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A

mb aquest nou exemplar es continua consolidant el projecte iniciat
l’any passat amb el número 42 de
la Revista d’Etnologia de Catalunya (REC), ja que es combina
el contingut de caire cientíﬁc
amb articles relacionats amb
la difusió i la divulgació de
l’etnologia i el patrimoni
etnològic. Des del juliol del 1992, data d’aparició del
primer número, ﬁns avui, la REC s’ha caracteritzat
per estar molt atenta a les noves dinàmiques culturals,
amb la ﬁnalitat d’adaptar-se als estàndards actuals de
la producció cientíﬁca.
És en aquest sentit que, sota el títol A l’hora foscant. Mirades sobre la mort, hem dedicat el dossier a la mort però
incorporant-hi aspectes més sensibles i emotius, i ﬁns i
tot subjectius, que inevitablement tota aproximació a la
mort comporta. La majoria d’estudis etnogràﬁcs sobre
la mort sovint s’acaben centrant en la dimensió ritual de
les expressions funeràries de les diferents societats i no
sempre tenen en compte les dimensions sentimentals
de dolor i aﬂicció que es generen al voltant de la mort.
Les pràctiques funeràries, com totes les manifestacions
culturals, han estat sempre en transformació constant.
Però aquests darrers anys, també com en tantes altres
coses, els canvis en els rituals funeraris en la nostra societat s’han accelerat, des dels canvis en la festivitat de
difunts i la visita als cementiris, a la progressiva generalització de la cremació del cos, passant per la promoció
de nous serveis funeraris. Tanmateix, els dos factors
que més han inﬂuït en el canvi i que es plantegen en el
dossier són la secularització de les pràctiques funeràries
i l’evolució multicultural de la societat catalana.

A la secció Miscel·lània, com el seu nom indica, hi
trobem treballs de temàtica diversa: Les festes de l’Os
al Vallespir, de Claudie Voisenat; Principals trets de la
gastronomia marroquina i el rol social d’aquesta, d’Ivone
Puig, i Patrimonialització i participació: reflexió comparada sobre el reconeixement de les Falles del Pirineu com
a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de
Josep Roca, sobre el recent reconeixement de les Falles
del Pirineu com a Patrimoni Cultural Immaterial de
la Humanitat. També inclou un article sobre el Museu
Escolar de Pusol (Elx) i un altre sobre la cultura de
l’aproﬁtament hidràulic a Banyoles.
De la secció Recerques etnològiques cal destacar els
treballs següents: El Rec Comtal. Infraestructures i imaginari de l’aigua a Barcelona, de Roger Sansi; La Fira de
Santa Llúcia de Barcelona, de Jordi Montlló, i Viatge
al barri d’Icària. El patrimoni viscut d’un passat industrial arxivat, de Gabriela Navas, entre altres textos de
qualitat.
A la secció Crònica s’apleguen informacions i ressenyes,
com la del Museu de les Mines de Carbó d’Ogassa o
de les IV Jornades Nacionals de Patrimoni Etnològic.
La memòria popular de la Roca del Vallès. En aquest
apartat s’ha de destacar també la ressenya bibliogràﬁca
de Diàspores i rituals. El cicle festiu dels musulmans de
Catalunya, publicat pel Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya a la col·lecció Temes d’Etnologia de Catalunya, núm. 28.
Voldria agrair la feina i l’esforç a tothom que ha fet
possible que el número 43 de la Revista d’Etnologia de
Catalunya vegi la llum, una publicació que consolida i
fa créixer la investigació i la difusió etnològica a Catalunya. O
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hidràulic a Banyoles

A

l llarg de la història, moltes
ciutats i pobles han aproﬁtat els cursos ﬂuvials per
omplir recs per regar hortes, obtenir energia per fer
molins i, ﬁns i tot, per al
transport. En què consisteix la singularitat
dels recs de la ciutat de Banyoles? Per esbrinar-ho, caldria retrocedir al poblat neolític
de la Draga, un dels jaciments arqueològics
més importants d’Europa. Les excavacions
han posat al descobert un poblat molt antic
(7.000 anys), amb dotzenes de cases bastides
sobre troncs (palaﬁts) clavats als aiguamolls

A la ciutat de Banyoles la parcel·lació del
paisatge en hortes i una xarxa de recs que
desguassen l’aigua de l’estany s’ha configurat en els pas dels anys en un element
etnològic, cultural, històric i natural d’una
gran rellevància que cal preservar de cara
al futur. La xarxa hidràulica començada a
l’alta edat mitjana es va construir amb una
tècnica constructiva tradicional i única a
Catalunya: la pedra de travertí. En els salts
dels recs es van anar edificant molins i indústries que aprofitaven la força motriu de
l’aigua de l’estany, i que avui constitueixen
un valuós patrimoni industrial.

de l’estany de Banyoles (Bosch [et al.], 2011).
Les aportacions hídriques subterrànies de
l’estany des de fa milers d’anys originades
dels cursos ﬂuvials de l’Alta Garrotxa són el
riu Llierca i el riu Burró (Brusi [et al.], 1985).
Les aigües que sorgeixen de l’estany omplien
la cubeta lacustre i inundaven intermitentment una àmplia zona d’aiguamolls al seu
voltant, per ﬁnalment desguassar de manera
natural amb el pendent cap a la vall de la
riera Canaleta i, posteriorment, el riu Terri.
Per a un petit grup de famílies de la protohistòria, dedicades a la cacera, la pesca,

En la ciudad de Banyoles la parcelación
de su paisaje en huertas y una red de
acequias que desaguan el agua del lago
se ha configurado con el paso de los años
en un elemento etnológico, cultural, histórico y natural de una gran relevancia para
conservar en el futuro. La red hidráulica
comenzada ya en la alta edad media fue
construida con una técnica constructiva
tradicional y única en Cataluña: la piedra
de travertino. En los saltos de las acequias
se fueron edificando molinos e industrias
que aprovechaban la fuerza motriz del
agua del lago, y que a día de hoy constituyen un valioso patrimonio industrial.

