Descobreix el Parc Fluvial

del riu Ripoll
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1 Forn de Calç de Ribatallada
2 Horta Verneda de Can Deu

10 Resclosa de Can Puiggener
11 Hortes Arraona i de Can Puiggener

19 Nois Buxons
20 Molí Fontanet

3 Molí Mornau
4 La Foradada

12 Caseta i Torre de l’aigua
13 Molí d’en Torrella

21 Pou de Glaç de St. Oleguer
22 Molí St Oleguer

5 Font de la Tosca
6 Molí d’en Font

14 Pont de la Salut
15 Ca la Daniela

7 St. Vicenç de Jonqueres
8 Tractaments terciari

16 Molí Xic
17 Horta Vella

9 Sèquia Monar

18 Costes de St. Nicolau

El Ripoll constitueix un eix natural que travessa el terme municipal amb un recorregut de 7,5 quilòmetres

el riu Ripoll
Ànecs collverd al Parc Fluvial del Ripoll.

El Ripoll travessa el terme municipal de Sabadell al llarg de 7 quilòmetres.

El riu Ripoll neix al sot del Galí, a la serra
de Granera, a 640 metres sobre el nivell del
mar, i aboca les aigües al riu Besòs. Al llarg
de 40 quilòmetres de recorregut travessa
els municipis de Castellar del Vallès, Sabadell, Barberà del Vallès, Ripollet i Montcada
i Reixac, tots situats al Vallès Occidental.
El Ripoll es troba encaixat en un paisatge
de talussos i terrasses al·luvials, amb cursos fluvials tributaris com el riu Tort o els
torrents de Colobrers i Ribatallada. Com
tots els rius mediterranis, es caracteritza per tenir poc cabal, ser força irregular
i tenir avingudes poc freqüents però molt
importants, com la del setembre de 1962,
que va causar grans inundacions.

L’aprofitament industrial i agrícola del riu, com per exemple a través de la
sèquia Monar, n’ha determinat el paisatge.

La seva ubicació prop de la ciutat li confereix la singularitat de ser el punt de contacte entre l’espai urbà i el rural.

el Parc Fluvial
del riu Ripoll

El riu Ripoll és un testimoni excepcional de la
història de la ciutat, amb una important significació econòmica, social i cultural i amb paisatges de gran bellesa i interès natural.
Des de l’edat mitjana el riu ha constituït un
lloc de producció. Primer amb la instal·lació
de molins fariners —que posteriorment foren paperers i drapers— i finalment amb la
instal·lació dels vapors. També ha estat un
espai de producció agrària, tant comercial
com d’autoconsum.

Els visitants descobriran zones de gran bellesa i interès natural, com el torrent de Colobrers.

A la dècada dels cinquanta, amb el creixement urbà i la industrialització, el Ripoll va entrar en un procés de degradació que va provocar l’allunyament dels ciutadans i ciutadanes.
Des de la segona meitat dels noranta el procés s’ha invertit gràcies al desenvolupament
i l’aplicació del pla de recuperació integral
del riu Ripoll, engegat per l’Ajuntament de
Sabadell.
Avui podem afirmar que el Ripoll torna a gaudir de bona salut i que Sabadell ha redescobert el seu riu i la riquesa del seu paisatge.

L’Horta Vella i el pont de la Salut.

La Verneda de Can Deu.

recuperació
del riu

Als anys noranta es va començar a desenvolupar la
consciència ambiental que va significar per al Ripoll
el final del procés de degradació que havia experimentat amb el creixement urbanístic dels anys cinquanta. El projecte de recuperació integral neix amb
el propòsit d’estimular la recuperació i dissenyar un
futur on sigui compatible l’ús social i l’econòmic
amb el valor natural i ambiental.
La millora de la qualitat de l’aigua del Ripoll ha estat
un dels punts claus de la recuperació el riu, i inclou
tant el sistema de sanejament com també la reutilització de l’aigua.

L’estació depuradora del Ripoll, inaugurada l’any 2002, permet que
l’aigua torni sanejada al riu.

Pel que fa a la llera del riu, s’han millorat i reforçat els
marges per tal de garantir la protecció davant possibles avingudes. També s’han creat zones d’estada
i s’ha ordenat l’horta mitjançant un reglament d’ús.

Eixos del pla de recuperació integral
del parc fluvial del Ripoll:

La recuperació del Ripoll és avui una realitat gràcies al suport de la Unió Europea a través dels Fons
de Cohesió. En total el projecte de recuperació del
parc fluvial del Ripoll ha comportat una inversió superior als 44 milions d’euros.

3. Recuperació de l’espai d’oci i lleure

El conjunt d’actuacions està fent possible que
l’entorn del riu Ripoll sigui un espai agradable i de
qualitat, del qual tothom en pugui gaudir passejant,
anant amb bicicleta o senzillament contemplant les
espècies d’animals i plantes que hi viuen.

