Rigat
La Pobla de Claramunt
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Pla de Rigat, C-244, Km 2'4
Al peu de la carretera C-244 i al costat del Polígon industrial dels
Plans d'Arau.
293

Coordenades:

Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.56581
1.66138
388387
4602436

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Any
Estat de conservació
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Descripció
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08165-39
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern Contemporani Popular
XVII-XXI
1629
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Varis propietaris
Jordina Sales Carbonell
ds., 01/06/2019 - 02:00

El costat de l'actual polígon industrial dels Plans d'Arau, i ja gairebé tocant al límit amb el terme municipal
de Vilanova del Camí, es troba aquest petit nucli disseminat d'unes poques cases (no més de cinc)
pertanyent a la Pobla de Claramunt. Tot i que l'element identificador i que dona nom a aquest disseminat és
el molí de Rigat, actualment aquest antic molí pertany al terme municipal de Vilanova del camí i a més es
troba físicament separat del nucli de cases mitjançant el pas de les vies del ferrocarril i de la carretera C244.
Pel costat occidental del nucli hi discorre la riera de Castellolí (torrent del Raval als mapes de l'ICGC), la
qual desemboca al riu anoia en el punt on hi ha el molí de Rigat. Encara avui es conserva un petit bosc de
ribera i camps de conreu al voltant del nucli, tot i la urbanització i els profunds canvis que ha viscut el
sector en els darrers anys i la proximitat d'un polígon industrial. Actualment, Rigat consta a l'IDESCAT sota
la categoria de raval, i el nucli de cases es coneix preferentment per barri de Ca l'Isidret, mentre que el nom
de Rigat es reserva pel paratge i l'entorn paisatgístic on es troba inserit el barri.

Història
El mas de Rigat, que dona nom a l'actual nucli disseminat de cases, apareix ja en un capbreu de 1629 amb
Ramon Gavarró com a cap de la casa, i al segle següent, segons el capbreu de 1727, segueix estant en mans
dels Gavarró. A la segona meitat del XVIII es documenten provinents d'aquest mas Magdalena Gavarró
Prat i la seva filla, la pubilla Mònica Coca Gavarró.
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