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El pont de les Quinze arcades
Molins de Rei  1767-1971

Vila de Molins de Rei,

la del pont de quinze arcades,

pubilla del Llobregat,

mig del pla, mig de muntanya,

diu que el qui beu de la font

que brolla al mig de la plaça

viu en tu d’amor esclau

i si et deix, mor d’enyorança.

 FERRAN AGULLÓ
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Si passegeu pels camins que voregen la lle-
ra del Llobregat, passareu per sota el pont 
de la carretera N-340, construït l’any 1972 
en el mateix lloc on es trobava el vell pont 
de les Quinze arcades, que es va enfonsar 
durant les grans riuades de finals de 1971.

Des del moment de la seva construcció,   
l’any 1767, el pont de les Quinze arcades es  
va establir com el signe d’identitat de 
Molins de Rei durant dos segles, i va con-
tribuir decisivament al desenvolupament 
d’una vila tradicionalment agrícola.

A la primavera de l’any 1972, es podien veu-
re les seves pedres vermelloses escampades 
pels marges del Llobregat. El pont havia es-
tat víctima d’una gran crescuda del riu, com 
les que han anat trasbalsant periòdicament 
la vida dels molinencs des dels orígens de la 
vila... i d’alguna cosa més.

Molins de Rei
Municipi de la comarca del Baix Llobregat.
Situat a la riba esquerra del riu Llobregat, 

a 11 kms. de Barcelona, a la vessant 
occidental de la serra de Collserola. 

25.152 habitants (any 2014)
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L’origen de la vila fou el nucli de població 
que es va formar al voltant d’un centre mo-
liner que el rei Alfons I el Cast, l’any 1188, va 
fer edificar en uns terrenys de la seva pro-
pietat situats a la vessant occidental de la 
muntanya d’Olorda. 

En aquells moments, el sector moliner bar-
celoní depenia totalment de les aigües del 
rec comtal del riu Besós, que resultaven 
insuficients. Per aprofitar la força hidràuli-
ca del Llobregat, els administradors del rei 
van decidir construir nous casals a la llera 
d’aquest riu. Es així com va nàixer un gran 
casal de dotze molins, destinat a la moltura 
de farina i, més endavant, també a la fabri-
cació de teixits, que donà origen a la vila de 
Molins de Rei.

La vila, des dels seus inicis, va ser una 
propietat de la Corona, però la monarquia 
contínuament la va vendre o hipotecar als 
seus creditors; nobles i senyors que exerci-
ren un domini feudal sobre els molinencs.
L’any 1430, el rei Alfons IV el Magnànim  
va traspassar definitivament la senyoria de 
Molins de Rei a Galceran de Requesens, 
Batlle General de Catalunya, i els molinencs 
passaren a ser vassalls de la nissaga Reques-
ens i, més endavant, dels seus descendents 
emparentats amb la noblesa castellana, els 
Marquesos de Vilafranca y Los Vélez i els 
Comtes de Sobradiel. Els Requesens cons-
truïren a Molins de Rei un esplèndid palau 
en el qual s’hi allotjarien personatges nota-
bles, com l’emperador Carles V.

Castell Ciuró
                    s.VIII

   Sant Pere de 
            Romaní
                                      1002

        Santa Creu
             d’Olorda                                                
                                         1032

             Alfons I el Cast
                             (1162-1196)

El lloc on a principis del segle XI s’aixecaria 
la vila de Molins de Rei pertanyia a l’antic 
terme parroquial de Santa Creu d’Olorda, 
que s’extenia des dels contraforts de la se-
rra de Collserola fins a la plana fluvial del riu 
Llobregat. Dins del terme de Molins de Rei 
hi trobem ermites com Sant Pere de Roma-
ní (1002) i fortificacions com el Castell Ciuró 
(985), construït molt abans que la mateixa 
vila.
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Després de la Guerra de Successió (1702-
1714) i del setge de Barcelona, Catalunya va 
perdre totes les llibertats polítiques i socials 
que tenia fins al moment. Felip V de Borbó 
va imposar un model centralista d’estat i, 
amb aquest criteri, va iniciar la construcció 
d’una nova xarxa viària radial amb el cen-
tre a Madrid, que substituiria els antics ca-
mins carreters que dificultaven el comerç i 
la connexió entre els diferents territoris de 
la península. Un tram d’aquesta nova xarxa 
viària havia de travessar el Llobregat abans 

Amb la construcció del nou pont, Molins de 
Rei es va convertir en una important cruïlla 
de camins i punt de parada obligatòria pels 
viatgers i comerciants que entraven a Barce-
lona per la vall del Llobregat. L’elevat nom-
bre de vies de comunicació que passen per 
la vila actualment es deu a  la centralitat que 
Molins de Rei va adquirir arrel de la cons-
trucció del pont, que si bé es va començar 
a construir el 1763, va ser mig segle abans 
quan Felip V va iniciar el projecte d’nou pas 
sobre el Llobregat.

