aquest,. Van ser adquirits tots pel
marqués de Llió, el qual es va convertr en el major propietari de molins de la conca del riu de
Bitlles. Sembla que tot plegat va fer augmentar l'oferta de mà d'obra. Efectvament, es registra en
aquests anys l'arribada de molts treballadors de pobles veïns, atrets per la possibilitat d'obtenir un
treball més o menys contnu i estable. Aquest fet s'evidencia amb l'aparició de nous cognoms al
poble. I també amb un canvi en la distribució sectorial del treball: els pagesos contnuen sent
majoritaris, però el seu pes relatu baixa. En canvi, augmenten espectacularment els paperers i
aquells ofcis que s'hi relacionen (els mestres de cases, els fusters, els ferrers de ferro i els
calderers). Els molins de Dalt, eran els primers a aproftar l'aigua del rec. Josep Albet Quintana, va
restaurar l'edifci del molí Vell o fariner al 1901, per cert, que aquest edifci encara hi era en actu
el 1936 . Aquest indústrial era oncle de Rómul Torrents Albet, i va adoptar a aquest com a hereu
ja que no tenia flls. Vivia a Gelida i va comprar totes les propietats del Marquès a Sant Pere.
RODA I SALT D’AIGUA (F12)
Descripció
El conjunt de molins conegut com els Molins de Dalt o de Cal Jan, está format pel molí fariner de
Dalt, Cal Moliner o Molí Vell, el molí del Mig o de Cal Jan i el molí de Baix. L'edifci superior té
planta en forma de L i tres pisos amb coberta a doble vessant. A l'extrem NW del molí fariner,
existeis una derivació del rec de Dalt, que al salvar el desnivell provoca un pett salt d'aigua que
avui cau sobre una roda de fusta amb funció decoratva, ja que no funciona. Al seu costat, dos
buits de tamany diferent recorden la seva utlització com a lloc on s'allotjaven altres rodes de fusta
que completaven la força motriu que era transportada a la maquinària del molí. Els propietaris de
la fàbrica han disposat als peus alguns elements de terrissa decoratva. Es interesant també una
peça que, fora del seu contexte original, es posible que sigui la única que ha perdurat de la
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maquinària de l'interior dels molins paperers. Es tracta d'una pila antga desfbradora de draps que
des de fa anys fa de recolzament d'una escala que puja fns el eix de la gran roda de fusta.
Observacions
El conjunt de molins conegut com els Molins de Dalt o de Cal Jan, está format pel molí fariner de
Dalt, Cal Moliner o Molí Vell, el molí del Mig o de Cal Jan i el molí de Baix. L'edifci superior té
planta en forma de L i tres pisos amb coberta a doble vessant. A l'extrem NW del molí fariner,
existeis una derivació del rec de Dalt, que al salvar el desnivell provoca un pett salt d'aigua que
avui cau sobre una roda de fusta amb funció decoratva, ja que no funciona. Al seu costat, dos
buits de tamany diferent recorden la seva utlització com a lloc on s'allotjaven altres rodes de fusta
que completaven la força motriu que era transportada a la maquinària del molí. Els propietaris de
la fàbrica han disposat als peus alguns elements de terrissa decoratva. Es interesant també una
peça que, fora del seu contexte original, es posible que sigui la única que ha perdurat de la
maquinària de l'interior dels molins paperers. Es tracta d'una pila antga desfbradora de draps que
des de fa anys fa de recolzament d'una escala que puja fns el eix de la gran roda de fusta.
Història
Aquesta roda i salt formen part del conjunt fabril més antc de Sant Pere, així com del rec de Dalt i
en aquelles ftxes es pot trobar referència històrica d'aquells elements. Encara avui es poden veure
el lloc ocupat per altres dues rodes a més de la que encara está dempeus. A aquestes rodes fa
referència un dels pactes d'un contracte signat el 5 d'abril de 1754 "Ítem, que en lo cas de
romprerse algun collferro, rodas, ...".
PONT DEL CAVALLER (F4)
Descripció
Pett aqueducte del rec de Dalt sobre el torrent de can Prades. Está construit a partr de códols i
pedra de turo en la part superior. Presenta cinc arcs de pedra visibles en un espai amb uns grans
pollancres que li donen ombra i un aspecte molt agradable.
Història
Sembla ser que el Cavaller és el marquès de Camps, un dels grans propietaris a Sant Pere de
Riudebitlles al segle XIX (CARDÚS, 1936). Forma part del rec de Dalt i, per tant, la història global de
l'element és la mateixa.
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«Oferta per licitar a la contractació del servei de redacció del pla de renovació i millora de l’espai públic
històric del nucli antic de Sant Pere de Riudebitlles»

David Closes i Núñez, amb domicili, a l'efecte de notificacions, al carrer Alfons XII, núm.26, 2n, amb NIF núm.
39.343.047Y, en representació de la UTE CLOSESMAS_stPR, amb NIF núm. U67499657, assabentat de
l'expedient per a la contractació del servei de redacció del pla de renovació i millora de l’espai públic històric del
nucli antic de Sant Pere de Riudebitlles, faig constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i ho
accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte per l'import
establert.
Així mateix pel que es refereix als criteris d’adjudicació, ofereixo:
— Termini de lliurament (màxim 3 mesos des de l’adjudicació): 3 mesos
— Qualitat: qualificada en el concurs d’idees
— Organització, qualificació i experiència del personal adscrit al contracte que executi aquest: la que queda
recollida als currículums professionals dels dos arquitectes directors que es proposen per al projecte i que
s’adjunten a l’oferta

A Manresa, 12 de setembre del 2019

David Closes i Núñez
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