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DE CAP AL RIU!

La posició intrínseca del Llobregat a Sallent fa que el poble 
quedi inclòs dins d’uns sistema ecològic i natural de major 
escala . Conèixer la relació entre aquests dos subjectes a 
diferents escales i moments històrics pot oferir-nos una 
perspectiva més amplia per l’hora de projectar .

F2.1  
Visió dels marges del riu des de la reclosa 
de la casa Torres Amat.



F2.2 
El  Llobregat travessa diferents espais 

naturals en el seu transcurs.

EL LLOBREGAT I EL TERRITORI

El riu Llobregat travessa Catalunya de nord a sud . El seu 
naixement és produeix als Pirineus, a Castellà de n’Hug i 
desemboca al mar Mediterrani molt a prop de Barcelona .
Al llarg de la seva història, el riu Llobregat ha desenvolupat 
un paper fonamental . Les seves aigües s’han utilitzat per al 
consum humà, per l’agricultura, la ramaderia i posteriorment, 
en les colònies i comunitats fabrils que s’han anat instal·lant 
als seus marges . La seva posició estratègica respecte 
Barcelona ha afavorit el creixement industrial i demogràfic 
de la conca, que ha vist com la qualitat ambiental i ecològica 
del riu s’anava reduint .
El riu circula de forma veloç en el seu primer tram inicial 
abans d’arribar al Pantà de la Baells . Aquesta es una de les 
intervencions humanes que més ha modificat el curs del riu.  
Els aspectes positius s’associen bàsicament al sistemes 
productius com centrals hidroelèctriques, l’agricultura o 
el subministrament per al consum . Tot i així té algunes 
repercussions crítiques en les condicions naturals del riu: 
afecta el flux, la quantitat i la qualitat de l’aigua així com els 
organismes biòtics i la sedimentació de la conca del riu .
Passat l’embassament, el riu circula més lentament i 
comença a descriure una sèrie de meandres que, en molts 
casos, es van aprofitar per construir-hi rescloses i fàbriques. 
Tot aquest tram sinuós es present al baix Berguedà i també 
al Pla del Bages . En aquest últim tram, amb l’ajuda de l’aigua 
provinent del Cardener, el riu ha anat excavant en el terreny 
i la vall ha quedat molt encaixada en el territori . Això ha fet 
que el Llobregat passi força desapercebut a la intervenció 
humana i s’hagi converteix en un gran corredor biològic .
El riu s’engorga al seu pas per Montserrat i genera alguna 
zona agrícola destacada al seu pas per Olesa . A la seva 
arribada a Martorell rep l’Anoia i encara el seu últim tram . 
L’impacte de l’àrea metropolitana és molt notori . Hi abunden 
grans indústries i vies de comunicació molt importants . Fins 
i tot el delta es veu limitat per l’aeroport del Prat . No obstant 
en els darrers anys s’estan realitzant campanyes i projectes 
per recuperar les condicions naturals del riu .
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ELS ENTORNS DE SALLENT

A l’alçada de Sallent, el riu es veu regulat per un seguit de 
cinc rescloses . En superar la primera, coneguda com la del 
mal pas, el riu descriu un petit meandre on la sedimentació 
ha donat lloc a unes àrees planes i fèrtils que s’utilitzen 
per al cultiu d’hortalissa . En aquest tram els marges del riu 
presenten un aspecte natural, amb grans arbres de ribera . 
Entre la segona i quarta resclosa se situa la major part del 
poble . En aquest tram els marges són majoritàriament 
construïts, ja siguin murs que formen terrasses sobre el riu 
o antigues fàbriques que feien ús de les rescloses . Tot i així 
també trobem alguns espais que mantenen un caràcter més 
natural .
Al passar la quarta resclosa torna a fer-se més present el 
caràcter riberenc, amb una agrupació important d’espècies 
arbòries en aquest punt . A partir d’aquí els marges del 
riu estan poc alterats per la intervenció humana . Aquí el 
marge esquerra manté la superfícies planes on s’hi ubiquen 
algun horts mentre que el marge dret puja molt inclinat, 
desvinculant-lo del riu . 
L’última de les rescloses ja queda més allunyada del nucli 
de Sallent, a mig camí de Cabrianes . En aquest darrer 
tram d’arbres de ribera és escassa i predomina espècies 
arbustives i herbàcies . Encara dins del terme municipal de 
Sallent, el Llobregat rep les aigües de la riera Gavarresa en un 
lloc conegut com La Corbatera, una de les zones humides de 
major interès del riu Llobregat .
Si bé el riu el determinant en l’aparició del poble de Sallent, 
el casc antic del poble es desenvolupa entre dues rieres al 
marge esquerre del riu: el riu Cornet i la Riereta . Les seves 
valls van suposar un límit físic pel poble fins que amb el 
temps, davant la necessitat de seguir creixent, es canalitzen 
els seus trams finals i se n’urbanitza la part superior. 
Aquestes decisions resulten molt agressives i posen en perill 
la connexió ecològica entre les rieres amb el riu . A l’altra 
banda només destaca el torrent Oller, marca el límit de les 
edificacions  que es prolonguen des del pont vell.
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EL RIU MÉS URBÀ

