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La transformació del rec del Solà com a passeig
A final del segle XIX hi va haver un període de sequera al Pirineu que va derivar en una
crisi agrària. Davant d’aquesta situació alguns veïns d’Andorra la Vella es van dirigir al
mossèn de la parròquia suplicant-li ajuda per que implorés pluges. El mossèn,
pragmàtic, a banda de les rogatives també els va aconsellar fer un rec per canalitzar les
aigües1.
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Entre d’altres publicacions podeu consultar el llibre Itinerari de natura del rec del Solà editat l’any
1992.

Un centenar de famílies de la parròquia es van unir per impulsar la construcció d’un
rec al solà d’Andorra la Vella i, d’aquesta manera es va constituir la Comunitat de
Regants de la parròquia d’Andorra la Vella, batejada com a Societat del Rec del Solà, el
5 de desembre de 1880: “per la construcció de un Rech al solà de esta vila deu
principiarse als prats de bauró de la Grella y a la soca que a est objecte esta marca
da y finirà a la canal de la Roureda de Moles”. La Societat estava administrada amb
diversos càrrecs que tenien en compte en un inici el grau de propietat i que s’ocupava
del manteniment del rec i de la distribució de l’aigua. L’obra de canalització va
finalitzar l’any 1884.
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L’administració del rec va gestionar-se de manera autònoma fins que al novembre de
1982 els aiguats van malmetre el rec i van destruir molts trams del canal 2. Aquest fet
va ocasionar unes despeses desproporcionades amb les possibilitats financeres de la
Societat, que es va veure obligada a demanar ajuda a les administracions.
La Conselleria d’Obres Públiques del Govern va sufragar els estudis de reconstrucció i
també hi va intervenir la Conselleria d’Agricultura. El Comú d’Andorra la Vella es va
implicar en la reconstrucció amb ajut econòmic. La bona entesa entre les
administracions va fer possible que a la primavera de 1983 es pogués tornar a regar a
la solana d’Andorra la Vella.
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Carta de la Junta del Rec del Solà als socis_18-11-1983

La reconversió del rec en passeig (1987)
La implicació de les administracions en les reparacions, la necessitat per part de la
Societat del rec de cobrir amb una assegurança els riscos que es poguessin derivar i la
previsió de situacions futures, va propiciar la iniciativa de la Junta per a coordinar-se
amb el Comú per tal de promoure accions al rec.
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Arran d’aquests contactes, el cònsol de la parròquia d’aleshores, Manel Pons, va
presentar un projecte que va ser acceptat per la Societat i que es va culminar a través
d’un conveni entre el Comú i la Societat del Rec, l’1 de setembre de 1987. L’acord
estipulava que el Comú es faria càrrec de les obres del passeig, així com del
manteniment i que també crearia miradors o zones d’esbarjo. Els regants seguirien
gestionant la distribució de l’aigua. A partir d’aquesta data el cònsol seria membre nat
de la junta del Consell d’Administració.

El rec del Solà es va integrar al circuit de l’Anella Verda l’any 2007. Forma part de
diversos circuits guiats i està integrat en diverses xarxes de camins.
Amb l’inici de la primavera el rec esdevé un lloc idíl·lic on gaudir d’un
passeig amb unes vistes magnífiques de la vall

Podeu enviar les vostres propostes, suggeriments o consultes a:
arxiu@comuandorra.ad
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