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L’Aqüeducte del Rec de l’Obaga de
Vallcàrquera està en el municipi de FigaróMontmany, i forma part del seu patrimoni
cultural i històric. Es tracta d’una antiga
canalització d’aigua construïda el 1750.
L’estat de l’aqüeducte ha anat degenerant amb
el pas dels anys. Dins del municipi, les
estructures de rec han estat modificades per les
noves construccions.
Els treballs de conservació que s’hi han fet
inclouen la retirada de la vegetació, la
reconstrucció de l’arc principal i la consolidació
de l’aqüeducte.
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Treballs realitzats
L’aqüeducte és d’una sola arcada de mig punt, amida uns 6 m de llargada i 1,10 m amplada. Es
tracta d’una construcció d’obra amb la canalització superior construïda en rajol de 80 cm amplada. Es
trobava parcialment cobert per la vegetació i parcialment enrunat.
Els dos procediments utilitzats en aquesta obra són l’eliminació de vegetació i la pedra seca amb
morter de calç. La pedra seca és una tècnica que consisteix en utilitzar pedra amb el mínim de
cimentació, aprofitant el màxim el propi pes de la pedra i el fregament per mantenir l’estructura. De
vegades s’utilitza algun tipus de morter per augmentar l’estabilitat de l’obra. En concret, en aquesta
s’ha utilitzat morter de calç, ja que al tractar-se d’un pont vell, el risc és una mica major que amb
altres construccions de pedra seca en les quals no és necessari utilitzar-ne. Està considerada una
tècnica d’alt valor cultural, estètic i arquitectònic.

Actuació 1: Neteja de l’entorn de l’aqüeducte.
S’ha netejat la zona de runes i de vegetació:

Abans

de l’obra

Al final de l’obra

La vegetació eliminada ha estat tant la de la zona inferior de l’aqüeducte, com la que creixia a sobre.
Amb això s’ha volgut evitar que en un futur pugui tornar a afectar a la infraestructura. En total s’han
retirat 1 m3 de residus.

Actuació 2: Reconstrucció de l’arc
Per a la reconstrucció de l’arc s’ha utilitzat morter de calç, ja que és un material plàstic que s’adapta a
la restauració d’estructures de pedra seca. Es pot apreciar a la imatge que s’ha utilitzat un andami
per a efectuar les restauracions, i que s’ha instalꞏlat un suport de fusta per mantenir l’estructura del
pont durant les tasques de reparació.
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Actuació 3: Consolidació dels murs presents
S’han netejat i consolidat els murs presents amb materials de la zona i morter de calç, i s’han retirat
les arrels que podien desestabilitzar el mur. Això també s’ha fet en la rampa de baixada. D’aquesta
forma, s’ha millorat l’estabilitat del conjunt i s’eviten possibles riscos.
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Abans i després del costat superior

Abans i després del costat inferior

Neteja i rejuntat del canal per evitar filtracions cap a l’arc
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També s’han netejat i ordenat els accessos; amb pedra sobrant s’han fet uns murs de pedra en sec
per sota l’aqüeducte per consolidar fonaments.

PARAULES CLAU: Aqüeducte, restauració
TÈCNIQUES APLICADES: Pedra seca, morter de calç.
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