9. Manteniment, vigilància i difusió

1. Millora de la qualitat de l’aigua
2. Recuperació i protecció dels marges i la llera del riu
4. Recuperació i millora de la indústria i del seu entorn
5. Ordenació de l’horta i eliminació de l’horta marginal
6. Recuperació del patrimoni industrial i arquitectònic
7. Recuperació paisatgística
8. Millora dels accessos i itineraris

zona humida
pel tractament terciari

Zona humida destinada a aprofitar les possibilitats que ens
ofereixen les plantes aquàtiques, que a part del seu caràcter
paisatgístic i ecològic contribueixen a millorar la qualitat de
les aigües que provenen de la planta de depuració de Can
Roqueta.
Les espècies vegetals són: el canyís (Phragmites sp) i la
boga (Typha sp), i d’altres amb menys densitat, com el jonc
(Juncus sp), el càrex (Carex sp) i lliri groc (Iris pseudacorus).
Les arrels d’aquestes espècies actuen com a filtre de depuració natural.
El cabal màxim d’aigües depurades és de 970 m3/dia, que
s’aporten al riu per contribuir a la millora de l’aigua tant superficial com subterrània.
La superfície que ocupa aquesta depuració és de 17.000m2.

Basses de depuració biològica de l’antic meandre de Can Català.

riu Ripoll
Canonada d’arribada d’aigua
procedent de la depuradora
de Can Roqueta

Substrat de grava fina

Substrat de terra seleccionada

aigua i vida al riu
L’aigua, la vegetació i la fauna són un dels indicadors més visibles per valorar els avenços en el
procés de recuperació del parc fluvial del Ripoll. En
aquesta línia, s’han dut a terme diverses actuacions
específiques per tal de recuperar el bosc de ribera i
augmentar la biodiversitat i el patrimoni natural.
La recuperació del Ripoll ha fet possible la reaparició de diferents espècies d’aus que hi nidifiquen,
com ara l’ànec, el capbusset o les polles d’aigua.
També s’han pogut observar altres espècies
com el blauet, el bernat pescaire, les garcetes i
l’esplugabous, com també corbs marins a l’hivern.
La millora de la qualitat de l’aigua ha fet possible
el progressiu augment de la diversitat biològica i
al riu hi podem trobar, a més de les aus, algunes
espècies de peixos com bagres, barbs, carpes,
gambúsies i perca negra.
Aquestes importants millores en la qualitat de
l’aigua han implicat l’augment de les poblacions
de peixos i un important increment de la pesca
sense cap regulació. Per tal de garantir el manteniment i la supervivència dels peixos que hi habiten,
s’ha regulat la pesca, declarant el tram nord (dues
terceres parts) com a refugi i el tram sud, com a
zona de pesca lliure sense mort.

La recuperació del riu és visible amb la reaparició d’aus com el bernat pescaire i carpes.

El canyís, lliris d’aigua, boga, càrex, vimeteres són plantes pròpies del bosc
de ribera que actualment es poden observar al parc fluvial.

ordenació de l’horta
Les terrasses fluvials baixes han estat ocupades històricament per les activitats agrícoles i s’han fet servir rescloses i sèquies per regar. Alguna d’aquestes zones va
proveir d’aliment durant molt de temps la ciutat abans
del creixement modern. Encara avui, aquestes àrees
d’horta perviuen i mantenen l’activitat, mentre ofereixen
el paisatge característic: parcel·lat, variat i geomètric.

La sèquia Monar és una construcció del segle X que encara avui proporciona aigua i vida a l’horta del Ripoll.

Entre el 2002 i el 2009 s’ha recuperat l’usdefruit de diferents parcel·les de les hortes de la Verneda de Can
Deu, de Can Bages, de Can Roqueta, del Prat Vell i
de la font dels Plàtans, que han passat a ser propietat
municipal. L’horta de Can Roqueta s’ha cedit a entitats
de la ciutat i la resta de les hortes municipals estan en
procés d’adjudicació. E 25 de febrer del 2008 es va
aprovar el Reglament de règim d’ús dels horts de titularitat municipal, document que regula el règim jurídic de
les llicències d’ús privatiu del domini públic atorgades
per l’Ajuntament sobre horts de titularitat municipal al
terme de Sabadell, exclusivament per conreu agrícola
amb destinació a l’autoconsum, el contingut dels drets
i obligacions a complir pels beneficiaris d’aquestes llicències i el règim de licitació i adjudicació, que és per
un període màxim de 5 anys.
En aquest procés d’ordenació s’han eliminat un gran
nombre d’horts i barraques que ocupaven la llera inundable o bé als talussos, 516 horts i 570 barraques.

