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FONS ALBERG-REFUGI LA MOLA

Àrea d’identificació
Codi de
referència
Nivell de
descripció
Títol

CAT AMMAT 14

Data(es)

Dates de creació: 1948 - 1995

Volum i suport

0,1 ml

Fons
Fons alberg-refugi La Mola

Àrea de context
Nom del(s)
productor(s)

Joan Ros i Martí
Maria Casals i Niubó

Història del(s)
productor(s)

El 12 de gener de l’any 1948 es constituí els “Amics de la Muntanya de Sant Llorenç del
Munt”, associació formada per un grup provinent de Matadepera, Terrassa, Sabadell i
Barcelona. La seva missió principal era convertir la masoveria de La Mola (que a finals de
la Guerra Civil era regentada per Francesc Altarriba i Maria Bigai) en un alberg-refugi. Per
tal de portar a terme la seva missió van contactar amb un arquitecte i a uns nous
massovers, en Joan Ros i la Maria Casals. Aquesta obra benèfica arribarà a bon port i des
de 1949 Maria Canals i Niubó i Joan Ros i Martí regentaran l’alberg-refugi de La Mola.
El nou servei consistia no només en l’alberg-refugi, si no també un restaurant i una estació
metereològica.
Joan Ros i Martí va néixer el 6 de març de 1904. El 25 d’abril de 1949 va pujar a La Mola
amb altres membres del Patronat creat pels Amics de la Muntanya de Sant Llorenç del
Munt per tal d’encarregar-se de la supervisió de les obres. Joan Ros es va instal·lar en una
edificació en estat ruïnós que hi havia al final del patí, que reformaria l’arquitecte Alexandre
Ferrant i l’aparellador Joan Benavent. Posteriorment es va construir una terrassa, dues
habitacions i es va arranjar l’antiga cuina per convertir-la en dues habitacions.
El transport del material es feia amb dos burros, un donat per Ramon Barata i l’altre
comprat. I per la instal·lació d’un telèfon es va aprofitar que el Servei Metereològic Nacional
tenia interès en fer una instal·lació a La Mola. Al 1955 ja funcionava el telèfon i poc desprès
l’observatori metereològic. En Joan Ros tenia com a càrrec el d’observador, com a
personal civil d’establiments militars.
Joan Ros va ser acomiadat el novembre de 1966 segons explica degut a la intenció de
convertir el camí de Can Pobla fins l’hort dels Monjos en carretera, a la qual es va oposar
el propietari dels terrenys. Al 1967 inaugura el restaurant Can Bondia, a cavall entre
Terrassa i Matadepera, però l’inevitable pas dels anys fa que ho vengui l’any 1983. Passa
els seus últims dies amb la seva família a Terrassa, on mor un 22 de juny del 1994.

Història
arxivística

El 13 d’octubre de 2006, l’arxiver Vicenç Ruiz visita la casa de la sra. Maria Casals, qui té
intenció de donar documentació del bar situat a dalt de la Mola.

Dades sobre
l’ingrés

El 18 d’octubre es fa la donació per part de la sra. Maria Casals i Niubó per a la seva
conservació i ús cultural a l’Arxiu Municipal de Matadepera.

Àrea de contingut i estructura
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Abast i
contingut

La documentació es pot dividir en quatre grans grups de sèries, que corresponen al quadre
de classificació existent.
En primer lloc trobem fulletons diversos, algunes postals, un gràfic del massís de Sant
Llorenç del munt (1949), relacions dels estrangers que van passar per la mola, retalls de
premsa o un escrit de proposta dels Amics de la Muntanya de Sant Llorenç.
Un document destacat és l’avantprojecte que es va fer al 1959 relatiu a instal·lar un
telefèric des de Can Robert fins La Mola. Es tracta de fotocòpies de l’estudi preliminar i un
plànol de secció. També hi ha fotocòpia d’un plànol de l’avantprojecte d’una carretera de
turisme des de Coll d’Estenalles a la Cova del Drac. També es poden trobar alguns
projectes de la masoveria de La Mola, com ara un dibuix de models de fusteria (1949) o un
croquis del projecte d’una terrassa i escala a la planta baixa ([1951]).
La comptabilitat no és especialment voluminosa (vuit llibretes). Es tracta de llibretes de
petit format on s’apuntava, per dia i mes, els pagaments fets per tal d’abastir el bar del
refugi. De 1955 a 1964, amb alguns buits.
Es conserva el llibre de signatures (1949 – 1950) de tots aquells que passaven per l’albergrefugi i volien deixar una signatura, una dedicatòria o un dibuix.
A la documentació de l’estació metereològica destaquen la correspondència entre Joan
Ros i Martí, com a observador de l’estació, i el Ministerio del Aire, a Madrid, que permeten
tenir una visió de la tasca desenvolupada a l’estació. També trobem publicacions que
aquest organisme feia arribar al sr. Ros (Miscellanea Barcinonensia (1963), Tablas
psicrométricas (inclou correspondència sobre el tema, 1957-1962), Instrucciones para los
observadores de las estaciones pluviométricas). Hi ha un bon grapat de fitxes de mesures:
vent, tempestes, temperatura, ... . A més d’altres documents relacionats amb la feina
d’observador (per ex. una declaració de l’impost sobre rendiments de treball personal,
rebuts de nòmina, ).
La donant també va fer entrega d’una col·lecció de números de la revista Serra d’Or.

Sistema
d’organització

La documentació s’ha ordenat segons la tipologia i un petit quadre de classificació. S’ha
mantingut l’ordre en casos com el de l’estació metereològica on dins una publicació es
troba correspondència o d’altres documents relacionats amb la temàtica d’aquesta. També
s’ha mantingut la separació entre la donació que va fer la sra. Maria Casals i la que va
aportar posteriorment el sr. Antoni Garcia.
1.
2.
3.
4.

Llibretes de comptabilitat (1955 – 1964)
Servei metereològic (1955 – 1966)
Projectes d’obres (1954 – 1959)
Fulletons i postals

Informació
sobre
avaluació, tria i
eliminació

S’han eliminat còpies de postals.

Increments

El 19 de maig de 2009 es rebia en aquest arxiu un conjunt de documentació de l’estació
metereològica de La Mola que Antoni Garcia Sellarés, membre del Centre Excursionista de
Matadepera, va trobar en estat d’abandó. La documentació s’afegí a la col·lecció.

Àrea de condicions d’accés i ús
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Condicions
d’accés
Instruments de
descripció

Accés lliure.
Aquesta fitxa.

Àrea de control de la descripció
Autoria i
data(es)
Fonts

Regles o
convencions

Jaume Munuera Bermejo. 13 de gener de 2011.
La pròpia documentació tractada.
La conservació del monestir de Sant Llorenç. II Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac. Joan Ros, 1990.
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció general d’Arxius i Associació d’Arxivers de
Catalunya, 2007.