Paraules clau: Banyoles,
hortes, recs, molins, travertí
Palabras clave: Banyoles,
huertas, acequias, molinos,
travertino
Keywords: Banyoles,
orchards, water channels, mills,
travertine

In the city of Banyoles the parcelling of
the landscape in orchards and a network
of water channels draining the lake, set
up all along the years an ethnologyc,
historical, cultural and natural element
of a great relevance to preserve for the
future. The hydraulic network, started
at first medieval ages, is made using a
traditional building technique, exclusive
in Catalonia: the travertine slabs. At the
waterfalls of the channels they set mills
and industries using the hydraulic motion
of the lake’s water, and today constitute a
rich industrial and historical wealth.
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la recol·lecció de nàiades i la cria d’alguns
animals domèstics, l’entorn natural era
més que suﬁcient. Però el que era impossible era aproﬁtar l’abundància d’aigua per
establir-hi una ciutat, si abans no es domesticava l’estany, es dessecaven els aiguamolls
i es guanyava terreny cultivable. Per això,
els assentaments d’època antiga, com la
vila romana de Vilauba, s’havien de situar
força lluny de l’estany, o en petits turons al
voltant, com el poblat ibèric del castell de
Porqueres. Sigui com sigui, la plana al voltant
de l’estany seguia ocupada per l’aigua en
l’època romana, de manera que cap població
s’hi va establir, tampoc als segles de domini
visigot, ni durant el breu domini musulmà
del territori.
Quan els visigots refugiats al regne franc van
poder retornar a les comarques gironines,
sota la protecció militar de l’emperador
carolingi, un noble visigot, anomenat Bonitus, acompanyat d’alguns dels seus amics i
dependents, cap al 812 va demanar permís
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al comte de Girona, Odiló, per establir-se
en un lloc deshabitat (locum eremum), permís que li fou concedit. Era el naixement
del monestir més antic de Catalunya, Sant
Esteve de Banyoles, organitzat d’acord amb
la regla de Sant Benet. El precepte de l’any
822 conﬁrmava aquesta donació i consolidava el dret de la comunitat monàstica d’escollir-ne l’abat. També es remarcava l’esforç
que havia costat als monjos bastir el temple
preromànic, l’ediﬁci dels monjos i una casa
per als pobres “ibidem proprio sudore laborasse” (Bertran [et al.], 2013).
Poc hauria prosperat aquest monestir si
no s’hagués decidit domesticar l’estany de
Banyoles per crear l’espai propici per al naixement d’una vila medieval i les hortes de
regadiu destinades a avituallar-ne la població.
Això implicava construir motes al voltant
de la conca lacustre, delimitar-la i excavar
recs al subsol de travertí, dirigir l’aigua als
camps i horts i aproﬁtar els desnivells per
obtenir energia hidràulica. Aquesta tasca va

Les hortes de Sotamonestir
amb el monestir de Sant
Esteve al fons (maig del 2018).
PLATAFORMA “SALVEM SOTAMONESTIR”.
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ocupar pràcticament tot el període medieval (segles -) i es va completar amb un
sentit comú i una habilitat tècnica envejable.
El conjunt d’infraestructures hidràuliques
d’origen medieval que avui conservem són,
a més, respectuoses amb el territori i el medi
ambient, eﬁcients i econòmicament rendibles en l’actualitat. Tot aquest ric patrimoni
hidràulic medieval podria estar en perill si no
es mostra una mínima sensibilitat ciutadana
i pública per reconèixer-ne l’alt valor com a
patrimoni etnològic, històric i natural.
La pedra de travertí i la construcció
dels recs
El travertí ha estat fonamental en la tasca
de domesticar les aigües de l’estany i en la
formació urbanística del nucli medieval de
Banyoles. El lapis Tiburtinus és el nom que
els romans van donar a la roca sedimentària calcària, formada per calcita, aragonita i
limonita, originada per cicles de sedimentació, evaporació i submersió en zones planes de surgències, i que incorpora vegetals
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i animals capturats per la roca en formació.
És una roca fàcil de treballar, perquè forma
blocs regulars amb facilitat i és força resistent. Es va fer servir per construir el Coliseu
de Roma. Precisament a Banyoles apareix
de manera abundant en el subsol i a pocs
metres de profunditat. Cal remarcar que
els fonaments de les cases urbanes es van
excavar en llits de travertí, i sovint les parets,
els envans, les voltes i els pilars es van bastir
amb lloses i carreus de travertí (Bramon,
2009). També els recs es van excavar al subsol
de travertí i les lloses i el pedruscall extret va
servir per construir-ne les parets laterals. És
tan abundant que, popularment, es coneix
com “la pedra de Banyoles”. Amb aquesta
roca tova calcària també es van anar construint les llindes divisòries de les hortes, les
parets laterals dels recs, les petites palanques
de pas, els fons dels canals, els rentadors més
antics i els encaixos de les cadiretes o bagants.
La construcció dels recs a l’època medieval
va suposar un laboriós treball d’enginyeria

