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MATINALS SEAS 2021-2022
Excursió dia 23 de gener de 2022

EL PILAR CORONAT DE CA N’OLIVERÓ
Castellbisbal (Vallès Occidental)

Salt de la Botzegada
Salt d’aigua situat en un dels brancals del torrent de
Pegueres, concretament al ramal del torrent anome-
nat de Ca n’Elies. Discorre per un terreny de carac-
terístiques argiloses, on l’aigua ha anat erosionant el
terreny fins a formar el toll. El salt, de 3 o 4 m d’al-
çada, cau en una bassa, on s’ha desenvolupat una
vegetació bàsicament de canyes. Du aigua tot l’any,
tot i que el volum varia depenent de l’estació.

Història
El ramal de Ca n’Elies, en el qual es troba el salt de la
Botzegada era conegut antigament com el torrent de
l’Embotzegada, en relació segurament al salt. El nom
de Botzegada segurament es correspon a la forma
moderna d’anomenar-lo.

Pilar coronat de ca n’Oliveró
Situat al torrent de Pegueres. Aquest pilar coronat,
conegut com la Damme Coifée, és un pinacle que ha
sobreviscut a l’erosió dels agents externs gràcies a
la presència d’un bloc rocós, que protegeix els dipò-

sits d’origen detrític i conglomerats. Es tracta d’una
formació geològica caracteritzada per tenir forma
d’agulla o pilar que s’ha format degut a l’acció erosi-
va de l’aire i de la pluja sobre uns materials argilosos,
coberts per un material no erosionable.

Salt de la Botzegada. Foto de Jordi Gironès. Pilar Cloronat. Foto de Jordi Gironès.

Els agents erosius han anat
erosionant els materials
pels laterals, mentre que
la part situada per sota de
la roca no erosionable ha
romàs intacte, de manera
que s’ha general aquesta
forma de columna.

Observacions
Aquesta formació es tro-
ba al peu d’un curs fluvial,
actualment sec, que era
conegut popularment amb
el nom del “Torrent que no
passa”. Es tracta d’un petit
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curs de torrent que desguassa al torrent de Pegue-
res, i que efectivament no passa, ja que a l’alçada del
pilar coronat desapareix.

Torrent de Pegueres
Torrent que recorre el terme de Castellbisbal en sen-
tit est-oest, fins al riu Llobregat. A mig tram del curs
fluvial se li afegeix el cabal d’una branca del torrent
que rep el nom de torrent de Ca n’Elies, per la pro-
ximitat a la casa del mateix nom. En aquest tram de
torrent es troba el salt de la Botzegada. Tot i baixar
sec durant molts períodes de l’any, es tracta d’un
curs important d’aigua responsable de les caracterís-
tiques formes de relleu en forma de congost. Durant
el temps que és sec el curs es converteix en el camí
que s’utilitza per recórrer el congost. Es tracta d’un
camí d’uns 3 metres d’amplada. La vegetació de la
llera es troba formada per canyes i matolls, ja que el
fet de trobar-se sec i convertit en camí ha fet desapa-
rèixer la típica vegetació de ribera.

Observacions
El camí que permet l’accés al torrent és el mateix
torrent que històricament s’ha utilitzat com a camí
en els períodes en els quals no baixava aigua. Ac-
tualment el torrent és netejat amb una màquina
per tal de facilitar el pas de vehicles i persones.

Història
El torrent de Pegueres ha estat un dels més utilitzats
per la població de Castellbisbal, aprofitant les lleres
i plans situats als marges per ubicar-hi horts i síni-
es. Actualment encara s’aprofiten alguns trams en la
seva part baixa.

Sínia de l’Hort del Sabater
Sínia situada al peu del torrent de Pegueres, en un
indret conegut com a l’hort del Sabater. Es tracta
d’una sínia de tracció animal. El mecanisme consis-
teix en una banda de cadena que passa sobre una
roda dentada suficient per arribar uns metres sota
la superfície de l’aigua del pou. Al voltant de tota la
banda se subjecten unes pales de ferro que eleva-
ven l’aigua del pou i la llençaven a una cisterna. Un
animal mou el rodet que a la vegada dona moviment
a una roda dentada que es troba fixa a l’eix que sub-
jecta la roda d’on penja la cadena. Tot el mecanisme
es troba protegit per una paret quadrangular de maó
de 0,70 m d’alçada per 3,10 m de llargada per 2,20
m d’amplada destinada a protegir-la. En un dels ex-
trems de la paret, sobresurt un annex semicircular
que recull l’aigua i d’on surt un canal que la condueix
a una bassa. Es tracta d’una bassa de 3,5 metres de
llargada per 2 metres d’amplada que es troba situada
uns metres a migdia de la sínia.

Riera de Pegueres. Foto de Jordi Gironès.

Sínia de l’Hort del Sabater. Foto extreta d’internet.

Història
Els orígens de la tecnologia d’aquestes sínies es re-
munta als períodes medieval i modern, i es troba re-
lacionada amb la cultura d’aprofitament de recursos
hidràulics practicada pels pagesos. Per les caracte-
rístiques observades, cal pensar que es tracta d’una
sínia contemporània construïda a començaments
del segle XX, però es troba en perfecte estat, la qual
cosa fa pensar que podria haver estat utilitzada fins
a la dècada dels anys 50.

Text extret de la fitxa “Pilar Coronat de Ca n’Oliveró” ,
la qual forma part dels Mapes del Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.


