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Modificació puntual del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró 1999 
 

BÚNQUERS DE LA PLATJA 
AQÜEDUCTE DE LES CINC SÉNIES 

REPARTIDOR D’AIGÜES DEL C. BISBE MAS 

1. MEMÒRIA INFORMATIVA 
 

 
1.1 ANTECEDENTS 
 

 
El treball de recerca sobre els búnquers de la platja de Mataró es va iniciar l’any 2009 des de 
la Comissió de la Memòria Històrica del Consell de la Gent Gran de Mataró i es va anar 
desenvolupant en el transcurs del 2009 i 2010. 
Aquest treball fou presentat el març del 2011 al Consell municipal del Patrimoni 
Arquitectònic i Ambiental de Mataró junt amb la petició que s’estudiés la possibilitat de 
catalogar aquests elements com a béns d’interès local a fi i efecte de preservar-ne la 
memòria. El Consell del patrimoni acordà estudiar el tema en un futur. 
D’aleshores ençà, des de la secció d’urbanisme i patrimoni de l’Ajuntament de Mataró s’ha 
portat a terme un treball de documentació per tal de poder disposar dels elements necessaris 
per a valorar la possibilitat i conveniència de portar a terme la catalogació d’aquest conjunt . 
 
D’altra banda, entre els anys 2007-2008 des del servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Mataró es van iniciar els treballs previs a la Modificació del Pla general en el sòl no 
urbanitzable. En aquest marc es va portar a terme un exhaustiu treball de camp per tal 
d’identificar totes aquelles edificacions d’interès presents en el sòl no urbanitzable amb la 
intenció d’iniciar la redacció del catàleg de masies i cases rurals previst al Text refós de la 
Llei d’Urbanisme DL 1/2010 i al Reglament de desenvolupament de la Llei, per a la 
implantació de nous usos permesos en el sòl no urbanitzable. 
Fruit d’aquest treball es va tenir notícia de l’existència d’una antiga infraestructura o 
construcció civil tipus aqüeducte, situada just al marge sud-est del Camí de les Cinc Sénies i  
encara en ús, quina funció consistia en distribuir l’aigua provinent d’una mina a diverses 
propietats agrícoles. 
A partir d’aquí, des de la secció d’urbanisme i patrimoni es va iniciar una tasca de recerca de 
documentació gràfica i escrita d’aquesta infraestructura a fi i efecte de disposar de la 
informació necessària per tal de valorar aquest element des del punt de vista històric, 
arquitectònic, tècnic i simbolicoidentitari i decidir si reunia els valors necessaris com per ser 
catalogat com a bé cultural d’interés local. 
 
Per últim, arran d’una inspecció d’obres realitzada pel servei d’Obres de l’Ajuntament de 
Mataró en col.laboració amb tècnics d’Aigües de Mataró, es va tenir notícia de l’existència 
d’un antic repartidor d’aigües existent en una parcel.la de propietat privada però el 
manteniment del qual estava transferit a la companyia d’aigües. 
Aquesta construcció civil, actualment en desús, es conservava tal i com era al seu origen, en 
un bon estat de manteniment de manera que permetia fer una lectura didàctica de quin era el 
sistema de distribució d’aigües al Mataró a finals del s.XIX principis del s. XX. 
 
Atesa la notorietat d’aquests tres conjunts, de naturalesa diferent però d’interès constatat, 
l’Ajuntament de Mataró ha determinat protegir aquests béns immobles per tal d’integrar-los 
al conjunt del patrimoni local. 
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1.2 DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT I DELS BÉNS OBJECTE DE CATALOGACIÓ 
 
 
Els búnquers de la platja. 
 
Conjunt històric integrat per diverses construccions d’arquitectura militar o defensiva, 
situades inicialment ordenades cada 500mts aproximadament al llarg de la franja litoral del 
terme municipal de Mataró.  
Dels construïts en un inici, actualment resten en peu 5 búnquers, ubicats entre la platja del 
Varador i el torrent de Vallgiró, els quals es troben en diferent estat de conservació. 
 

 
 

Els búnquers o també anomenats fortins, formaven part de la línia defensiva de la costa, per 
a la vigilància i defensa de les platges durant la Guerra Civil espanyola. 
Tots ells repeteixen un mateix model constructiu en quant a estructura, composició i 
materials, amb petites variacions consistents en la ubicació de la porta d’entrada que en 
alguns búnquers se situa a la banda de llevant i en d’altres a ponent. 
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Búnquer 1 

 
Búnquer 2 

 
Búnquer 3 

 
Búnquer 4 

 
Búnquer 5 

 
Fotografia: d’Humberto Rivas 
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Es tracta d’unes construccions de planta quadrangular d’aproximadament  5,0m. per 3,5 m, 
amb la part frontal i les arestes arrodonides.  
A l’interior presenta un espai unitari, a l’exterior apareixen dues obertures:  
- la porta d’accés i  
- l’espitllera, constituïda per una obertura de 180 graus i un element massís central que 
divideix la longitud de l’obertura en dues boques de foc i observació. 
 