Detall de la tècnica
constructiva dels recs
amb lloses de travertí
(maig del 2018).
PLATAFORMA “SALVEM SOTAMONESTIR”.
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hidràulica. De mica en mica es va començar
a dissenyar una xarxa de recs principals amb
ramals secundaris sota la tutela del monestir
de Sant Esteve, la gran majoria dels quals
encara es conserven en les terres sense urbanitzar de la ciutat de Banyoles (Jordi, 2002).
Precisament l’abat del monestir, com a
senyor feudal de la vila, tenia la propietat i
la jurisdicció d’una àmplia zona de terres,
alous, torrents i rius, fonts i deus, i també
de les aigües de l’estany (stagno). Els primers
recs es van construir de manera discontínua
al llarg dels segles -. Així, els primers
recs excavats possiblement van ser els recs
d’en Teixidor i ca n’Hort, antigament conegut com rec Palau o Riera Vella, i també el
rec de Guèmol. En un document sobre els
mals usos del monestir benedictí de l’any
1263 ja s’esmenten el rec de Guèmol i el
rec Palau. L’any 1440, durant el mandat de
l’abat Guillem de Pau, ja s’anomenen ﬁns
a un total de cinc recs: el rec de Guèmol,
el rec Major (o de les Forques), el rec de
la Figuera d’en Xo (o Canela), el rec d’en
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Teixidor i el rec de ca n’Hort (Grabuleda i
Palmada, 2014).
Aquesta xarxa de recs permet regar prop de
3.000.000 metres quadrats d’hortes, amb un
conjunt de 33 km de canalitzacions, basses
i cadiretes. Totes aquestes infraestructures
d’origen medieval van passar del control del
monestir al de la vila l’any 1685, quan els
banyolins van comprar a l’abat del monestir, Antoni de Planella, el dret d’utilitzar les
aigües de l’estany. Per això, des de l’any 1686,
Banyoles va disposar d’un batlle d’aigües,
que dirimia els conﬂictes originats entre els
banyolins respecte del dret de regar les hortes
dins i fora les muralles. La institució no ha
desaparegut mai, i actualment és un regidor
de l’Ajuntament qui exerceix les funcions
tradicionals (Pau, 2014).
Amb el pas del segles, s’ha constituït una
xarxa de dotzenes de quilòmetres de sèquies
amb la tècnica constructiva tradicional i
singular de Banyoles: la llosa de travertí.

Detall dels recs fets amb lloses
de travertí, tècnica constructiva
autòctona de Banyoles
(maig del 2018).
PLATAFORMA “SALVEM SOTAMONESTIR”.
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En diversos llocs hi ha cadiretes que permeten tallar el pas de la sèquia principal, augmentar el nivell de la petita resclosa i donar
pas a l’aigua cap a una altra sèquia secundària,
sovint situada en un nivell superior. Sovint
aquesta infraestructura hidràulica també té
una mota central amb dret de pas, i a cada
costat hi ha una sèquia on l’aigua corre amb
inclinacions inverses. Al ﬁnal d’aquest complex recorregut hídric hi ha la riera Canaleta,
que és, en realitat, el nom del curs alt del riu
Terri que evacua l’excés d’aigua de l’estany.
Els elements estructurals formats de travertí
que delimiten les parcel·les de les hortes i la
canalització dels recs conﬁguren un paisatge
únic a Catalunya, i esdevenen un element
etnològic i paisatgístic singular que caldria
preservar.
Els peixos dels recs, que eren abundants en
el passat, estan tornant amb la millora de la
qualitat de l’aigua, i amb ells tota mena d’aus
i, ﬁns i tot, les llúdrigues. Aquesta abundància d’anguiles, barbs i tenques donava
lloc a una pesca intensa que es regulava en
l’època medieval sota el control de l’abat,
que establia les temporades de veda i els
santuaris de reproducció, mecanismes que
ara ens semblarien tan moderns. Fins i tot,
diversos llocs dels recs (els “canats”1) s’habilitaven per instal·lar-hi els ormeigs de pesca,
inicialment construïts amb canyes que formaven embuts en què els peixos quedaven
atrapats. Fora d’aquests indrets, altres ginys
portàtils permetien pescar barbs (barboleres)
amb xarxes amb doble embut. De fet, encara
avui es conserva una antiga barbolera en una
col·lecció particular banyolina.
Les hortes, regades, femades i treballades
des de l’alta edat mitjana, han acabat tenint
una terra extraordinàriament rica en humus
i molt productiva. Les motes també van
permetre drenar els terrenys inundats de
l’entorn de l’Estany, inicialment per ser conreats. El treball de la pagesia ha creat varietats
locals de cultiu molt apreciades a Catalunya,
com les mongetes de l’ull ros2 o els famosos
alls de Banyoles.3 Algunes d’aquestes hortes
són avui un element fonamental de supervivència per a famílies amb ingressos baixos,
i constitueixen un lloc idoni per formar els
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nens i les nenes de les escoles i els instituts,
per conèixer els cultius tradicionals d’horta
i el procés històric que va donar lloc al naixement de la ciutat a partir del domini de
les aigües de l’estany. Treballades en la seva
totalitat, podrien donar collites amb un valor
anual de 6 milions d’euros. Cal esmentar el
projecte “Campo Nyagaru”, una explotació
cooperativa portada per deu famílies amb
el suport d’una associació local de dones
(l’Ateneu Obert de la Dona) i la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca, amb una dinàmica tan interessant que ha rebut l’atenció
de la Universitat Autònoma de Mèxic, de
grups de Manresa i Salt i dels mitjans de
comunicació del país.

