
Ajuntament
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Parc fluvial
del  RIPOLL

Forn de calç de Ribatallada
Cavitat en forma de pou mig excavada al
marge i limitada, frontalment, per una paret
de pedra gruixuda, amb una boca a baix. La
part de sota era dedicada a la combustió de
llenya, mentre que al damunt les pedres de
calç, col·locades fent cúpula, es transformaven
en calç per efecte de la calor. Aquest forn
funcionava esporàdicament, quan necessitaven
calç, per a la construcció. Ha estat rehabilitat
recentment.

Horta de la Verneda de
Can Deu

Extensa horta centenària, situada sota el bosc
de Can Deu, que en un principi formava part
de les terres d’aquesta masia. Disposa d’un
bon sistema de reg, amb aigua derivada del
Ripoll, a través de la sèquia Monar, que la
recorre de llarg a llarg, a la part més alta,
arran de bosc.

Molí d’en Mornau
També conegut per molí de Ca l’Estruc o de
les Finestres. L’edifici fou construït el 1783
per fabricar-hi paper, tot i que més tard es
destinà a usos industrials. Va tenir molta
anomenada el paper de fumar que s’hi
produïa. És el molí paperer del segle XVIII
més rellevant de Catalunya.

La Foradada
Espectacular arcada per on passa l’aigua del
torrent de Colobrers o de la Tosca. La va
perforar un Turull cap al 1860, per desviar el
curs natural de l’aigua i poder aprofitar, com
a horta, l’espai que ocupava el meandre que
feia el riu. Horta que corresponia a Can
Moragues.

Font de la Tosca
Coneguda també pels Degotalls. Paret de
pedra tosca, recoberta especialment de molses
i falzia, que hi creixen gràcies a l’aigua
abundosa. La font recull una ínfima part de
l’aigua que regalima per la paret tot constituint
un degotall continu.

Molí d’en Font
És el molí documentat de més antic de tot el
Ripoll (any 973). Fins als aiguats de 1962,
era a la riba esquerra del riu, que aquí feia
un gran meandre. Durant molts segles
depengué del monestir de Sant Llorenç del
Munt, que posteriorment el donà en
establiment al Mas Hortals, que més tard fou
Mas Fossar i després Can Català. Actualment
és en fase de restauració.

Sant Vicenç de Jonqueres
Ermita d’origen romànic, antiga parròquia de
la Creu Alta. Al segle XIII hi vivien les monges
del monestir de Santa Maria de Jonqueres.
Fou ampliada durant el Renaixement i el
Barroc. El terme de Jonqueres pertanyia a
Sant Pere de Terrassa fins al 1904.
L’Ajuntament de Sabadell —propietari de
l’ermita— la va rehabilitar el 1993 i li va
donar un nou ús.

Resclosa de Can Puiggener
Làmina d’aigua creada artificialment el 2004
després de construir una petita resclosa davant
de la font dels Gitanos. D’una banda, serveix
com a element de regeneració de l’aigua i,
de l’altra, per captar l’aigua de la sèquia de
l’horta d’Arraona. L’aigua, amansida, ha
propiciat la proliferació dels ocells aquàtics i
la fauna dels aiguamolls.

Sèquia Monar
Infraestructura mil·lenària que capta aigua
del riu i la condueix per regar hortes i moure
molins i fàbriques. De fet, són diverses sèquies,
l’una a continuació de l’altra. En alguns trams
discorre a cel obert i en d’altres va per una
mina excavada al terreny natural dels marges
del riu. Es deia que l’havien construïda els
monjos de Sant Llorenç de Munt, però els
seus constructors han estat des dels pagesos
d’època medieval fins als propietaris de les
fàbriques més recentment.

Hortes de Can Puiggener
i d’Arraona

Situades l’una a continuació de l’altra, però
en diferents ribes de riu. La primera formava
part de la masia de Can Puiggener i es rega
amb la mil·lenària sèquia dels molins o Monar,
que la travessa. La d’Arraona és molt més
moderna i té sèquia pròpia, només per al seu
ús.

Torre de l’Aigua i Caseta
de les Aigües

La Torre de l’Aigua, modernista, fou construïda
l’any 1918 i és en desús d’ençà del 1967. Per
mitjà d’unes bombes mecàniques instal·lades
a la Caseta de les Aigües pujaven l’aigua
extreta dels aqüífers del Ripoll, l’emmagat-
zemaven a la torre i la distribuïen a la ciutat
de Sabadell. Actualment s’ha rehabilitat i
posat en funcionament el sistema de captació
i bombeig fins al parc del Taulí.

Pont de la Salut
Pont estrenat l’any 1864. Té 132 metres i una
alçada de 17,15. Es construí per millorar la
comunicació entre Sabadell i Caldes de
Montbui i Granollers. Ha estat reformat dues
vegades. La via romana ja travessava el riu a
gual pel mateix indret.