gaudeix
del Ripoll

En la recuperació del Ripoll s’han habilitat diverses àrees
adaptades a l’espai fluvial i amb el propòsit d’oferir activitats relacionades amb el lleure i el gaudi de la natura.
En els darrers anys s’han creat quatre zones d’estada de
dimensions mitjanes i un conjunt d’espais de petites dimensions, generalment situats al costat del camí del riu,
que ofereixen al caminant la possibilitat de descansar al
costat d’una font o sota una arbreda. La connexió i relació
entre totes aquestes àrees de repòs és el camí del riu, que
enllaça amb els camins transversals d’accés a la ciutat i
al rodal.
En aquests darrers anys s’ha dut a terme la creació de
l’àrea d’estada de Sant Vicenç de Jonqueres, el parc de
la Clota i la font dels Gitanos, com també diverses àrees
de repòs de les quals podem destacar l’àrea del molí de
l’Amat i l’àrea d’estada de la font dels Degotalls.
A més, hi hem de sumar la zona esportiva de Sant Oleguer, la Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya i la Bassa
de sant Oleguer, els quals ofereixen un espai únic esportiu
i de lleure tocant al parc fluvial. També hi podem trobar un
circuit de salut indicat al llarg del camí del riu, amb aparells per fer exercicis.

Esplanada de l’ermita de Sant Vicenç de Jonqueres.

Camí del riu i Canal de Jonqueres.

Presa de mostra d’aigua del riu al Pont de la Salut.

Senyalització

Circuït de Salut de Sant Vicenç de Jonqueres.

Panoràmica de la Font dels Gitanos a la Clota.

Canyís.

El Ripoll,

un testimoni de la història

El riu Ripoll constitueix un dels cursos fluvials de Catalunya amb més gran presència de construccions
productives protoindustrials: la sèquia Monar, molins
hidràulics, zones d’horta, pous de calç i forns de calç.
Mentre que en altres zones de Catalunya aquestes
edificacions han anat desapareixent, fruit del creixement urbanístic i les transformacions d’ús, en el nostre
terme municipal n’han sobreviscut interessants exemples, tots al costat del riu: molí d’en Mornau, molí d’en
Font, molí d’en Torrella, molí Xic, molí d’en Fontanet,
molí de Sant Oleguer, a més de la sèquia Monar i una
zona d’horta d’origen medieval.
L’Ajuntament va iniciar pel gener de 2006 un pla per
recuperar el patrimoni preindustrial del Ripoll. Entre
les actuacions més destacades s’inclou la rehabilitació dels molins més emblemàtics del Ripoll, els quals
són condicionats per oferir un servei a la ciutat. És el
cas del molí de Sant Oleguer —que acull un alberg de
joventut—, el molí d’en Torrella —on s’ubicarà un espai d’interpretació del parc fluvial— i el molí d’en Font
—que serà rehabilitat per l’entitat Xalest—. Per altra
part, també es pot visitar el forn de calç de Ribatallada —recentment recuperat— i diferents trams de la
sèquia Monar.

El 2006 s’ha recuperat un forn de producció de calç situat a Ribatallada.

El Molí Mornau,de propietat privada, és un dels millors exemples
d’edifici preindustrial de Catalunya, tant per les seves dimensions com
per l’estat de conservació.

Xemeneia del vapor ubicat a l’antic Moli Amat.

Itinerari 1

Descobreix el Parc Fluvial

Sant Julià d’Altura
Sant Oleguer
Itinerari lineal, a peu o amb bicicleta
Recorregut: 11 quilòmetres
Temps: 4 hores a peu, aprox.
Com arribar al punt d’inici: parc fluvial – Sant Julià d’Altura / bosc de
Can Deu Línia 1, 2, 3 i 7
Parc fluvial – Sant Oleguer.
Autobús Línia 5
Aquest recorregut lineal permet descobrir tot el parc fluvial al terme
municipal de Sabadell o fer les connexions amb espais fluvials de
Castellar del Vallès i Barberà del Vallès.
Des de l’àrea de pícnic de Sant Julià d’Altura agafeu el camí que va cap
a Ribatallada. Baixeu fins a trobar a la vostra esquerra les fonts dels
Capellans i del Suro, continueu avall, on veureu les ruïnes del castell de
Ribatallada, on més endavant girareu a la dreta i us endinsareu al torrent
de Ribatallada fins a arribar al camí del riu (límit de terme amb Castellar
del Vallès). A la dreta veureu un antic forn de calç. Continueu pel marge
dret, on veureu el molí d’en Mornau (declarat bé cultural d’interès
nacional). Travesseu el riu per la passera del torrent de Colobrers.
Continueu aigües avall i passareu per davant i de la zona humida per
al tractament terciari de les aigües provinents de l’Estació Depuradora
d’Aigües Residuals (EDAR), sistema que permet la depuració natural de
l’aigua i al marge dret del riu, hi ha l’àrea d’estada de Sant Vicenç de
Jonqueres. Al pont es pot continuar el recorregut pels dos marges: dret,
el parc de la Clota i la font dels Gitanos. Continuant pel marge esquerre
passarem pel costat de la font dels Degotalls per tornar a creuar el riu pel
gual del molí d’en Torrella. Seguiu i passeu per sota el pont de la Salut,
on trobareu Ca la Daniela i l’horta Vella o Major. Continueu fins a arribar
a la passera de Torre-romeu, on tornareu a travessar el riu. Seguiu pel
camí del riu i pel costat de la zona d’horta d’en Romau en direcció sud
fins a la zona de l’horta municipal de Can Roqueta, on tornareu a creuar
el riu per la passera de Sant Oleguer. Un cop aquí, passeu la Bassa de
Sant Oleguer i us enfileu cap al Centre Cívic de Sant Oleguer.