1

Ponts, rentadors i fonts
Els primers ponts de la riera de Canaleta
els trobem esmentats en l’època medieval.
L’any 1337 es fa esment del pont de Canaleta d’Amunt i del Sobrepont de Canaleta
d’Avall, com també del pont de Viridario
(Verger). En direcció a Puigpalter s’havia
de creuar també el pont de Margelaga (mas
Argelaga). Els ponts permetien arribar a les
terres i els masos, a les hortes fora de la muralla, però també formaven part dels camins
rals de sortida de Banyoles, com per exemple
el camí medieval de Puigpalter, que va esdevenir la carretera de Bàscara els segles  i
. Els ponts que avui encara es conserven
sobre la riera de Canaleta es troben als barris
de les Arcades, Canaleta i Can Puig. Destaca
el pont de les Arcades amb un arc de mig
punt, en què es pot apreciar la data gravada
de 1870 amb el nom de l’antic alcalde, Martirià Morgat. Enganxat al pont hi passava
l’aqüeducte de les Arcades, que abastia d’aigua potable la població banyolina. També és
notable el pont de pedra del camí Fondo de
Canaleta, molt estret d’amplada i usat com a
camí de pas cap a les hortes de Sotamonestir.
Finalment, cal destacar el pont de can Boada,
fet amb un arc rebaixat de llosetes de travertí.
La reforma del pont és del segle , tot
i que l’origen del pont ja es remuntaria a
l’època medieval com un camí cap al veïnat
de Puigpalter (Grabuleda i Palmada, 2014).

3

La vida quotidiana de la gent també estava
implicada en el conjunt de les obres hidràu-

A l’Empordà i a la comarca del Pla
de l’Estany, un canat fa referència a
un tipus de canal fet de canyes llargues, planes i amples per la boca
i tapades per l’altre extrem, que
n’és la part estreta, i que serveix per
pescar en aigua corrent, com ara
en recs, canals o rius.

2
Les mongetes de l’ull ros, també
conegudes com a fesol
banyolí o fesol menut, són una varietat de llegum de calibre petit típica
de l’Empordà i del Pla de l’Estany,
conreada des de fa molts segles i
introduïda pels romans a Catalunya. De tonalitat groguenca i amb
un ganxo menut poc pronunciat, és
de sabor suau i de pell fina, la qual
cosa en permet una cocció fàcil.
L’all de Banyoles és una varietat
d’all pròpia de la comarca del Pla
de l’Estany, amb una cabeça més
petita que la resta de varietats
d’alls. Hauria estat introduïda el
segle XIX de manera massiva, però
a partir de la dècada dels anys
setanta del segle XX la seva producció va entrar en declivi, i ara és una
varietat en perill de desaparició.
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liques. Moltíssimes cases tenien rentadors
particulars al rec, inicialment de travertí,
tot i que més endavant van ser enrajolats.
També l’Ajuntament, als segles  i ,
va promoure la construcció de rentadors
públics, en alguns casos coberts. Tradicionalment s’ha considerat que no solament
servien per rentar, sinó també per fer safareig,
és a dir, intercanviar opinions i informacions
entre banyolins. Altres instal·lacions servien
per abeurar els animals, com ens recorda el
carrer de l’Abeurador, on per sota hi passen
les aigües del rec Major. Tampoc s’ha d’oblidar la riquesa del folklore banyolí relacionat
amb les aigües i el travertí: les llegendes de
les aloges, a Banyoles, les situen vivint, amagant-se i protegint la naturalesa i la vida a
les zones d’aﬂoraments de travertí de Les
Estunes (Vergés, 2008).
Dels recs que aportaven aigua al monestir (rec de ca n’Hort i d’en Teixidor, rec
de la Figuera d’en Xo) s’obtenia també el
subministrament d’aigua per a les cases i
fonts de la vila, tot i que era poc saludable
i molt dura en contingut de calç. Atesa