Molí d’en Torrella
És un dels molins més representatius del Ripoll
a Sabadell i s’ubica en el mateix indret on ja
hi havia un petit molí fariner l’any 999. A
l’interior de l’edificació actual (del segle XIX),
es conserva la cambra del molí fariner,
enllosada amb moles gastades, i el sistema
de salt de l’aigua amb empremtes de rodes
antigues i de turbines modernes. És de
propietat municipal i en procés de rehabilitació
per acollir un espai de difusió del Parc Fluvial
del Ripoll.

Costes de Sant Nicolau
Costes inestables, rogenques, escarpades i
tallades a plom, representatives de l’esvoranc
que el riu ha solcat, durant milers d’anys, a
la plana vallesana. Hi nien els xoriguers.
Damunt, al pla de Sant Nicolau, hi ha la
capella romànica de Sant Nicolau, que li dóna
el nom. És una indret ideal per atalaiar des
de l’horta Vella fins al pont de la Salut.

Ca la Daniela
Vapor construït el 1856 amb filatura i fàbrica
de teixits. Se’l coneix també per cal Jenny
Turull. Ha sofert al llarg dels anys diversos
incendis. L’últim, del 1996, fou molt nociu.
Una part va ser restaurada i l’altra recons-
truïda, amb molta cura, per l’empresa actual,
Fil Gènesi, SA.

Molí Xic
Es troba al bell mig de l’horta Vella. En època
medieval era un molí fariner, posteriorment
fou draper i, modernament, es transformà en
molí paperer. L’última indústria que ha albergat
ha estat la de tints i aprests. Popularment se’l
coneix també per Ca l’Espantananos i Cal
Julià.

Horta Vella
Horta de la vila medieval de Sabadell, fins
avui. S’anomenava horta Major i es transformà
en horta Vella quan es creà l’horta Novella
on avui hi ha el carrer que en porta el nom.
Es rega amb l’aigua de la part de la sèquia
Monar que comença al molí de l’Amat i acaba
al molí d’en Fontanet. La seva terra sorrenca
i llimosa proporciona, sobretot, excel·lents
hortalisses, llegums i patates.

Els Nois Boixons
Fàbrica de tints construïda el 1886 com a
vapor. La torre cilíndrica forma part de la
renovació que en va fer l’arquitecte Josep
Renom el 1918. És una de les primeres
edificacions de formigó armat que es
construïren a Sabadell, juntament amb la
Torre de l’Aigua

Molí d’en Fontanet
Situat al capdavall de l’horta Vella, és el primer
molí sabadellenc que es va utilitzar en usos
preindustrials per a la producció tèxtil, per
batanar draps, cap a l’any 1400. Anteriorment
era fariner. Al seu entorn hi ha avui una munió
de naus, llogades a diferents empreses. L’edifici
del molí es troba en estat d’abandonament.

Molí de Sant Oleguer
El més recent dels molins del terme ja que es
construí pels volts del 1780. Cent anys més
tard es transformà en fàbrica de cartró, que
es va mantenir fins als anys seixanta del segle
XX. Encara es conserven les restes de les rodes
hidràuliques, que s’estan reconstruint. És de
propietat municipal i s’està rehabilitant per
convertir-lo en alberg de joventut.

Pou de glaç de Sant
Oleguer

Pou del segle XVII, ara propietat de
l’Ajuntament de Sabadell, que hi organitza
visites guiades, després d’haver-lo restaurat
i d’haver-hi practicat una obertura a la panxa
per poder-lo observar. Conservava emma-
gatzemat el glaç que es formava a l’hivern
en basses properes, gràcies a l’efecte de la
inversió tèrmica, per vendre’l a l’estiu, quan
no existien les neveres ni els frigorífics.
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Geologia
La depressió del Vallès, solcada pel riu Ripoll, es va formar a l’època terciària i fou reomplerta
per sediments del miocè. En aquesta època hi havia un clima subtropical, amb fauna de gèneres
primitius d’èquids (cavalls, ases, etc.), rinoceronts i elefants, com ho demostren les abundants
troballes del jaciment de Can Llobateres, d’ara fa uns 9 milions d’anys. Sobre aquest substrat
miocènic es va començar a assentar la conca del riu Ripoll durant el quaternari, concretament
al final del plistocè mitjà, ara fa uns 150.000 anys. Primerament es formà un gran ventall
al·luvial, format per argiles, sorres, graves i conglomerats procedents de l’erosió de la serralada
Prelitoral, damunt el qual avui hi ha la ciutat de Sabadell i, a l’altre costat del riu, l’ermita de
Sant Nicolau. A causa dels freds glacials que van afectar el planeta fa uns 30.000 anys, el
nivell del mar va sofrir una davallada important, motiu pel qual el riu es va començar a encaixar
dins els materials anteriors, tot formant els meandres, costes o talussos i terrasses fluvials que
coneixem avui. Val a dir, però, que l’orografia ha estat modificada posteriorment tant per
fenòmens naturals com per la intervenció humana.