La part externa de la coberta és lleugerament corbada amb un acabat amb sorra que afavoria 
el seu camuflatge amb l’entorn. 
La tècnica constructiva és de formigó armat sobre un fonament de pedra.  

 

 
 

Durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) van ser molt freqüents els bombardejos sobre 
la població civil. 
L’estiu de l’any 1937 en una reunió celebrada a l’Ajuntament de Mataró i a petició de tots 
els alcaldes de la comarca del Maresme, es va aprovar la construcció d’aquestes 
fortificacions que es van portar a terme sota la direcció del govern de la República i de 
l’Exèrcit Popular. Com a conseqüència, només en aquesta costa es van arribar a construir 
més de 40 búnquers. 
 
En acabar la Guerra civil , l’exèrcit de Franco va mantenir aquestes estructures com a 
destacaments d’observació per a defensar-se d’una possible invasió aliada. 
 
En posterioritat van ser utilitzats per la Guàrdia Civil per vigilar el contraban i cap als anys 
50 per alguns emigrants i transeünts. 
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L’aqüeducte de les Cinc Sénies 
 
 
Construcció civil situada al camí de les Cinc Sénies, l’antic camí Llavaneres, i que tenia com 
a finalitat allargar l’aigua d’una mina existent en aquest espai agrícola de Mataró situat a 
llevant del terme municipal i portar-la a la resta de terres cultivables d’aquest paratge. 
 
El conjunt està format per una senzilla construcció que aixopluga la caseta de la mina, una 
canalització de mamposteria de tram rectilini, lleugerament aixecada sobre el terreny que 
acull la canonada principal, un sifò que travessa el Camí de les Cinc Sénies i l’aqüeducte 
pròpiament dit de distribució de l’aigua. 
L’aqüeducte és una estructura aixecada sobre arcades de maó massís col.locat a sardinell i de 
mamposteria, que a la seva part superior soporta la conducció d’aigua, inicialment a l’aire 
lliure i avui aconduïda per un tub de PVC. 
 
A l’entrada de cada sénia es troba un registre  i una conducció menor de derivació amb 
arcades que porta l’aigua a un safareig.  
Al costat de cada safareig es situen les capelletes d’advocació dedicades cadascuna d’elles a 
un Sant o Mare de Déu que donava nom a cada horta. 
 
 

 
 
 
Aquest aqüeducte trascorre en paralel al Camí de les Cinc Sénies al llar d’un tram 
d’aproximadament 380 metres i porta l’aigua a cinc hortes, “Les Cinc Sénies” que dónen 
nom a  aquest territori .  
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Encara en ús, actualment es conserva el tram existent entre la 2ª i la 4ª sénia.  
Donat que la topografia d’aquesta zona agrícola està aterrassada, en alguns llocs d’aquest 
tram, l’aqüeducte amb els seus arcs carpenells, exerceix de mur de contenció de les terres del 
camí respecte les feixes. 
 
 

 
L’origen de l’aigua és la mina de can Noè (mina vella) també anomenada en posterioritat 
mina de can Boter i mina de les Cinc Sénies. Aquesta mina té el seu naixement en el paratge 
dels Vidals del terme municipal de Mataró i aportava unes 10 o 12 plomes d’aigua, és a dir, 
entre 20.000 i 26.400 litres/dia. (La ploma és una mesura tradicional del cabal d’aigua. La 
ploma de Barcelona equival aprox. a 2.200 litres/dia i la de Mataró a 7.405 litres/dia)  
Al s.XVII aquesta aigua servia per a una única i extensa propietat a nom de Concepció 
Viladevall, anomenada popularment com a “Doña Concha”. 
L’any 1775, Francesc Boter i Torres apareix com a propietari d’aquests terrenys situats a 
l’antic camí de Llavaneres, al Pla de les Vinyes i Torrent Forcat i realitza les obres per 
allargar la mina i portar l’aigua mitjançant una canonada sobre arcades, per tal d’augmentar 
la capacitat de regatge d’aquestes terres. 
L’any següent, hi havia aixecades un total de 81 arcades per a la conducció de l’aigua a 
aquestes hortes que es converteixen en un fèrtil paratge de conreu de regadiu conegut durant 
molts anys per les Hortes d’en Boter i avui com les Cinc Sénies. 
 