          Felip V de Borbó
                             (1683-1746)

El Pont del Diable (Martorell)
                                                    s.10 aC

d’entrar a Barcelona, per això, l’any 1763 
es va iniciar la construcció del pont de les 
Quinze arcades. En aquells moments Molins 
de Rei tenia uns 400 habitants.

Fins aleshores, la comunicació entre les 
dues ribes del Llobregat s’efectuava amb les 
barques de Sant Andreu de la Barca i Sant 
Boi de Llobregat, o pel pont del Diable a 
Martorell, que tan sols permetia el pas de 
vianants.
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L’any 1717,  l’enginyer en cap dels exércits 
de Felip V, el flamenc Joris Prosper Van Ver-
boom, va rebre l’encàrrec de construir un 
pont sobre el riu Llobregat, a les rodalies de 
Barcelona, prou resistent per a suportar el 
pas d’un exèrcit. A causa de la precarietat 
dels recursos de la monarquia, aquest pro-
jecte va quedar oblidat fins gairebé cinquan-
ta anys després, ja en el regnat de Carles III.

Amb l’arribada a Catalunya, com a Capità 
General, del Marquès de Mina, l’any 1742, 
s’impulsa la millora de la xarxa de comu-
nicacions que els dirigents del Principat 
feia temps que reclamaven, ja que el te-
rritori patia greus mancances en matèria 
d’infraestructures. 

L’any 1761, amb la expedició del “Real De-
creto expedido para hacer caminos rectos 
y sólidos en España que faciliten el comer-
cio de unas provincias a otras”, s’iniciava la 
construcció de la nova xarxa viària.

El Real Decreto indicava que el traçat de les 
carreteres havia d’ésser el més recte possi-
ble, i això, en un país muntanyós com Cata-
lunya va comportar l’endarreriment de les 
obres i un substancial augment dels costos 
de construcció de la carretera. En el tram 
que transcorre per la Serra de l’Ordal, a uns 
20 kilòmetres de Molins de Rei, es van haver 
de construir nombrosos ponts i viaductes 
per salvar els desnivells del terreny, com ara 
el viaducte del Lledoner.

L’any 1762, Carles III autoritzava la cons-
trucció del nou pont. Diversos enginyers van 
participar en la redacció del projecte, però 
el projecte definitiu del pont de Carles III 

s’atribueix a I’enginyer militar Pedro Martín 
Cermeño, que va revisar i perfeccionar el 
projecte original del 1717, de Joris Prosper 
Van Verboom. Més endavant, Pedro Martín 
Cermeño va ser substituït pel coronel Juan 
Caballero.

La primera preocupació de l’enginyer Pedro 
Martín Cermeño va ser el lloc on es cons-
truiria el pont. Es va ponderar la possibilitat 
que el nou pont se situés més amunt de Mo-
lins de Rei, a l’altura de la Roca de Droc, ja en 
el terme de Sant Andreu de la Barca, però 
finalment aquesta solució fou desestimada 
i es va decidir que el lloc per on la carretera 
creuria el riu seria a Molins de Rei, per, ve-
nint des de Barcelona, poder coninuar la ca-
rretera en direcció a Vilafranca del Penedés.

Joris Prosper Van Verboom                             
(1665-1744)

Carles III d’Espanya                             
(1716-1788)

Jaime Miguel de Guzmán-Dávalos 
i Spínola, II marquès de la Mina
(1690-1767)

Viaducte del 
Lledoner

(Cervelló)                             
(s’inicia el 1764,
 acaba el 1778)
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Les obres s’iniciaren l’any 1763 i s’allargaren 
fins a l’octubre de 1767, després d’haver pa-
tit diverses aturades per culpa de les crescu-
des esporàdiques del riu.

