Riera Gran
Copons
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Banda de ponent del terme municipal, 08289
Discorre per tota la banda de ponent del terme municipal
444m

Coordenades:

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

41.63953
1.51247
376112
4610824

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

08071-193
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Diversos propietaris

Molí dels Nocs / Can Nocs / Els Nochs
Gorg Salat
Gorg del Mig / Gorg dels Fradrins
Gorg de Nafre
Pont sota el pla de Simeó
Font de la Vila
Rec del Camí de les Basses / Rec dels Molins de la Vila
Molí del Gelabert
Molí de cal Torra de la Masia / Molí Torre de la Masia
Molí del Vilella / Cal Vilella
Molí de Dalt del mas Lloretó
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Molí del Mig / Molí del Castell / Molí del Carlà / Molí dels Carbonell
Molí de Dalt / Molí del Comú / Molí de la Vila
Molí del Madora / Molí de l'Amadora / Molí de Baix / Molí d'en
Carbonell
Font de la Canal
Adriana Geladó Prat
Autor de la fitxa
dc., 25/06/2014 - 02:00
Data de registre de la

fitxa:

Descripció
La riera Gran travessa el terme municipal de Copons de nord a sud, per la banda de ponent del terme.
Actualment no presenta un cabal d'aigua gaire important i, pràcticament en la seva totalitat, està cobert per
l'abundant vegetació de ribera que creix la zona. Tot i això, es localitzen diversos gorgs en el seu traçat
(gord de Nafre, del Mig). Al sud del nucli urbà, sota el balç de les Forques, el cabal s'ajunta amb la riera de
Sant Pere, que discorre per la banda de llevant del terme municipal de Copons.

Història
La riera Gran (nom del Molí de la Roda al seu pas per Copons) és un dels tres cabals a partir dels quals neix
el riu Anoia, ja dins del terme municipal de Jorba. Els altres dos són la riera de Sant Pere, que neix a Calaf, i
la de Montmaneu, prop de la Panadella. El cabal d'aquesta riera alimentà els molins actualment localitzats
dins del terme municipal durant bona part de l'edat mitjana i tota l'època moderna, contribuint d'aquesta
manera al desenvolupament econòmic de la zona.

Bibliografia
http://www.xtec.cat/~csoler9/projecte/riu%20anoia.htm
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