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Dissabte, 17 de setembre

DOSRIUS
El patrimoni excepcional de l’aiguabarreig 

del riu Llobregat i Cardener 
Sant Vicenç de caStellet - caStellgalí

El Breny l’any 1806. Gravat d’Alexandre de Laborde

Organitzen: 
Centre d’Estudis del Bages

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Ajuntament de Castellgalí

Col·laboren:
Ajuntament de Manresa

Centre Excursionista de Sant Vicenç de Castellet

Museu de Castellgalí



i ha enclavaments geogràfics i paisatgístics que són únics, estratègics, 
encisadors, com els Dosrius on conflueixen els dos grans rius de la Catalunya 
central, el Llobregat i el Cardener, enmarcats amb un patrimoni excepcional. 

Coneixerem el medi natural i com la zona estava banyada per un mar,           
els nostres orígens i l’empremta dels ibers i romans (amb el monument 
funerari d’El Breny i  la vil·la de Boades) i l’impacte de la industrialització 
(amb el canal dels Dosrius d’uns 1.800 m, de l’any 1870, el pont  del 
ferrocarril dels Dosrius de l’any 1859 i la fàbrica Soler de 1870). 

És una proposta d’excursionisme, natura, geologia i descoberta de la                
nostra història i patrimoni, amb un recorregut molt planer, acompanyat        
de gastronomia. 

 

 9,30 - 10,30 h  

El patrimoni excepcional dels Dosrius (Sant Vicenç de Castellet- Castellgalí) 
Punt de trobada: Auditori de l’Espai Ateneu. Plaça Clavé de Sant Vicenç de 
Castellet

X e r r a d e S

Presentació de les Jornades Europees del Patrimoni, per Francesc Comas, presi-
dent  del Centre d’Estudis del Bages.

El medi natural a Dosrius, per Josep Galobart i Soler, biòleg

Boades, una plana fèrtil ocupada des de l’antiguitat; El Breny, un singular monu-
ment funerari romà, per Antoni Daura i Jorba, arqueòleg

La relació entre la fàbrica Soler i El Breny, i el canvi del paisatge amb la indus-
trialització, per Jordi Suades i Marigot, historiador

Quan Sant Vicenç i Castellgalí eren un mar, per Josep Girabal i Guitart, estudiós 
de geologia

     
Projeccció del curtmetratge

“Celebració del 50è Aniversari de la fàbrica Soler” (any 1962)  

  10,30 - 13 h  

Itinerari als Dosrius, guiat i comentat (anada i tornada, més tast). 

Sortida: des de la plaça Clavé, davant de l’Espai Ateneu, de Sant Vicenç de Castellet
Distància: uns 2 kms (anada)

Indrets: Fàbrica Soler – Pont de Sant Vicenç – La Fabriqueta – el canal – la res-
closa dels Dosrius – El Breny – Aiguabarreig del riu Llobregat i Cardener – el Pont 
dels Dosrius

A l’arribada a l’aiguabarreig dels Dosrius: tast de producte de proximitat. 
Espai de trobada i d’intercanvi.

Activitat gratuïta

H

La fàbrica Soler i el canal dels Dosrius, als anys 20. (Arxiu Joan Corrons)