Hi treballaren més de tres-cents presoners 
algerians en règim d’esclavitud vigilats per 
soldats. Els presoners desertaven molt so-
vint, pel que el Marquès de Mina va orde-
nar que els encadenessin de dos en dos. No 
s’utilitzaren molts jornalers, a excepció dels 
oficials artesans per executar els treballs 
especialitzats. També hi treballaren dones i 
nens, com a peons o portadors d’aigua.

La presència a la vila de l’exèrcit, i els treba-
lladors i presoners que treballaven al pont, 
va incrementar la demanda d’aliments i, 
com a conseqüència, l’especulació que exer-
cirien els regidors de la vila i els proveïdors 
de carn, el que provocà un encariment des-
mesurat dels productes bàsics, en un con-
text de crisi alimentària generalitzada.

La majoria dels molinencs es malfiaven dels 
beneficis que els podia aportar el pont, ja 
que la seva destinació natural era Barcelo-
na, i aquella gran obra per a traslladar-se a 
l’altra riba del Llobregat els hi podia semblar 
innecessària i perjudicial davant de les des-
trosses que va provocar la gran 
riuada de la tardor del 1766, 
que es va emportar part de les 
obres, inundant camps i cases 
de la part baixa del poble. Els 
molinencs culparen les obres 
del pont d’haver empitjorat els 
efectes de la crescuda del riu, i 
així ho manifestaren al Comte 
de Ricla, substitut del Marqués 
de Mina, en una assemblea que 
tingué lloc a l’Hostal de Can 
Roca, propietat de Josep Roca, 
terratinent local que més en-

davant va obtenir el monopoli de les diligèn-
cies que es dirigien a València i Madrid.

Finalment, l’enginyer Pedro Martín Cerme-
ño va considerar que s’havien exagerat els 
perjudicis que havia provocat la riuada, i 
que els danys del pont s’havien produït per-
què l’obra no estava acabada i li mancaven 
els últims reforçaments. Així, després de 
moltes discussions, la construcció del pont 
va continuar tal com inicialment havia estat 
projectada, amb quinze arcades i no amb 
trenta-i-una tal com demanaven altres en-
ginyers, i en el lloc de Molins de Rei a on ja 
s’havia iniciat.

Real Decreto 
expedido para 
hacer caminos 
rectos y sólidos 
en España que 
faciliten el co-
mercio de unas 
provincias a 
otras  
1761

Vista de la façana de l’antic hostal de Can Roca.
Foto 1930. Museu Municipal de Molins de Rei                            
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El pont de les 15 arcades estava format per 
9 arcades centrals de figura ovalada i 6 arca-
des més petites situades als extrems. Tenia 
unes dimensions de 335 metres de llarga-
da, 14,5 metres d’amplada i 12,82 metres 
d’alçada al centre. Els pilars, de 5 metres 
de gruix, es prolongaven fins a dalt formant 
unes placetes per als vianants.

Per a la seva construcció es va utilitzar una 
pedra rogenca de gran resistència extreta de 
les muntanyes de la comarca. El color ver-
mellós li donarà al pont la seva característica 
més diferencial.

L’estructura de la base dels pilars cen-
trals es va projectar amb l’objectiu de que 
l’acceleració del corrent del riu que es pro-
dueix en aquesta zona no malmetés els fo-

naments. Els enginyers militars van tenir la 
precaució de  reforçar el terreny sota els pi-
lars del pont amb un paviment d’empedrat, 
sostingut per un fort estacat de fusta, per-
què l’aigua pogués lliscar sense soscavar els 
fonaments. A més, s’adoptaren tallamars de 
secció cilíndrica, en comptes dels tradicio-
nals de tipus triangular, per contribuir a que 
l’aigua passés pels arcs amb una velocitat 
més uniforme.

Plànols dels pilars del 
pont de quinze arcades 
sobre el riu Llobregat.  
Tratado de fortificación de John 
Müller, 1769
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Façana del Museu Municipal de Molins 
de Rei. Foto 2011                           

Les obres van finalitzar l’any 1767, 
dos anys després del seu inici, però 
el pont no es va obrir al transit fins 
l’any 1769, perquè la carretera en-
cara no estaba acabada.

Des del dia de la seva inauguració 
fins a finals del segle XIX, els usuaris 
van haver de pagar un peatge per 
traspassar el Llobregat pel nou pont, del qual 
n’estaven exempts els habitants de Molins 
de Rei, Pallejà i Sant Vicenç dels Horts.