Itinerari 2

Descobreix el Parc Fluvial

Can Puiggener i
el Torrent de Colobrers
Itinerari circular, a peu
Recorregut: 9 quilòmetres
Temps: 3,5 hores a peu, aprox.
Punt d’inici i final: plaça del Primer de Maig. Autobús Línia 7 i 80 (festius no circula)
Sortiu de la plaça del Primer de Maig en direcció nord pel carrer d’Archidona i després
pel sender que ens portarà a Sant Vicenç de Jonqueres, on trobareu una ermita i una
zona d’estada. Creueu el riu i seguiu pel marge esquerre, on veureu a la vostra dreta
la zona humida de depuració terciària i l’horta del Prat Vell. Continueu aigües amunt i
creueu el torrent; per l’antiga carretera de Castellar arribareu a Can Pagès. A la vostra
dreta deixeu Can Garriga, antic molí i rentador de llana. Teniu Can Pagès a la vostra
esquerra i per un sender us endinseu al torrent de Colobrers. Passeu per sota de
l’aqüeducte de la sèquia de Santa Margarida i una mica més endavant, al marge dret
del torrent, trobeu la font de la Tosca i, una mica més endavant, els Degotalls. Ara el
torrent s’obre una mica i podeu observar la Foradada, túnel fet al talús per desviar el
torrent i guanyar espai per a l’horta. Continueu aigües amunt i sortiu a la pista forestal
de Can Moragues. Camí avall a l’esquerra, hi ha la font i la bassa de Can Moragues;
vosaltres gireu a la dreta fins a arribar a Can Moragues. Continueu pel camí que voreja
el camp de vol d’ultralleugers fins a la cruïlla de Can Casamada. Aquí gireu a la dreta i
més endavant deixareu a l’esquerra el camí de Togores. Quan arribeu a la cruïlla, gireu
a la dreta i baixeu cap al Ripoll fins a arribar al molí de l’Amat; a la vostra esquerra hi
podeu veure l’antiga xemeneia del vapor que es va instal·lar a l’antic molí. Creueu el
riu i pel marge dret arribeu a la font dels Gitanos i el parc de la Clota i, des d’aquí, pel
carrer del Puig de la Creu, arribeu al punt de partida.

Itinerari 3
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La Serra de Sant Iscle:
de Sant Vicenç de Jonqueres
a Togores i la Salut
Itinerari lineal, itinerari a peu
Recorregut: 8,3 quilòmetres
Temps: 4 hores a peu, aprox.
Punt d’inici: plaça del Primer de Maig. Autobús Línia 7 i
80 (festius no circula)
Punt d’arribada: la Salut - Cementiri. Autobús Línia 4
Comenceu el recorregut a la plaça del Primer de Maig,
seguiu pel c. d’Archidona i aneu cap a Sant Vicenç de
Jonqueres. Travesseu el riu i aigües amunt deixareu els
aiguamolls de depuració. Seguiu avall pel marge esquerre
i arribareu al molí de l’Amat. En arribar al pont, gireu a
l’esquerra; al talús es pot observar l’antiga xemeneia de
vapor que es va instal·lar a l’antic molí. Ascendiu fins a
la plana i en arribar a la cruïlla continueu en línia recta
fins a arribar a la Torre del Canonge i l’ermita de Sant
Francesc. Continueu recte en direcció a l’ermita de
Togores, al final de l’esplanada agafeu el camí de la dreta
que ens condueix a Can Vilà. Voregeu la plana i pel camí
descendent baixareu cap al riu Tort. Abans de creuar
el torrent hi trobareu una petita esplanada amb alzines
centenàries. Des d’aquest punt pujareu a la carena, serra
de Sant Iscle. En arribar a aquest punt girareu a la dreta
fins a arribar a la carretera de Sentmenat, que travessareu
fins a arribar a la Salut, on hi ha el santuari i l’ermita de
Sant Iscle i Santa Victòria.

Edició 2010. Imprès amb paper Cyclus offset reciclat.