la qualitat de l’aigua que rep l’estany de
les seves surgències, al segle  es va decidir la construcció d’una font gòtica amb
canalització per cercar aigua de més bona
qualitat a les hortes fora de la muralla, i a
les darreries del segle  es va bastir una
galeria coberta de diversos quilòmetres que
unia la font de la Rajoleria amb la plaça de
la Font. Aquestes aigües que davallaven
del puig de Solivera alimentaven l’antiga
font de la Pia Almonia, avui seu del Museu
Arqueològic Comarcal.
La font d’en Sala és una de les fonts més
antigues de les hortes banyolines, construïda
a tocar de la riera Canaleta. Ha conservat la
seva fesomia baixmedieval, tot i que avui està
en desús i tancada, sota el carrer dels Agraris.
L’estructura de la font és una construcció rectangular coberta amb volta de canó apuntada
i amb una arc d’accés ogival fet de dovelles
ben tallades de travertí. La font s’esmenta a
ﬁnals del segle  i va ser objecte de reparació el segle  Aproﬁtava les aigües que
davallaven del Puig de la Bellacasa (Palmada
[et al.], 2005).
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Antic pont de pedra del camí
Fondo, sobre la riera de
Canaleta (maig del 2018).
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Salts d’aigua i molins
Els principals recs banyolins porten, en
diversos trams, un cabal d’aigua que varia a
grans trets entre els 90 i els 200 litres d’aigua
per segon. Aquest cabal continu d’aigua va
servir des de l’alta edat mitjana per moure
els molins de diversos usos, la majoria situats fora de la muralla, és a dir, en els actuals
terrenys de les hortes banyolines, antigament conegudes com “del Terme”. És gairebé impossible identiﬁcar cada molí, donat
que al llarg dels segles han anat canviant de
nom, de propietaris i d’usos. Tanmateix,
prop d’una trentena llarga d’instal·lacions
industrials que usaven la força de l’aigua
han anat produint històricament farina amb
què alimentar la població; pelant el cereal
per coure; triturant el roldor per obtenir els
tanins i fer cuir; esmolant instruments de
tall; movent màquines de tota mena, i fabricant paper, cànem, teixits de llana, bigues,
pólvora, eines de ferro o d’aram, ciment,
electricitat, oli i, ﬁns i tot, xocolata. L’aigua
ha omplert també basses per remullar teixits
de llana i el cànem i macerar les pells per
elaborar cuirs i draps per fer paper, sovint
ﬁns a una època força recent (Rigau, 2001).
Tot això va crear les bases materials per fer
de Banyoles una de les ciutats més riques
de Catalunya al llarg de l’època medieval i
moderna. Al segle , aquest teixit industrial ﬁns i tot permetia mantenir institucions
bancàries pròpies.
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Els principals molins que queden drets i que
són remarcables històricament en el hortes
de Banyoles són, dividits segons el rec en
què es troben (Palmada, 2014; Donat i Solà,
2014):
Al rec de ca n’Hort i d’en Teixidor

Molí de Ca n’Hort. Molí fariner, draper
i paperer.
Molí de Can Brugada-Teixidor. Molí
fariner, aﬁnador de cànem i a tocar d’una
fàbrica de xocolata.
Farinera Surribas. Antiga farga de ferro,
molí paperer, fàbrica de xocolata i farinera.
Molí Rabassa. Molí fariner, draper i posterior fàbrica tèxtil (avui Sindicat Agrícola).
Molí del mas Bou o de can Laqué. Molí
fariner, draper i de ciment.
Molí de can Boada. Molí fariner.
Al rec Major

Fàbrica Colomer. Trull d’oli i fàbrica
tèxtil.
Molí d’en Vilademí de Plaça. Molí fariner.
Molí de la Victòria. Molí draper gremial,
molí fariner.
Molí Masmitjà i Serratosa-Pujol. Molí
draper, fàbrica tèxtil i de pells adobades
(pocs vestigis conservats).
Molí Cordomí o cal Nocaire. Molí draper
(pocs vestigis conservats).
Antic molí fariner i afinador
de cànem de Can BrugadaTeixidor (maig del 2018).
PLATAFORMA “SALVEM SOTAMONESTIR”.
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Molí Campolier. Molí fariner i adoberies
(poc vestigis conservats).
Farga d’Aram. Producció de coure i
fàbrica de paper.
Ben aviat van sorgir conﬂictes per la pretensió d’alguns dels propietaris dels molins
de bastir rescloses i basses per regularitzar i
assegurar el cabal que utilitzaven. Això era
vist amb mals ulls pels moliners establerts
aigües avall, que temien que el cabal circulant cap als seus ginys minvés en perjudici
dels seus negocis. En general, els abats tendien a prohibir l’establiment de rescloses
d’aquest tipus, perquè retenien el cabal
d’aigua dels recs, però, excepcionalment,
algunes es van permetre, com en els casos
del molí fariner de can Boada o la bassa de
la Farga d’Aram.
El règim jurídic
de les aigües de l’estany
Els Usatges de Catalunya establien el domini
del comte, com a representant del ﬁsc, sobre
les aigües i, per tant, de l’Estany, i el conjunt
de la població havia de tenir el dret a utilitzar-les sense cap impediment ni a canvi de
cap contraprestació.4 El monestir de Banyoles, però, va intentar fer-se, amb diversos
artiﬁcis legals (falsiﬁcació de la butlla papal
del 1017, compra del castell termenat i el
senyoriu feudal de Porqueres el 1250, plet
contra el rei Jaume II a la dècada del 1280,

resistència a la compra de la jurisdicció feudal
per part de la vila a ﬁnals del segle ), amb
el control de l’Estany i de les aigües dels recs
(Reyes, 2013), amb èxit, val a dir. Segles de
plets portats a terme per la cúria papal i pels
monarques successius van deixar en mans del
monestir el control de la jurisdicció feudal
ﬁns a la desamortització de Mendizábal.
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4
En l’Usatge 72 strate o bé en
la Constitució de les Corts de
Barcelona del 1283 s’estableix el
domini de les aigües al poble: “Les
aigües corrents e les fonts vives...
qui son en aquesta terra són de la
potestat, no que hagen aqueles
per alou, ne tenguen aqueles en lur
senyoria, mas que sien tots temps
a empriu pel seu poble... sens alcun
contrast... ne sens alcun servei”.