El lloc a on es pagava el peatge, anomenat 
El Portazgo, es trobava a uns centenars de 
metres de l’entrada del pont, i consistia en 
dos grans pilons de pedra situats a banda i 
banda de la carretera units amb una  cadena 
(els podeu veure a l’entrada del Museu de 
Molins de Rei). 

Alguns viatgers, per a estalviar-se de pagar 
l’impost, es desviaven per l’antic camí de la 
riba del riu, que els portava pels camps de 
conreu fins més enllà del lloc del peatge. Les 
autoritats, per a evitar el frau, varen proce-
dir a tancar amb una cadena l’accés a aquest 
camí. 

El topònim que dona nom al barri del Pont 
de la Cadena, fa referència al pont que 
creuava sobre el rec de la riba dreta del Llo-
bregat i donava accés al camí que permetia 
evitar el peatge.
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La situació estratègica del pont farà que 
sigui testimoni mut dels esdeveniments 
bèl·lics dels segles XIX i XX. Durant la inva-
sió napoleònica, Guerra del Francès (1808-
1814), van tenir lloc diversos enfronta-
ments motivats pels intents d’ambdós 
bàndols per a controlar-lo.

El juny de l’any 1808, les tropes france-
ses del General Schwarz travessaren el 
Pont de Molins de Rei en direcció a Man-
resa per a esclafar una revolta popular. En 
un enfrontament en el terme del Bruc van 
resultar derrotats i es van haver de retirar. 
Després de la derrota, les tropes franceses 
es dirigiren al Llobregat i atacaren el pont 
de Molins de Rei. Els voluntaris populars es 
defensaren valerosament, però, finalment, 
els francesos van entrar a la vila  i la van 
incendiar i saquejar, després de matar els 
que es van resistir. Profanaren l’església, 
destruint els retaules valuosos, i van incen-
diar el Palau de Requesens.

Mès endavant, mentre a les rodalies de 
Barcelona es lluitava contínuament per a im-
pedir als francesos assolir el seu objectiu de 
posar setge a la ciutat, les tropes franceses 
del General Chabran van atacar el pont de 
Molins de Rei, però els seus defensors obli-

garen als francesos a replegar-se. Al mateix 
temps, un altre general francès, Saint Cyr, 
travessaria el riu Llobregat amb un nombrós 
exèrcit per atacar per l’esquena les tropes 
catalanes del General Vives, defensores del 
pont, que van acabar derrotades entre dos 
focs.

Durant els anys següents, en nombroses 
ocasions, els francesos es van veure obli-
gats a abandonar la defensa del pont degut 
als atacs dels guerrillers, que, a manca d’un 
exèrcit regular, es van constituir com l’única 
força capaç de fer front a la invasió napoleò-
nica.

Durant el segle XIX 
el pont serà fortificat 
diverses vegades amb 
motiu de les guerres 
carlines. L’any 1823, 
Molins de Rei fou 
l’escenari de la topada 
entre l’exèrcit liberal 
i l’exèrcit francès dels 
Cent Mil Fills de Sant 
Lluís que, amb el su-
port de les monarquies 
europees, envaïren 
Catalunya en resposta 
a l’aixecament liberal 
contra Ferran VII.
Il·lustració “Combat de Molins-
del-Rey”. Arxiu Municipal de 
Molins de Rei.

El pont de 
Molins de 
Rei, punt 
estratègic 
en l’accés i 
sortida de 
Barcelona.  
Historia de la 
Guerra de la In-
dependencia en 
el antiguo Prin-
cipado, 1863. 
Biblioteca de 
Catalunya.

Atac a Molins 
de Rei de les 
tropes carlines.  
El Cañon Krupp: 
Periódico metralla 
de la Guerra Civil, 
1874. Biblioteca de 
Catalunya.
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Un segle després, durant la Guerra civil es-
panyola (1936-1939), el conseller de treball 
de la Generalitat i membre de la UGT, Rol-
dán Cortada, serà assassinat pels anarquis-
tes de la FAI de l’Hospitalet de Llobregat en 
un control de carretera que havien establert 
al pont de Molins de Rei.

Més endavant, el maig de 1937, els anar-
quistes molinencs intentaran dinamitar el 
pont per a impedir el pas de les forces re-
publicanes que es dirigien a Barcelona per a 
controlar els enfrontaments entre anarquis-
tes i comunistes. Malgrat les dues càrregues 
col·locades, el pont només va patir desper-
fectes superficials.

