Pla de les Bateries
Collbató
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Baix Llobregat
Camí de les Bateries (muntanya de Montserrat)
Al camí de les bateries, a l'alçada del coll de les Garrigoses i el torrent
Fondo
796

Coordenades:

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

41.57908
1.83257
402681
4603702

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

08069-221
Patrimoni natural
Zona d'interès
Contemporani
XIX
1811
Regular
Legal
Decret 59/1987 (DOGC 827, 10/4/1987)
Fàcil
Lúdic
Pública
Generalitat de Catalunya, Pl. Sant Jaume, 2, Barcelona (08002)

Camí de la Costa o de les Bateries
Assumpta Muset Pons
Autor de la fitxa
dc., 02/03/2011 - 01:00
Data de registre de la

fitxa:
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Descripció
El Pla de les Bateries és una petita esplanada que hi ha al camí Vell de Collbató, o de la Costa, a l'alçada del
serrat de les Garrigoses i del torrent Fondo. És un punt molt estratègic, ja que des d'allà es veuen el poble,
els plans de l'entorn i els camins que pugen cap a la muntanya.

Història
L'any 1810 les autoritats catalanes decidiren fortificar el monestir de Montserrat i els camins d'accés al
Santuari. En aquest punt, on hi havia la creu del torrent Fondo, col·locada per ordre de Pere el Cerimoniós,
s'instal·là una bateria (dita de la creu o del torrent Fondo) que acabà en mans dels francesos, que van ocupar
Montserrat entre el juliol i l'octubre de 1811. Els invasors s'hi atrinxeraren i només en sortien per anar a
menjar raïms a la costa de la muntanya, per saquejar el poble o per buscar la gent que s'havia amagat als
afores.
El sometent de Collbató, capitanejat per Josep Claret, romania amagat i sempre que podia els escometia i
els perseguia. La gesta més recordada fou la del 12 de setembre de 1811, quan va aconseguir arribar fins a
la bateria del torrent Fondo i estimbar un canó costes avall.
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