Tenint en compte el poc èxit de les iniciatives
legals dels banyolins, no sorprèn veure que
van acabar optant per comprar l’Estany al
monestir en règim de sotsemﬁteusi el 1685,
de manera que va acabar sent un bé comunal, teòricament de propietat ﬁscal, cedit en
emﬁteusi al monestir a canvi d’un cens anual,
i que el monestir feia repercutir a la vila.
La desamortització del ministre Álvarez
Mendizábal, a partir del 1835, va donar lloc
a la subhasta de tots els bens dels monestirs,
i la de Sant Esteve de Banyoles, com molts
d’altres, es va extingir. El bé concret del dret
emﬁtèutic sobre l’Estany va ser adquirit per
un particular (Jaume Ordeix), que el va
transmetre posteriorment a Josep Cordomí.
L’Ajuntament va acabar redimint el cens
emﬁtèutic i va esdevenir titular, com a representant del comú dels veïns, del ple domini
sobre l’Estany (1888). En les ordenances del
1907, l’Ajuntament va codiﬁcar l’exercici del
dret de propietat comunal dels banyolins
sobre l’aigua de l’Estany (Pau, 2014).
Entrada del cabal d’aigua
al molí de Can Boada
(maig del 2018).
PLATAFORMA “SALVEM SOTAMONESTIR”.
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Les ordenances de les aigües del 1907 estableixen que en cas de discussió de temes
d’especial importància, el Batlle d’Aigües
ha de convocar en assemblea tots els regants
i l’Ajuntament ha de prendre les decisions
tenint en compte el parer de la majoria. Les
ordenances estableixen també un curiós
sistema d’equivalència entre aigua, terra i
energia: 1 cavall de vapor = 0,2187 ha = 30
metres cúbics d’aigua setmanal. Aquestes
ordenances, que regulen els dies i les hores
que els regants poden utilitzar l’aigua i sancionen les infraccions, segueixen en vigor.
Amb posterioritat (1916 i 1969), l’Ajuntament va intentar convertir l’Estany i les
seves aigües en un bé patrimonial de l’Ajuntament, inscrivint-lo com a ﬁnca. A partir
de la dècada del 1980 es va iniciar un procés
per retornar l’Estany a la consideració prèvia
de bé comunal, a iniciativa del propi consistori. Les sentències recents (1993, 2002)
reconeixen la propietat comunal de l’Estany i la funció de regulació i administració
a l’Ajuntament. L’Ajuntament té, també,
els recs i els sistemes de distribució com a
propietat municipal i, per tant, té el dret a
establir un cànon de rec, tot i que no l’ha
recaptat durant decennis. Un darrer conﬂicte amb l’ACA sobre el cànon de l’aigua
es va resoldre amb una llei del Parlament de
Catalunya que estableix un cànon zero per
a l’aigua de l’Estany.
Els recs i les hortes com a corredors
biològics
L’Estany, els estanyols i els recs de Banyoles
constitueixen un element molt valuós des del
punt de vista de la biodiversitat (Feo, 2011).
La connexió de l’estany amb el riu Terri, aﬂuent del Ter, a través dels recs permet el pas de
peixos autòctons com els barbs, les bagres i
les anguiles (Massip, 1984). Diverses espècies
relacionades amb els ecosistemes aquàtics
són úniques. Cal destacar la singularitat de
localitzar ﬁns a tres espècies de nàiades o
musclos de riu, espècies ﬁltradores amb una
elevada capacitat per depurar l’aigua. Els
recs permeten la convivència d’una ciutat de
19.000 habitants amb llúdrigues que cacen
i viuen en mig de l’espai urbà, amb el blauet
que hi pesca d’amagat o amb el cant rítmic
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del tòtil, una espècie d’amﬁbi abans molt
abundant, durant les nits humides.
Les parets de pedra dels marges són un
lloc especialment interessant com a refugi
d’animals i de plantes singulars. Als recs s’hi
formen poblaments d’espècies vegetals d’aigües carbonatades com les algues carofícies,
les espigues d’aigua, els joncs, la balca i una
destacable falguera protegida (Thelpteris
palustris). La riquesa en sofre i carbonats
de l’aigua de l’Estany ha permès identiﬁcar
processos d’evolució i adaptació bacteriana
mai observats en altres llocs. Resultat també
d’això és la formació del travertí degut a la
sedimentació dels carbonats de l’aigua ajudats per processos ﬁsicoquímics i biològics.
El travertí es forma a l’Estany de Banyoles
originant estromatòlits i, també en els recs
es produeixen processos de travertinització,
ajudant també a la ﬁxació de carboni causant
de l’efecte hivernacle.
Actualment, al municipi de Banyoles encara
es conserven quatre grans espais d’hortes
històriques i estretament lligades als recs:
les hortes de Guèmol, de Can Castanyer, de
Mas Riera i Bosc dels Casalots i les de Sotamonestir. Hem de pensar, a més, que moltes
d’aquestes hortes es conreen des de l’edat
mitjana, ja que s’esmenten en documents
dels segles -, com l’hort del Canat, de
Palaus, de Colomer, d’en Fortià, d’en Ferrerós, d’en Brugada, de Bosc o de Sant Miquel.
Tot el sistema en perill:
el Pla Especial de Sotamonestir
i el POUM del 2018
L’ordenament urbanístic actualment vigent
a Banyoles és el PGOU del 1984. En aquells
moments, la consciència del valor dels espais
naturals i agraris de Sotamonestir era molt
escassa (tant patrimonials, com paisatgístics,
biològics, històrics, etnològics, socials i econòmics), de manera que tot l’espai es va deﬁnir com a urbanitzable, sense que s’arribés
a desenvolupar. Es tracta de 25 ha d’hortes,
segurament les més valuoses de Banyoles.

