Presa i caseta del guarda de Ràmio
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Parròquia
Escaldes-Engordany
Adreça
Ràmio, vall del Madriu
Tipus de bé:
Resclosa /cabana
Estil
Arquitectura de granit
Datació
Anys quaranta
Secció a l'inventari general Segona, béns immobles inventariats
Classificació
Altres
Data protecció
2004-02-25
Descripció
Les obres per a la captació d’aigües per part de l’empresa FHASA a la vall del Madriu, efectuades durant la primera meitat dels anys quaranta,
van comportar l’edificació d’una sèrie de construccions que suposen una adaptació de l’arquitectura de granit a l’alta muntanya.
La presa de captació va ser construïda amb carreus de granit, rectangulars al lateral i irregulars al frontal, disposats formant un talús. A l’angle dret hi ha les
comportes de la captació que originàriament eren accionades manualment mitjançant volants.
La caseta annexa va ser dissenyada per l’enginyer Joan Vehils al principi dels anys quaranta com a part de les infraestructures de FHASA a la vall del Madriu.
Estava destinada a oferir refugi al guarda de la presa d’Engolasters quan havia de desplaçar-se a la presa de Ràmio per desembossar la reixa de la captació de
l’aigua vers el túnel que va cap a Engolasters, sobretot a la tardor i a l’hivern, quan fulles i branques l’obturaven i la neu o la inclemència del temps impedien
un viatge d’anada i tornada.
És un edifici de petites dimensions, construït amb granit sobre un sòcol del mateix material. És de planta rectangular, amb coberta en forma de volta de
secció ovalada (arc catenari), amb cintra de ciment interior. La porta d’entrada es troba a la façana oest, a la qual s’accedeix per una doble escala de pedra, i
té una finestra al mur nord. L’interior no té compartiments i disposa d’una llar de foc adossada al mur est.
En conjunt es tracta de dos exemples molt il·lustratius de l’adaptació de l’arquitectura d’alta muntanya als nous corrents estilístics, que al mateix temps són
un testimoni de la intervenció humana en el seu entorn natural, en aquest cas la vall del Madriu.
Edicte d'inclusió a l'Inventari general del patrimoni cultural d'Andorra
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