Canalitzacions de regadiu del
rec de l'Abaiol
Sant Julià de Cerdanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Berguedà
Al nucli urbà

Coordenades:

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

42.22309
1.88851
408271
4675144

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

08903 - 232
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Obert
Productiu
Pública
Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola.

Font de la plaça de l'Església

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Descripció
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María del Agua Cortés Elía. OPC
dt., 02/06/2020 - 02:00

El torrent de l'Albiol inicia les seves aigües al Serrat del Gall i segueix fins a la font del Bullidor, allà es va
canalitzar per tal de portar aigua al poble. Des del cap del Grau el canal baixa fins a la zona de la Creu, i des
d'aquí hi ha diverses canalitzacions d'aigua que travessen el nucli urbà i que s'utilitzen pel regadiu dels horts
del municipi, descendent gràcies al pendent que fa el terreny. Moltes canalitzacions, que tenen la llera de
ciment, estan descobertes i altres s'han soterrat al pas pel poble. Destaquen les que hi ha a la zona de la Creu
i que baixen pel carrer de la Creu cap a ca l'Emportell, amb altres desviaments que garanteixen el rec dels
horts d'aquesta zona. Un rec va fins a la bassa de cal Malanyeu, i l'altre cap a la bassa de cal Xiscó, on
l'aigua s'acumula i s'utilitza per regar els horts de la zona propera. Al llarg del rec hi ha petits espais per
acumular l'aigua i regular la continuïtat per tal que no se surti del canal.

Observacions:
El topònim Abaiol referent al torrent el trobem de dues formes: Abaiol o Albiol, que s'utilitzen de
forma indistinta.

Història
La comunitat de regants de l'Abaiol es va crear el 1884 amb l'objectiu de fer arribar l'aigua de l'Abaiol al
poble per tal de poder abastir als ciutadans d'aigua per a les cases i que després s'utilitzés aquesta pel rec.
Des de llavors els habitants que volen utilitzar l'aigua forment part de la Junta i paguen una quantitat per
disposar d'aquest servei. En la fundació de la comunitat es va establir fer un viver i dues fonts, una a la
plaça i altra a prop de la creu antiga de ca l'Emportell; aquestes fonts s'assortirien d'aigua del viver amb una
canonada que portaria l'aigua. Finalment es va fer un rec i dues basses, una a cal Xiscó i altra a cal
Malanyeu, la darrera sobre tot per regar. La Junta de la Comunitat de Regants ha anat donant solució a
diferents temes sorgits, per exemple, l'any 1991 proposà la instal·lació d'un tub de plàstic d'un kilòmetre de
llargada per tal de solucionar el problema de neteja periòdica del rec; finalment es va posar mig kilòmetre
l'any següent degut al cost econòmic del projecte. El 1994 es va instal·lar la resta amb una subvenció de la
Generalitat de Catalunya (AA.DD.: Berbel, M. V. 1998:164-166). La creació de la Junta d'Aigües garantia
la regulació de la utilització de l'aigua, amb un reglament que regula la propietat i l'ús de l'aigua determinant
tres classes de beneficiaris que podien pagar l'ús de l'aigua una part en efectiu i altre en treballs a la junta.
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