Durant el govern d’ERC, l’Ajuntament de
Banyoles va elaborar una proposta de protecció i posada en valor dels recs principals,
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Exemplar d’ànec collverd
a la paret lateral de travertí
del rec de Ca n’Hort i d’en
Teixidor (maig del 2018).
PLATAFORMA “SALVEM SOTAMONESTIR”.

atenent el seu valor paisatgístic i ecològic,
anomenat dits verds. El canvi de majories va
deixar en via morta aquest projecte. També
en aquest període es va intentar desenvolupar
el Pla parcial de la carretera de Vilavenut
(UP8), que va ser rebutjat pel Departament
d’Urbanisme de la Generalitat. El 2005 l’entitat Limnos demanava al Departament de
Cultura la catalogació com a Bé Cultural
d’Interès Nacional.
El 2008 la Generalitat de Catalunya va proposar la construcció de milers d’habitatges
a la zona de Sotamonestir, en una actuació
denominada “Àrea Residencial Estratègica
de Banyoles”. L’oposició de l’Ajuntament i
de les associacions i entitats va fer abandonar
el projecte. L’any 2010 es va aprovar el Pla
Director Urbanístic del Pla de l’Estany, que
a causa de la mobilització de diverses entitats ecologistes i socials incloïa una menció
expressa a la necessitat de protegir les hortes
més valuoses i els recs.
Amb l’argument de la necessitat de millorar
les comunicacions dels barris de Canaleta i
Can Puig amb la resta de la ciutat, l’equip
municipal (Miquel Noguer, CiU) va elaborar un pla especial per desenvolupar l’espai

ocupat per les hortes de Sotamonestir l’any
2011. Aquest pla preveia la construcció
de vials i l’ediﬁcació de blocs d’habitatges
(planta +4; 600 habitatges) a la zona, i tan
sols preveia la preservació d’unes dues hectàrees d’hortes (sobre les 25 de Sotamonestir;
12 sobre el total de 200). Per intentar aturar
el projecte es va constituir una plataforma
ciutadana, “Salvem Sotamonestir”, que va
recollir signatures i va presentar al·legacions (es van presentar 89 al·legacions) al pla.
L’Ajuntament va resoldre i rebutjar totes
aquestes al·legacions, però no va tirar endavant el pla. En el marc del pla es van identiﬁcar els elements patrimonials més valuosos
i se’n va elaborar ﬁtxes.
Finalment, a partir de març del 2018 s’han
començat a conèixer detalls del nou POUM
de Banyoles, l’aprovació inicial del qual està
prevista per al mes de juny. El nou pla preveu
construir vials a través de Sotamonestir i
més de 2.000 habitatges a la zona d’hortes.
Aquest pla deixa per al desenvolupament
en els plans parcials posteriors i el Pla de
recs la redacció de normes que inﬂueixin els
propietaris per mantenir espais d’hortes a les
zones residuals que quedin lliures després de
la urbanització prevista.
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Però la trama de carrers, de manera inevitable, faria desaparèixer tota la xarxa de sèquies
mares i ﬁlloles, les cadiretes, les motes, els
rentadors i els marges de travertí; i amb ells,
el paisatge, l’espai natural, el coneixement
immemorial de les tècniques de conreu i
regatge i de construcció i manteniment dels
recs i dels límits de travertí, que constitueixen
una singularitat en l’àmbit català i que formen
un conjunt indestriable amb les fàbriques i els
molins, les basses i les rescloses, els rentadors i
els ponts, les fonts i rels ecs principals que van
donar lloc a la Banyoles medieval i moderna.
La urbanització implica també la pèrdua d’un
patrimoni que podria esdevenir un recurs
vital de cara al futur, tant des del punt de vista
econòmic, a través de la creació de cooperatives de productors, com des del punt de vista
educatiu i social, amb una gran potencialitat
com a espai de museïtzació (Feo, 2015).
Aquestes perspectives han portat a reactivar
la plataforma “Salvem Sotamonestir”, que
es proposa inﬂuir en el disseny d’una xarxa
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vial respectuosa dels recs i les hortes, especialment les de Can Castanyer i Sotamonestir, i
la preservació del patrimoni que representen,
demanant la ﬁgura de Bé Cultural en la categoria de Zona d’Interès Etnològic.
L’ordenament i la protecció
de sistemes hidràulics i agraris
en altres indrets
La tendència actual és tractar les infraestructures agràries cada vegada més com un element
valuós i central del patrimoni de les ciutats.
Però per integrar-les en el desenvolupament
urbà, primer cal conèixer i posar èmfasi en el
seu valor patrimonial. Recentment ha sortit
un ampli catàleg del patrimoni hidràulic i els
sistemes de regadiu del País Valencià (Hermosilla i Peña, 2013). Sobta veure que en
aquest treball s’identiﬁquen únicament 383
rentadors en tota la província de València,
quan a la comarca del Pla de l’Estany se’n
poden documentar ﬁns a un total de 284,
fet que en demostra la notable concentració
(Abellán i Casadevall, 2016).