Després de la derrota de l’exèrcit republi-
cà a la batalla de l’Ebre, els vençuts comen-
cen el seu exili cap a la frontera francesa. 
L’exèrcit nacional del General Franco aviat 
arribará a les portes de Barcelona.

Les tropes franquistes atacaran Barcelona 
per tres costats: els soldats italians pel Nord, 
les tropes marroquines pel Sud i el Cuerpo 
del Ejército de Navarra, manat pel general 
José Solchaga, haurà de creuar el Llobregat 
pel pont de Molins de Rei per a internar-se a 
la serra de Collserola i penetrar a Barcelona 
per Vallvidrera i la Rabassada. 

El pont de Molins de Rei, custodiat per la 
35a divisió republicana, era l’únic pas efec-

tiu que els republicans havien deixat dem-
peus sobre el riu Llobregat després de que 
el Cap de l’Estat Major Republicà, el general 
Vicente Rojo, ordenés la voladura de tots els 
altres ponts sobre el riu Llobregat.

El gruix de les forces republicanes del Gene-
ral Tagüeña es retiraven cap al riu persegui-
des pels bombarders de l’exèrcit franquista 
de la 13ª divisió de la Legión Condor. Un avió 
Stuka alemany va efectuar un atac sobre les 
tropes que fugien pel pont de Carles III. La 
bomba va caure al mig del pont malmetent 
un tros de barana, però el pas no va quedar 
interromput. 

Vista parcial del pont de les Quinze arcades i 
Molins de Rei a principis del segle XX.   
Museu Municipal de Molins de Rei.

Detall del 
pont de 
Molins de 
Rei, cap el 
1867.



11© Romà Català Sabaté_2015 

Els dinamiters, encara que un blindat els co-
bria, es van haver de retirar quatre vegades 
fins aconseguir col·locar les càrregues. Les 
càrregues exploten, però un cop s’ha esvaït 
el fum, els sapadors comproven que no s’ha 
enfonsat ni una sola de les quinze arcades. 
Ja no hi ha res que contingui l’avanç de les 
tropes nacionals. Els republicans es retiren 
precipitadament.
 
A les vuit de la tarda, la 13ª División del 
Cuerpo del ejército de Navarra, ocupa el 
pont de Molins de Rei, l’únic que resta dem-
peus al Baix Llobregat. La vila va ser ocupada 

pel 5º Tabor de Melilla, mentre el 1º Tabor 
es dirigia cap a la serra de Collserola per ata-
car Barcelona. 

Mai se sabrà si es veritat, el que es diu, que 
el pont de les Quinze arcades no es va en-
fonsar durant la guerra civil perquè un dels 
dinamiters, d’origen molinenc, va sabotejar 
les càrregues explosives. Però, si bé el pont 
va resistir l’embat de les guerres, les bom-
bes i les explosions,... trenta-tres anys més 
tard, els seus fonaments, erosionats a causa 
de l’extracció d’àrids, no resistiran la força 
descomunal de l’aigua i el pont s’ensorrarà.

El matí del 25 de gener de 1939, les bate-
ries republicanes, des dels turons de la riba 
dreta del Llobregat, disparaven sobre els 
soldats del bàndol franquista que, protegits 
per la foscor, havien aprofitat la nit per acos-
tar-se a la riba i travessar el riu amb aigua 
fins la cintura.

Una bateria antitancs, des de la riba dreta- 
en el lloc a on es troba la fàbrica Cementos 
Molins- disparava contra els soldats republi-
cans que intentaven volar el pont. Els fran-
quistes sabien que la velocitat del seu avanç 
depenia de que el pont continués dempeus. 
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Durant la dècada de 1960, augmenta 
considerablement la quantitat de ve-
hicles que circulen pel pont (36.000 
vehicles diaris l’any 1967). Per poder 
absorbir aquest volum de trànsit, el 
Ministerio de Obras Públicas (M.O.P.) 
ordena una ampliació de la calçada 
a quatre carrils, el que comporta la 
construcció d’una estructura volant a 
cada lateral del pont. Aquest augment 
de la càrrega a suportar s’afegeix al 
problema principal que va originar 
l’enfonsament del pont:  l’extracció de terra 
del fons del riu, molt a prop de la base dels 
pilars, el que va provocar l’erosió dels fona-
ments.

