Rec Gran
Vallirana
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Baix Llobregat
Horts de la Fàbrica de Cotó
Delimitat entre els horts de la Fàbrica de Cotó i el CEIP Pompeu
Fabra, darrera i sota d'aquest
172m

Coordenades:

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

41.38758
1.93334
410819
4582332

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

08295-696
Patrimoni immoble
Obra civil
Modern Contemporani Popular
XVIII-XX
Dolent
Restes del rec cobertes de vegetació.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Pública
Ajuntament de Vallirana

Fàbrica del Cotó

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:
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Adriana Geladó Prat
dl., 22/05/2017 - 02:00

Descripció
Restes de l'antic rec gran situades a la part de dalt dels horts de la Fàbrica de Cotó, al costat de l'oficina dels
Serveis Tècnics de l'ajuntament de Vallirana. Es tracta d'una estructura de planta rectangular que conserva
restes dels murs que la delimitaven. Estava bastit amb pedra de diverses mides sense treballar, disposada
irregularment i lligada amb morter. La part interior de l'estructura estava arrebossada. En l'actualitat, la zona
està coberta de vegetació.

Història
Aquest rec naixia de la bassa de la Boga, actualment desapareguda i que estava situada al mateix lloc on ara
hi ha el camp de futbol. En el seu traçat passava per un segon molí fariner, al marge del de can Batlle, i
finalitzava a la Fàbrica de Cotó, on utilitzaven l'aigua per fer funcionar els tel·lers. Posteriorment, per sota
de la fàbrica, s'incorporava a la riera de Vallirana. El rec era força profund, fet que va propiciar que fos
utilitzat de piscina. Alguna gent del poble hi va aprendre a nedar.
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