En un plànol aixecat el 1885 s’hi observen els noms de les cinc cases inicials, d’oest a est: 
Can Patalé (avui Can Llobet), can Vinyals (avui Can Pauleta), can Rovira (avui can Camps), 
can Roca (can Sidro Patalé) i can Roca o can Miró (avui can Pruna). Cada casa estava 
dedicada a una santa advocació, en el mateix ordre: La Puríssima, el Sagrat Cor, Santa 
Eulàlia, Sant Francesc i Sant Domingo. 
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Repartidor d’aigües del C. Bisbe Mas 
 
 
Petita construcció d’arquitectura popular destinada a allotjar un distribuidor d’aigua de mina 
que la repartia entre els usuaris que prèviament havien contractat part del seu cabal. 
 
Aquesta construcció, actualment sense ús, es troba situada en un sobrant de la parcel.la 
propietat dels Germans Maristes on s’ubica el col.legi Valldemia, en una zona molt propera a 
la Muralla dels Genovesos i feia les funcions de distribució de les aigües provinents de 
l’anomenada Mina Trinxeria o dels Genovesos. 
 
Es tracta d’una construcció de 5,60 m de llargària per 2,50m. d’amplada edificada amb 
parets de mamposteria i coberta amb una volta apuntada de rajola vermella col.locada plana. 
A l’interior, al que s’accedeix a través d’una única porta, s’hi ubica el  repartidor pròpiament 
dit que , a partir de l’aigua provinent de la mina la distribuïa entre els respectius propietaris 
en proporció a la mesura d’aigua que tenien contractada.  
El repartidor presenta vàries caixes d’aforament construïdes d’obra arrebossada, amb tantes 
plomeres contractades com aigua venuda en propietat “preferent”.  
Si hi havia sobrants d’aigua, hi havia un segon i un tercer aforaments, d’igual nombre de 
plomeres que podien ser  dels mateixos propietaris o d’altres,  amb drets coneguts com a 
“segones”i “terceres”. 
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El conjunt es completa amb la boca d’accés a la mina situada a la part posterior de la 
parcel.la i amb una canalització de sortida d’aigües en direcció al carrer. 
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Les primeres evidències de l’abastament d’aigua a Mataró de les que es té constància 
documental daten del segle XVII i fan referència a l’existència de tres molins fariners al nord 
de la població, al paratge que avui es conegut com els Molins. L’aigua sobrera d’aquests 
molins era aprofitada pels ciutadans de Mataró. 
Al segle XVIII la població s’abastava d’aigua mitjançant les fonts públiques, alimentades per 
les mines i els pous existents a les cases particulars. 
 
Les mines d’aigua foren un dels sistemes majoritaris d’abastament d’aigua des del s.XVIII 
fins a mitjans del s.XX. Concretament es tracta de galeries subterrànies artificials, comunes a 
les zones mediterrànies, destinades a interceptar primer i transportar després aprofitant la 
gravetat, l’aigua provinent de la capa freàtica fins a la superfície. 
 
No és fins a mitjans del segle XIX que comença la concepció moderna de l’abastament 
d’aigua, des de la captació fins a la conducció a Mataró de les aigües que fluïen en diversos 
punts dels termes de Dosrius, Canyamars i Argentona, amb la constitució l’any 1857 de la 
societat Palau Garcia i Companyia. 
La Companyia Palau i Garcia es transforma l’any 1900 en Fradera i Cia, societat en 
Comandita.  
L’any 1909 els germans Casimir i Josep Mª Labori Arqué van vendre a la Societat Fradera i 
Cia la mina Trinxeria amb les seves aigües, parcel.les , repartidors i drets annexes que la 
constituïen. 
 
L’any 1922 Fradera i Cia es converteix en Aguas de Argentona a Mataró SA mitjançant 
l’aportació dels actius corresponents a diferents serveis d’aigua utilitzats fins aleshores per 
abastar diversos sectors de la població. 
 
L’any 1946 Aguas de Argentona a Mataró SA es fusiona amb el Servei Municipal d’Aigües 
de Mataró iniciant-se la seva vocació de servei públic que es consolida l’any 1967 amb 
l’adquisició de totes les accions per part de l’Ajuntament. 
En època moderna, l’any 1986 es produeix el canvi de denominació a Aigües de Mataró SA 
que es transforma finalment l’any 1990 en societat privada municipal. 
 

   