Hortes avui conreades
a Sotamonestir i dividides
en petites parcel·les
(maig del 2018).
PLATAFORMA “SALVEM SOTAMONESTIR”.

Una excepcional singularitat etnològica: la cultura de l’aprofitament hidràulic a Banyoles

La ciutat argentina de Mendoza, atès que
va ser destruïda per un terratrèmol el 1861,
va donar lloc a una reconstrucció en què
va prevaldre una xarxa de recs i comportes
que permetia un veritable oasi de vegetació
arbrada, disposada en tauler d’escacs, que
estructurava carrers i cases (Bórmida,1984).
Pel que fa a la posada en valor del patrimoni
industrial, es podria comparar el cas banyolí
amb la protecció, com a paisatge industrial,
de les adoberies del barri del Rec d’Igualada
(Suero, 2014). Cal mencionar que les adoberies d’Igualada estan documentades des del
segle , mentre que les banyolines consten
en fonts històriques ja al darrer terç del segle
. Encara més clar és el paral·lelisme del
cas banyolí amb el seu conjunt d’estructures
hidràuliques agràries i industrials amb la
Zona d’Interès Etnològic del barri de les
Adoberies de Vic i el concepte de Patrimoni
Cultural Immaterial (Costa, 2010; Costa i
Folch, 2014).
L’exemple de “Les Tanques” de Menorca és
molt interessant, comparat amb l’ús de les
lloses de travertí utilitzades per delimitar els
camps. Ja a la dècada del 1990 es va reconèixer el valor patrimonial de les parets de
pedra seca que delimiten els camps illencs
(Vidal,1998). Allò que és més transcendental
és el tractament del conjunt dels 15.000 km
de parets de pedra seca, ja que les protegeixen
i impedeixen que se’n modiﬁqui cap dels
elements. El Consell Insular de Menorca en
protegia la tècnica constructiva declarant-la
BIC en la categoria de Bé d’Interès Cultural Immaterial (2016), i hi vinculava tot el
patrimoni material (béns mobles i immobles) relacionat amb la tècnica, incloses les
eines i totes i cadascuna de les construccions.
Aquest any 2018, ﬁns a 2.500 agricultors de
les Balears opten a 9 milions d’euros d’ajudes
per rehabilitar els elements de pedra en sec
(122 quilòmetres). Ja el 2017, es van destinar
8 milions a càrrec de l’impost de turisme
sostenible.
Seguint aquest exemple, les altres illes balears, a través de la Convenció per a la Salvaguarda, s’han afegit a la candidatura per
declarar les tanques de pedra seca com a

Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO
(presentada el març del 2017), assumida per
l’Estat espanyol i per Grècia, Xipre, Croàcia,
França, Itàlia, Suïssa i Eslovènia. Cal mencionar que, mentre que els elements materials
sovint són protegits als municipis a través de
la declaració com a Bé d’Interès Cultural,
en d’altres és la tècnica constructiva en sí la
que s’intenta protegir a través de la ﬁgura de
Bé de Rellevància Local Immaterial, dins
de la categoria de Bé d’Interès Cultural del
País Valencià (Decret 62/2011, 20 de maig).
També la ﬁgura de Bé d’Interès Etnològic
(dins del BIC) s’ha emprat en la protecció
del patrimoni de pedra en sec de Ciutadella (2013), a partir de la Llei de patrimoni
de les illes Balears (Llei 12/1998 Patrimoni
Històric, de 21 de desembre).
El Consell de Mallorca, en afegir-se a la
candidatura mencionada en votació unà-
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Sistema hidràulic fet
amb lloses de travertí per
regar les hortes banyolines
(maig del 2018).
PLATAFORMA “SALVEM SOTAMONESTIR”.
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nime el 9 de juny del 2016, deﬁnia molt bé
aquest caràcter immaterial que ultrapassa la
importància dels mers vestigis materials: “els
coneixements i la tècnica necessaris per construir-les, o els oﬁcis relacionats amb la seva
construcció, manteniment i ús, són alguns
elements d’aquest patrimoni immaterial.
Amb aquest reconeixement internacional es
veuria reconegut el treball dels avantpassats
per conservar i transmetre tota la cultura de
la ‘pedra en sec’ i es contribuiria a mantenir
les activitats tradicionals lligades a ella”.
A tall de conclusió, aquesta humanització
i parcel·lació del paisatge en hortes i una
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xarxa de recs i canals a l’entorn de l’estany
de Banyoles es conﬁgura com un element
etnològic, cultural, històric i natural d’una
gran rellevància que cal preservar de cara al
futur i que no s’ha de menystenir. Els canals
i tota la xarxa hidràulica està construïda
amb una tècnica constructiva tradicional
i única a Catalunya: la pedra de travertí.
Tot aquest conjunt patrimonial format
per hortes d’origen medieval, un extens
entramat de recs, elements patrimonials i
ediﬁcis industrials, s’ha de revalorar degudament com un gran actiu etnològic, natural,
històric i social al bell mig de la ciutat de
Banyoles. O
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