Els camins
de la
Història

La diversitat d’elements arquitectònics relacionats
amb l’aigua testimonia els enginys humans per
assegurar-se’n la capacitat de captació, emmagatzematge i distribució, tant per al consum domèstic com
per mantenir una producció eminentment agrícola.
Amb la col·laboració de:

Garantir el subministrament d’aigua per als regs dels
camps i les hortes, els safarejos i les fonts públiques

Àrea de Coneixement
i Noves Tecnologies
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i privades, va ser una constant preocupació, sobretot
perquè les precipitacions al Maresme són molt
irregulars i provoquen fortes torrentades i rierades.

De tots aquells enginys, destaquen les mines per la
dificultat que comporta la seva construcció. Són
galeries fetes per l’home per captar les aigües subterrànies i canalitzar-les fins al punt inicial que podia
estar situat a quilòmetres del punt de captació. Van
ser construïdes al segle XVIII i XIX sota iniciativa
municipal o privada, per conduir les aigües fins a les
fonts i els pous del poble i de les cases. El seu paper
va ser tan vital, que bona part de la muntanya de
Premià n’està solcat.

Museu de Premià de Dalt
Riera de St. Pere, 88. Can Figueres
08338 Premià de Dalt
Tl. 93 754 71 21 - 93 693 15 74
Fax 93 693 15 98
museu@premiadedalt.cat
www.museupremiadedalt.com
Horaris administració:
dimarts a divendres, 10 – 15h
Horaris d’obertura al públic:
dimarts a divendres, 17 - 20h
dissabte, 11 – 14h, 17 – 20h
diumenge, 11 – 14h
Agost i Nadal tancat.
Per a visites guiades
(mínim 15 persones), concertar dia i hora.

L’itinerari de l’aigua
Premià de Dalt

7. EL CAMÍ DE SERVIOL. Transcorre per l’obaga dels turons que tanquen la vall de
Premià per ponent i ressegueix el cirucuit de l’aigua.
7.1. Canal d’aigua
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7.2. Caseta dels Reis. Antic pavelló de caça. La tradició
oral la identifica amb el lloc on els Reis Mags passaven la
nit del 6 de gener. Antigament la mainada hi pujava la nit de
reis, cantant i fent soroll i xerinola.
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7.5
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7.7

Ressegueix una canal que des de la font
de Serviol baixava per la obaga de la
muntanya fins abastir can Moles, cal
Blanco i can Verboom. La font està
clausurada.
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7.3. Primer pont
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7.4. Segon pont
Construïts per evitar els torrents.
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7.5. Pista forestal – Pedrera. Explotades des d’antic per a
l’extracció de granit utilitzat a la construcció. Travessar la
pista, pujar la pedrera per la dreta i agafar el corriol.
Desprès prendre sempre el trencall de l’esquerra.

7.2

7.6. Tercer pont
7.7. Font de Serviol
7.8. Mines
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1. Museu de Premià de Dalt - Can Figueres. Mina,
safareig, bassa, font. Riera de Sant Pere, 88. Masia
documentada des del segle XIII, rehabilitada al segle XIX
com a casa d’estiueig i l’any 1996 com a Casa de Cultura.

4. Can Berlanga – mas Rosselló. Cr. Llarg, 21. Masia
documentada des del segle XIV, encara conserva la
complexitat del sistema de reg per a les hortes.

2. La Sínia – el Vogi. Cr. del Vogi s/n. Màquina per
extreure aigua del subsòl a les terres baixes, accionada
per tracció animal.

5. Brollador de la bassa de can Terrís. Ptge. Cooperativa,
14. Masia de façana fortificada amb decoració posterior de
rajoles de ceràmica, documentada des del segle XIV.

3. Dipòsit de can Verboom. Ctra. de Premià de Mar, 70.
Les enormes dimensions de les terres de conreu
obligaven a tenir un gran dipòsit d’aigua.

6. Antic ajuntament. Font de quatre piques. Plaça de la
Vila. Decoració de plafó ceràmic de Joan Guivernau.

7.9. Cau de la Guineu. Impressionant conjunt granític.
Conegudes com les “roques de l’Ignasi” en memòria de la
mort d’un escalador. A la part sud es troba el punt de
coincidència del torrent de Serviol i el torrent del Bon Jesús
que conforma el naixement de la riera de Premià o Torrent
de la Bassa de la Màdria.

8. Carrer Nou. Bassa. Cr. Nou, 9. D’aquí ve la dita
popular: “anem a fer safareig”.

9. Torrent del Mus – Mines. En acabar l’asfalt caminar 400
metres més amunt. Són galeries fetes per l’home per
captar les aigües subterrànies i canalitzar-les fins al punt
inicial que podia estar situat a quilòmetres del punt de
captació. L’explotació es repartia entre els diversos socis
que participaven en la seva construcció i fou una continua
font de disputes.
10. Les torrentades. Inscripció de la llinda de la porta de
la casa del Terçó. Trav. del Sant Crist, 5.
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11. Carrer de les Flors. Pou d’ús comunitari ja que
antigament les cases no tenien aigua potable.

