Pont sobre el Llobregat
Monistrol de Montserrat
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Bages
Nucli urbà, amunt el riu Llobregat

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Protecció:
Tipus de protecció > Europea
> Atributs Inspire:

08127-33
Patrimoni immoble
Obra civil
Medieval Gòtic Contemporani
XIV - XX
1317
Bo
Legal

BCIN
National Monument Record
Monument
Observacions protecció:
Data aprovació:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

BCIN (R-I-51-0449 )
dc., 03/06/1931 - 12:00
Sí, IPA: 171; CCAA 14220
Fàcil
Estructural
Pública
Ajuntament de Monistrol de Montserrat Pça. Font Gran, 2
08691 - Monistrol de Montserrat
Helena Garcia Navarro
dc., 06/02/2008 - 01:00

Descripció
Pont de pedra, amb quatre arcades desiguals (una d'elles tapada) que descansen sobre
grans pilars. Després de la guerra civil els arcs centrals van ser refets amb arcs de mig
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punt, amb les pedres ben treballades. La llum del seu arc central fa 37 metres (rècord de
Catalunya) i 25 metres de fletxa. Va ser eixamplat per a permetre el tràfic rodat.

Història
El pont va començar a construir-se el 5 de setembre de 1317, per ordre del prior Bernat
Escarrer, amb la finalitat de facilitar el pas del Llobregat als pelegrins que venien pel camí romeu
en direcció a Montserrat. En el contracte inicial per a la seva construcció es fa referència a
l'edificació, al centre mateix del pont, d'una capella dedicada a Sant Lluís d'Anjou, que finalment
no es va construir. L'escriptura per finalitzar l'obra va signar-se el 9 de setembre de 1336. És
possible que es transformés durant el segle XVIII, per les dificultats per suportar el pas de
carruatges. El pont va ser derruït durant el mes de gener de 1939, i fou reconstruït poc després;
l'arcada de la dreta i els basaments de les altres són originals.
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