Vall de Rials
Alella
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Maresme
A l'Est del terme municipals

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

41.49532
2.30482
441974
4593978

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Creu de les Costes

08003-406
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
varis propietaris

Barraca de la Camàndula; Barraca de Le
Barraca d'en Jana
Ribas
Barraca de Can Llimona
Barraca de Can Vilaclara
Barraca dels Escolapis
Barraca de l'Hort de la Cooperativa
Cova d'en Pató
Cova de Montserrat
Cova el Barracot
Cova de Murdicu
Sot d'aigua de Montserrat
Sot d'aigua de Pep Mureu
Sot d'aigua d'en Pató
Sot d'aigua d'en Ferreret
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Sot d'aigua d'en Murdicu

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Bassa d'Antònia Ribas
Bassa d'en Pepet de Can Sans
Mina d'en Pepet de Can Sans
Mina d'en Serra
Pou d'Antonia Ribas o de les Costes
Pou i molí d'en Pepet de Can Sans
Escorrentia de les Costes
Parets de vinya de Les Costes
Aloc del Torrent de Rials
Garrofer de Rials
Arbreda del Torrent de Rials
Can Llinàs; Cal Mallorquí; Can Bofill; Cav
Can Patxiu; Can Pitxiu; Can Petxiu
Hort d'en Font
Torrent de Rials
Camí de Les Costes
Camí del Fondo de Rials
Jordi Montlló Bolart
dv., 03/06/2011 - 02:00

Descripció
La Vall de Rials és una de les zones agrícoles més ben conservades del municipi d'Alella
que encara es manté en actiu.
La part baixa de la vall concentra l'àrea de regadiu, amb terres d'al·luvió, formades pels
sediments transportats per les aigües corrents fruit de les pluges. Els conreus més
característics d'aquesta horta són els tomàquets, els enciams, les maduixes, els pèsols, els
espinacs, les faves, les mongetes i els alls tendres.
Però el conreu predominant de la vall de Rials és la vinya. No només en l'actualitat, sinó
que es remunta a època romana. Durant els segles XVII, XVIII i XIX el conreu de la vinya
fou extensiu a Alella i a tota la zona, en diversos graus i mesura segons l'època i les
necessitats. En els darrers anys s'ha intensificat l'esforç per impulsar noves plantacions. La
Vall de Rials concentra un terç de totes les vinyes de la Denominació d'origen Alella. Es
poden trobar vinyes plantades a l'estil tradicional o plantacions noves, amb rengleres de
ceps orientades en totes direccions. Conviuen varietats autòctones, com la pansa blanca o
la garnatxa, amb d'altres foranies, com el merlot o el chardonnay.
Tota aquesta tradició tan arrelada del conreu de la vinya, ha deixat a la Vall de Rials
empremtes culturals que encara es poden observar, algunes força evidents i d'altres més
amagades. L'element més característic són les barraques, sobretot aquelles amb volta de
tartana. També es poden observar al costat dels camps i dels masos les basses d'aigua pel
rec, alimentades per mines, amb els seus pous i registres. Més amunt a la zona de Les
Costes, es troben coves excavades en el sauló i sots d'aigua, destinats a acumular aigua de
pluja i aprofitar-la per fer la barreja o "caldo bordolés" (boullie bordelaise), i que es feia
barrejant aigua i calç amb sulfat de coure per sulfatar la vinya.
Observacions:
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Altres fitxes relacionades: 337, 349, 350, 373,374,404 i 412.
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