La construcció de la nova autopista i la 
intensa activitat constructora a la comar-
ca requerien d’una gran quantitat d’àrids, 
que s’extreien del fons del riu. A causa 
d’això, el riu va anar baixant el nivell i, amb 
la col·laboració de les contínues riuades, 
l’acció erosiva de les aigües va anar despu-
llant els fonaments fins que van quedar al 
descobert les estaques de fusta que aguan-
taven la base dels pilars del pont, les quals, 
amb el contacte de l’aire, es van començar 
a podrir.

Al adonar-se de la gravetat del problema,  
les autoritats van posar un vigilant per con-
trolar que les extraccions de terra es fessin 
a menys de dos-cents metres de la base 
dels pilars del pont, però hi ha persones que 
asseguren haver vist com les extraccions 
d’àrids es feien arran dels pilars i que, a més 
de  l’empresa que tenia la llicència per exer-
cir l’activitat, ho feien també altres empre-
ses i particulars.

El director de l’entitat encarregada de con-
cedir les llicències d’extracció d’àrids, la Co-
misaria de Aguas del Pirineo Oriental, par-
ticipava a través del sector privat d’aquest 
negoci, pel que es pot suposar que l’empresa  
que tenia la concessió per a extreure àrids al 
Llobregat, va tenir facilitats per a incomplir 

les normes establertes sobre aquesta 
activitat.

El mes de juliol de 1971, els mem-
bres del museu de Molins de Rei van 
enviar un informe  a la Delegación 
Provincial de Bellas Artes i al Ministe-
rio de Obras Públicas per denunciar 
l’estat dels fonaments del pont que, 
des de feia més de sis anys, estaven al 
descobert i exposats a l’acció erosiva 
de l’aigua i del vent. 

La situació encara va empitjorar molt més 
amb la gran riuada del mes de setembre. 
Per pal·liar el greu deteriorament que ha-
vien sofert els fonaments, el Ministerio de 
Obras Públicas va iniciar unes obres de re-
paració que consistiren en la construcció 
d’unes pantalles de formigó per protegir 
els pilars. Probablement, la mala execució 
d’aquestes obres va ser la causa directa de 
l’ensorrament del pont, ja que, per dur-les 
a terme, encara es van extraure més àrids 
arran dels fonaments per a construir un te-
rraplè sobre el qual poder treballar. Aquest 
terraplè, a més,  va provocar que tot el cabal 
es desviés contra un sol pilar, el que més en-
davant va caure.
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Durant la nit del 5 al 6 de desembre de 1971, 
va ploure intensament sobre la vall baixa del 
Llobregat i a gran part de l’àrea metropoli-
tana de Barcelona, el que va provocar una 
excepcional crescuda del cabal del riu. 

Aquella nit, un comerciant de Molins de 
Rei, mentre travessava el pont amb el seu 
vehicle enmig de la tormenta, va notar un 
gran sotrac i, al aturar-se, va poder veure 
com darrera seu el pont s’havia partit en dos 
i el camió que el seguia s’havia precipitat al 
riu. Els fonaments erosionats d’un dels pilars 
centrals no van resistir la força de l’aigua i, al 
partir-se, van arrossegar dues arcades.

Per restablir la comunicació entre les dues 
ribes del riu, els membres de l’exèrcit van 
construir una passarel·la provisional per a 
vianants i es va suprimir el peatge de la nova 
autopista A2 a Martorell, per poder desviar 
el trànsit de la carretera NII que havia que-
dat tallada.

La caiguda del pont, però, no va acabar 
aquí. Unes setmanes després, el 30 de de-
sembre, una nova riuada va fer caure dues 
arcades més i es va endur la passarel·la pro-
visional.
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Segons el el M.O.P., el pont s’havia enfonsat 
a causa del seu mal estat i dels factors me-
teorològics adversos, tal com va difondre en 
una nota oficial uns dies després de la des-
gràcia. En cap moment va reconèixer que hi 
hagués hagut negligència en l’execució de 
les obres de reparació.

El M.O.P. va proposar tres possibles solu-
cions: reconstruir el pont de les Quinze ar-
cades, construir un nou pont en el mateix 
lloc o construir un nou pont en un altre lloc.

La societat molinenca es va dividir en dos: 
els que consideraven que era un atemptat 

contra el patrimoni històric 
enderrocar el vell pont i els 
que al·legaven raons d’ordre 
econòmic per a procedir a 
enderrocar-lo i construir-ne 
un de nou al mateix lloc.