Fauna
Després d’un parèntesi d’uns seixanta anys en què el Ripoll havia esdevingut una claveguera
i la major part de la fauna havia desaparegut, avui hi torna a haver peixos. Hi ha, sobretot,
bagres (bagra comuna), espècie típica dels cursos d’aigua vallesans, un peix que busca els
corrents ràpids i que és força sensible a la contaminació. Menja una mica de tot, especialment
insectes aquàtics i algunes algues. També hi trobem amfibis, com ara la granota i el gripau,
fàcils d’observar a l’època de reproducció, i la salamandra, d’un vistós color groc i negre;
s’alimenten especialment d’invertebrats. Conviuen amb rèptils com la colobra d’aigua. Entre
els ocells aquàtics cal destacar l’ànec collverd —tan abundós que s’ha fet senyor del riu,
la polla d’aigua —tota negra amb el bec vermell—, el blauet —ocell blau, pescador de
peixos i capgrossos, amant de les aigües netes— i espècies típiques dels aiguamolls com
el martinet blanc i l’enorme bernat pescaire. Altres ocells, propis també del rodal més
immediat del riu, són la cuereta blanca, el pit-roig, el pinsà, el mosquiter comú, el rossinyol,
la garsa, el xoriguer —petit rapinyaire de vol acrobàtic— i l’abellerol, que nia excavant un
forat a les parets argiloses de marges i costes. Quant als mamífers, sovint es detecten
incursions de senglars i, a les hortes del tram superior del riu, s’han observat eriçons i
petjades de guineus i de toixons.

Patrimoni preindustrial i industrial
El riu Ripoll constitueix un dels únics cursos fluvials de Catalunya amb una gran presència
d’elements productius preindustrials (segles XVII-XVIII). Al llarg del Ripoll hi ha un seguit
d’elements que durant segles han funcionat com a indústries. Unes indústries, anteriors a les
fàbriques, mogudes per la força de l’aigua, com ara els molins. Sabem que fa mil anys ja n’hi
havia de fariners. A partir dels segles XV i XVI s’introduïren els molins drapers, molt importants
en el procés de rentat i aprest de draps de llana. Posteriorment alguns es transformen en
paperers i se’n construïren també de nous, dedicats exclusivament a aquesta activitat. Aquests
foren els usos principals de l’energia hidràulica, tot i que també es documenten molins polvorers
i fargues de fer claus o d’aram.
A partir de 1800, i en pocs anys, la majoria de molins del Ripoll es van transformar per moure
maquinària tèxtil. L’energia hidràulica va ser un factor essencial en l’inici del desenvolupament
de la industrialització. Una seixantena d’anys més tard s’introduïren les màquines de vapor
al riu per augmentar la potència de les fàbriques, més enllà de l’energia de l’aigua. També
aquesta vegada es transformaren alguns molins i es construïren fàbriques de nova planta, els
vapors. Aquesta nova font d’energia va ser la principal fins a l’inici de l’electrificació, cap al
1910.
Altres indústries artesanals que trobem a la vora del riu són els forns de calç, imprescindibles
per a la construcció, i els pous de glaç, per a la conservació d’aquest element, útil, per exemple
als hospitals.
Els testimonis d’aquestes activitats constitueixen el patrimoni preindustrial i industrial del
Ripoll al seu pas per Sabadell.

Flora
D’ençà de les actuacions que s’han fet al riu per tal d’eliminar-ne la contaminació, la recuperació
de la flora avança de manera imparable, si bé més lenta que no pas la fauna. Gràcies al bon
estat de conservació, els torrents i rierols afluents del Ripoll (els de Ribatallada i Colobrers,
el riu Tort...) actuen com a planters de regeneració.
La vegetació pròpia del riu és l’anomenada vegetació de ribera. Arran de l’aigua hi ha, a més
de diferents tipus d’algues, plantes típiques com ara el canyís —els canyissars són un refugi
excel·lent per a la fauna—, la boga i els joncs, que quan són molt abundants formen les
jonqueres. En alguns llocs la canya és gairebé una plaga (els pagesos la fan servir perquè s’hi
enfilin tomaqueres i mongeteres). Altres espècies que podem trobar fàcilment al riu o als seus
afluents són les llenties d’aigua, el càrex pèndul, els créixens, l’herba sabonera, etc. Però el
que més hi abunda són les plantes ruderals, adaptades als ambients rics en nitrogen, com els
blets, les borratges, els cards, els lletsons, les malves, el donzell bord, etc., i també plantes
exòtiques invasores com el raïm de moro i el seneci del Cap.
En el capítol d’arbres tenim els gatells i altres salzes, l’om —avui escadusser—, els pollancres
i els àlbers —en franca expansió— i espècies introduïdes com els plàtans i els ailants.

