Molins hidràulics del riu Brugent (Alt Camp)
Data: dissabte 9 de maig de 2009
Participants del GECT (18): Maria Alías, Jaume Andreu, Francesc Anguera,
Meli Carrilero, Toni Coll, Lluís Díaz, Alícia Domínguez, Luís Esteras, Joan
Gassol, Pili Inostroza, Alba López, Aleix López, Antonio López, Pere López,
Josep Mariné, Joan Marquès, Magda Pino, Maria Cinta Prats.
També hi van assistir membres del GER (Grup Excursionista la Riba) i d’altres
llocs fins un total de 40.
A les 8,30 comença la visita a la part baixa de la Riba. El guia, Ramon Gavarró
i Musté ens fa una presentació històrica de la creació i evolució de la indústria
del molins hidraulics del riu Brugent, que en 25 km de recorregut acull molts
molins, 20 d’ells només al nucli urbá de la Riba. Junt amb Capellades, era al
segle XVIII la concentració de molins més gran de Catalunya.

El recorregut passa pel molí del Mas, on podem veure els estralls produïts pels
aiguats del 10 d’octubre de 1994, que va canviar la fesomia de bona part de la
vall. Al clot d’en Goda, lloc ombrívol i frescal, veiem l’aigua que brolla de
l’esquerda sota una gran roca. Anem riu amunt per la riba esquerra, al terme de
Vilaverd.

A l’alçada del toll del Paperers creuem el riu com podem. Hi ha qui salta entre
les pedres i n’hi ha qui es descalcen. Arribats a la font del Mas esmorzem
tranquil·lament abans de seguir el recorregut. Aquesta font cabalosa, des ddel
1994, es l’única que abasteix d’aigua al poble i les seves indústries actuals.
Seguim per la carretera fins el molí dels Tresos i agafem un trencall a
l’esquerra pujant el barranc dels Tres Pilars.

De nou a la carretera, la remuntem fins el Molí de Figuerola, el més gran, sota
la capella de Sant Domènec. Arribats al límit amb el terme de Mont-ral, tornem
de nou a la Riba per la carretera, fent una paradeta al refugi i font dels Masets.
A la Riba, baixem per la Costa, resseguint tots el molins paperers i fariners que
s’hi varen bastir durant el segle XVIII i que són:
Molins de Més Amunt – Molí del Domènec – Molí del Groc – Molí del Bessó –
Molí de cal Garreta – Molí de cal Camps – Molí del Carbó de Dalt – Molí de ca
la Viuda – Molí de Siurana o cal Jaume-el-Mas – Molí de Carbó de Baix – Molí
del Roig – La Fàbrica del Roig – Molí del Recó – Molí del Guarro o de cal
Besora – Molí Nou – Molí del Quatribal – Molí de la Pedra –Molí del Sagarra o
cal Figuerola – Molí o Taller del Bernades – Molí o Taller del Ventura.
A les 13,30 finalitzem la caminada al pont sobre el riu Francolí. Volem agrair al
Ramon Gavarró el seu expert guiatge. Podeu obtenir més informació dels
molins al seu blog: http://molinspaperers.blogspot.com/