Per a impedir la demoli-
ció imminent del pont, un 
gran nombre d’entitats cul-
turals de la vila, a les que es 
varen sumar altres institu-
cions, com l’Academia de Be-
llas Artes de San Fernando, 

l’Acadèmia Sant Jordi i els col·legis profes-
sionals d’arquitectes i d’arquitectes tècnics, 
van sol·licitar a la Dirección General de Bellas 
Artes que aquest fos declarat monumento 
histórico-artístico, però la sol·licitud va ser 
denegada per la Dirección General, que 
va manifestar que el pont de les Quinze 
arcades no tenia cap valor artístic que 
calgués protegir.

Al mateix temps, però, una gran part 
del sector empresarial i comercial mo-
linenc va exercir una forta pressió per-
què s’enderroqués el vell pont i se’n 
construís un de nou al mateix lloc, ja 

que temien que, si es construïa el nou pont 
en un altre emplaçament, en resultés perju-
dicada la situació privilegiada que té Molins 
de Rei com a nus de comunicacions, posant 
en risc el potencial econòmic de la vila.

Finalment, en un comunicat del 27 de ge-
ner de 1972, el M.O.P. va rebutjar la possi-
bilitat de reconstruir el pont i construir-ne 
un de nou en un altre emplaçament, ja que 
considerava que aquesta era una opció molt 
costosa i problemàtica i, deixant de banda 
les peticions d’una part dels molinencs, va 
ordenar la construcció d’un pont nou al ma-
teix lloc que el vell, argumentant que aques-
ta era la solució més ràpida, econòmica i 
funcional i que, a més, permetria augmen-
tar a sis carrils la capacitat viària de la nova 
estructura.
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Abans d’efectuar l’enderrocament con-
trolat del pont, els carreus van ser nu-
merats, per a ser aprofitats en la futura 
reconstrucció, segons una proposta que 
mai no es va complir. Febrer 1972

Dos dies després,  el 29 de gener de 
1972, el governador de Barcelona, per 
a satisfer I’interès d’aquells que pro-
pugnaven la conservació del pont bi-
centenari, va proposar desmuntar-lo 
peça a peça i reconstruir-lo en un altre 
Iloc, tasca a la que es va comprometre 
el president de la diputació de Barce-
lona.

El 3 de febrer de 1972 es va ordenar la 
demolició total del pont mitjançant cà-
rregues de dinamita controlades, amb 
l’objectiu de conservar íntegrament els 
blocs. El M.O.P. va posar les pedres del 

pont a disposició de la diputació provincial, 
i d’altres organismes interessats, donant de 

termini fins al trenta d’abril següent per a 
que procedissin al seu trasllat i reconstruc-
ció en un altre lloc.

Uns dies després, el 9 de febrer, el presi-
dent de la diputació de Barcelona va anun-
ciar que les pedres del pont de les Quinze 
arcades serien numerades una a una per tal 
de desmuntar-lo i reconstruir-lo al costat del 
nou pont. 

Ningú va creure en la viabilitat d’aquella 
proposta, però  malgrat tot, les pedres es 
van numerar i tots els que s’havien mobilit-
zat per a evitar la desaparició del pont van 
haver d’acceptar aquella absurditat. 
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Finalment, tal com va havia advertit públi-
cament el col·legi d’Arquitectes Tècnics, el 
desmuntatge del pont no va ser possible, ja 
que la calç i la sorra que unia les juntures 
dels blocs  s’havia enganxat tant a la pedra 
porosa que la juntura era més dura que la 
mateixa pedra, pel que les explosions con-
trolades van tenir resultats demolidors per a 
la majoria dels blocs, que es van trencar en 
trossos de difícil recomposició.

Les pedres numerades van acabar com un 
munt de runes, escampades pels marges del 
riu Llobregat.

El nou pont va ser inaugurat el 18 de de-
sembre de 1972 pel Ministro de 0bras Pú-
blicas, Gonzalo Fernández de la Mora, en el 
mateix lloc a on hi va estar durant dos-cents 
anys el pont de les Quinze arcades, aixecat 
durant el regnat de Carles III.

Les pedres del pont de Carles III resten apilades a la llera del Llobregat, prop del nou 
“Puente del Generalísimo” sobre la NII. 1973

Construcció del nou pont. 1972
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