Pont del Lledoner - Viaducte del
Lledoner - Pont Gran
Vallirana
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Baix Llobregat
Carretera N-340, km. 1230-1231 - El Lledoner
Entre el Mas Vell del Lledoner i la urbanització del Lledoner, sota la
carretera
407m

Coordenades:

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

41.38998
1.89507
407623
4582639

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Protecció
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat i altres
inventaris
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Fitxes associades:
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08295-671
Patrimoni immoble
Obra civil
Modern Contemporani Popular
XVIII-XIX
Bo
Legal
BCIL 7580-I / 09/07/1986 / DOGC 25/03/1987
IPA 18230

Fàcil
Estructural
Pública
Administració General de l'Estat (AGE)

Carrer Major - Carretera reial Carles III
Pont de la Reina
Adriana Geladó Prat
Autor de la fitxa
dv., 19/05/2017 - 02:00
Data de registre de la

fitxa:

Descripció
Pont aïllat de grans dimensions que salva el gran desnivell existent a la zona. Està format per dos registres
d'arcs superposats, amb la part superior reformada. El nivell inferior consta d'un total de sis arcs de mig
punt bastits amb maons disposats a sardinell, mentre que al nivell superior hi ha un total de 13 arcs
rebaixats que estan bastits amb formigó i reforçats amb pilastres semicirculars també de formigó. Destaca el
fet que els arcs del pis superior estan comunicats entre sí mitjançant obertures d'arc rebaixat que permeten
transitar-hi. El tauler consisteix en el propi ferm de la carretera i està delimitat amb baranes de ferro.
L'estructura té una longitud de 192 metres i una alçada màxima de 32 metres, i està bastida en pedra de la
zona disposada regularment i lligada amb morter. També s'observen algunes filades de carreuons que
decoren els desnivells de la construcció.

Història
El dia 10 de juny de l'any 1761, per ordre del rei Carles III, es disposa la construcció de l'actual carretera N340, que en aquell temps es va donar a conèixer com a "Carretera de Catalunya". La primera fase de
construcció del pont, dissenyat per enginyers militars, va durar del 1771 fins a 1773. Un cop reposada
l'estructura, les obres es van reprendre l'any 1775, tot i que uns danys estructurals a causa d'unes fortes
pluges van fer que es tornessin a aturar novament. Finalment, l'any 1800 es tornen a rependre les obres fins
a la seva finalització l'any 1803, durant el regnat de Carles IV. El pont va ser volat durant la retirada de les
tropes republicanes l'any 1938. De fet es va donar l'ordre de fer volar tots els ponts de la carretera per
dificultar el pas dels enemics i afavorir la retirada. La seva reconstrucció fou reclamada al Ministerio de
Obras Públicas el dia 2 de juny de 1940, juntament amb la del pont dels Tres Arcs. L'any 1943 ja es podia
tornar a circular pel pont, el qual fou eixamplat amb 8 metres de carretera i unes voreres d'un metre
d'amplada.
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