Al llarg del temps, l’home s’ha anat assentant a prop dels rius 
per gaudir dels privilegis que aquests els donaven: aigua per 
al consum i per la ramaderia, terrenys fèrtils per cultivar el 
propi menjar . El seu impacte sobre l’ecosistema fluvial era 
molt reduït fins que, amb el progressiu desenvolupament 
tecnològic, l’home es veu capacitat per intervenir-hi . Des dels 
primers canals per regar les terres, els murs per delimitar-ne 
el curs i la generació de terrasses fins a la construcció de 
rescloses, preses i fàbriques .
En aquest sentit el Llobregat i particularment Sallent, han 
estat altament utilitzats per l’home . A mitjans dels segle 
XIX es construeixen les primeres fàbriques i, associades a 
aquestes, les rescloses que s’encarregaran de proporcionar 
l’energia requerida per moure els seus telers . Fins a tres 
fàbriques importants hi va haver a l’àmbit d’intervenció . 
D’una banda, al marge dret, al final del torrent Oller hi trobem 
Cal Rei . Al seu davant s’hi troba la fàbrica del Torres i més 
amunt, a l’anterior resclosa, la Fàbrica Vella . Actualment Cal 
Rei ja no hi és i les dues restants fa temps que han deixat 
de funcionar com a tals . La Fabrica Vella està pràcticament 
tota ensorrada a excepció de la seva façana fluvial i les seves 
dues xemeneies . La casa Torres Amat s’ha transformat en un 
edifici que alberga equipaments i locals variats. Totes dues 
tenen un impacte visual important en el paisatge urbà del 
poble .
La construcció del pantà de la Baells va ajudar a domesticar 
encara més el cabal del riu que, de tant en tant, lluitava 
per recuperar el terreny perdut amb alguna de les seves 
avingudes . Es recorda especialment la riuada del 1982, que 
es va endur la passera que travessava el riu a l’alçada de 
la Fàbrica Vella i que va inundar fins a 1m els baixos de les 
cases que es troben als marges .
La relació inicial que existia entre el riu i l’home ha anat 
transformant-se per convertir-se en una imposició d’aquest 
últim sobre el primer . Les seves accions han canviat física, 
social i econòmicament el riu fent que l’ecosistema fluvial i 
el seu entorn es veiessin greument afectats . Ara, conscients 
d’aquests fets, s’adopta una visió molt més transversal, 
capaç de pensar en la resta d’elements del sistema . La 
readequació de la llera del riu passa per una renaturalització 
dels espais, buscant l’equilibri entre els espais naturals i la 
intervenció humana . 

F2.3 
En la trobada amb el nucli urbà 

es produeixen les situacions més 
heterogènies: des dels  marges naturals 
fins a les edificacions que toquen al riu.
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1900s
El pont vell o de Pere Otger 
data del s . XIV . És dels primers 
elements construïts en 
contacte amb el riu . A partir 
del s . XIX es contrueixen 
les rescloses i les primeres 
indútries tèxtils com les de 
Cal Rei, cal Torres o la Fàbrica 
Vella . Apareixen els primers 
murs per  aconseguir terrasses 
o per delimitar els darreres 
de les cases . El riu Cornet 
desemboca al Llobregat just 
després de la Fàbrica Vella

1950
Es contrueix una passera al 
davant de la Fàbrica Vella . 
El límit oest (marge dret) 
s’eixampla deixant un pas 
on s’hi planten una filera 
d’arbres . És el primer passeig 
al riu . Apareix la fàbrica de 
Les Culleres sota la casa dels 
Torres Amat, la qual cosa 
impllica contruir un canal des 
de la resclosa que passa per 
davant la fàbrica dels Torres . .

1975
Es construeix el pont nou o de 
la Concòrdia, que minva l’ús de 
la passera . Es canalitza l’últim 
tram del riu Cornet i es fa una 
gran avinguda sobre seu . 
El marge esquerra acumula 
els sediments més amunt 
en detriment de la part més 
propera a la fàbrica Torres on 
desapareix el terreny natural 
fins topar-se amb el mur 
existent .

2000s
La riuada del 1982 s’endú 
pràcticament tota la passera 
de la Fàbrica Vella . Amb 
els anys els sediments van 
acumulant-se de forma diversa 
generant petites illes on hi 
creix la vegetació . Desapareix 
la fàbrica de les Culleres 
deixant com a restes el canal 
de davant la casa Torres Amat 
i una xemeneia . La Fàbrica 
Vella s’ensorra parcialement 
mantenitn només la façana del 
riu i les dues xemeneies .

2018
L’ajuntament desplaça els 
sediments que formaven les 
illes amb el seu marge més 
proper . El passeig del riu 
aconsegueix així l’amplada 
actual . El primer mur q gairebé 
limitava amb el riu s’ha anat 
desdibuixant i només se’n veu 
algun rastre puntual . Cal Rei 
s’enderroca i s’hi construeixen 
pisos al seu lloc . La casa 
Torres Amat funciona com a 
edifici d’equipaments variats.

EVOLUCIÓ DELS LÍMITS 
DEL RIU
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