Rec de l'Aliberch
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Osona
Muntanyola
Camí de l'Aliberch de Baix a Cal Ros. 08505 Muntanyola.

Coordenades:

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

41.90002
2.18579
432463
4638996

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

08129-142
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Medieval Modern
XIV-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 003A00003

L'Aliberch de Baix
L'Aliberch de Dalt
Pont de l'Aliberch

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Descripció
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Per sota de Cal Ros de Muntanyola, creuant el mateix camí d'accés, es conserva part del canal pel qual
transcorria el rec que abastia d'aigua la bassa del molí de l'Aliberch. El canal, amb una part important
visible, amida uns 300 m de llargada i 35 m amplada. Es tracta d'una construcció en alguns trams excavada
a la roca natural i que fent una lleu pendent discorre paral·lel a la pendent. Actualment es troba parcialment
cobert per la vegetació, tot i que encara és visible i en funcionament, i es pot seguir part del seu recorregut.
Al llarg del seu camí compta amb sobreeixidors per si baixa massa quantitat d'aigua i en algun tram circula
sobre un mur de pedres reforçat. L'aigua sobrant s'aprofita i rega els diversos camps de l'entorn, o sinó es
canalitza en algun punt proper a l'Aliberch.

Història
El rec començava en una resclosa un xic més avall del torrent de sota cal Ros de Múnter i a l'altra banda de
la carena sobre la riera de Muntanyola. Portava aigua al molí de l'Aliberch, el funcionament del qual trobem
ben documentat des d'època moderna. Un cop aquest molí ja havia utilitzat l'aigua, aquesta era conduïda cap
als últims camps de sota el mas Aliberch i desguassava a la mateixa riera de Muntanyola. Tot i que el canal
ha estat arranjat diverses vegades i encara es troba en funcionament, es desconeix el moment exacte de la
seva construcció, aquesta ben associada al molí de l'Aliberch, datat d'època moderna.
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