Sèquies i hortes
Una sèquia és una construcció excavada a terra, llarga i estreta, a manera de canal, que serveix
per conduir aigua d’un riu per regar o per moure molins. Sol iniciar-se al cap d’una resclosa,
on se situa la pedra vessadora, per on una part de l’aigua vessa a l’interior del canal. Al llarg
del seu recorregut té diversos bagants (comportes) per on poder aturar, regular o desviar
l’aigua cap a diferents brancals secundaris, destinats a diferents usos o buidar-la per fer-hi
neteges i reparacions. L’aigua de les sèquies segueix un pendent menor que el del riu, però
prou inclinat perquè hi circuli per gravetat.
El conjunt principal de sèquies del Ripoll a Sabadell rep el nom de rec moliner o sèquia Monar.
En diversos trams del recorregut discorren dins de mines o galeries soterrades.
Aquestes sèquies encara avui s’utilitzen per regar la major part de les hortes més importants
que hi ha al llarg del tram del Ripoll que passa pel terme de Sabadell. Són: l’horta de la Font
dels Plàtans, la Verneda de Can Deu, l’horta de Can Puiggener o del Fruiterar, l’horta Vella,
la del Molí de les Tres Creus i la de Sant Oleguer pel marge dret del riu. Les del marge esquerre: la
de Can Bages, la del Prat Vell, la d’Arraona, la del Romau o del Pedregar i la de Can Roqueta.
L’horta Vella és la més antiga de totes i existia ja al segle XIII. També és la més propera a la
ciutat. Antigament se la coneixia per horta Major. Prengué el nom actual en construir-se l’horta
Novella on avui hi ha el carrer del mateix nom. Una part dels llegums i les verdures que venen
els pagesos a la plaça del Mercat de Sabadell procedeixen d’aquesta horta.

Molins
Els molins hidràulics són ginys que permeten transformar la força de l’aigua en moviment.
L’home ha adaptat aquests mecanismes hidràulics per destinar-los a diferents usos. Els més
antics que es coneixen a la zona del Ripoll, del segle X, eren construccions molt senzilles, amb
un rodet horitzontal enganxat a un arbre vertical, tots de fusta, que, en giravoltar per l’impuls
de l’aigua, feien girar la mola superior d’un joc de moles de pedra. Amb el moviment giratori
i la fricció, el gra que es deixava caure entre les dues moles es transformava en farina. Des
del segle XIV es va introduir a la zona del Ripoll un nou giny moliner que tenia el motor en
una roda vertical impulsada per l’aigua i l’eix de transmissió en un arbre disposat horitzontalment
amb unes lleves encastades que, en girar l’eix, accionaven unes masses en un moviment de
martell (els batans). Aquests ginys van ser destinats, en un primer moment, al procés de pro-
ducció tèxtil, al rentat i aprest de draps de llana. La difusió dels molins drapers es va fer,
sobretot, al segle XVI. El mateix moviment de les masses es va utilitzar en molins paperers,
destinats a preparar la pasta amb què es feia el paper i cartró. Els molins paperers es troben
a partir del segle XVIII, tot i que a Jonqueres se’n documenta un a mitjan segle XVI. També a
Jonqueres es documenta un molí polvorer i un de calderer o farga d’aram, destinat a fer olles
i calderes.

Forns de calç i pous de glaç
Al Ripoll tenim diversos testimonis de forns de calç. El que hi ha davant de la font dels Plàtans,
prop del final del torrent de Ribatallada, és un forn dels qualificats com a efímer, ja que només
es feia servir esporàdicament, en funció de la necessitat dels masos propers. Ha estat rehabilitat
com a mostra d’aquesta indústria, imprescindible per a la construcció, en una època en què
no es coneixia el ciment.
Els forns de calç són construccions cilíndriques mig excavades en el marge i limitades frontalment
per una paret de pedra gruixuda, amb una boca a baix. La part de sota és dedicada a la
combustió. Les pedres calcàries es col·loquen damunt de la llenya, estratègicament, fent cúpula,
per deixar espai al foc. Per efecte de l’escalfor (per damunt dels 1.000 a 1.200 graus) les
pedres es transformen en calç (òxid de calci), la qual té infinitat d’aplicacions. En el cas dels
forns del nostre riu, s’utilitzava, sobretot, en la construcció, per a la preparació del morter
(calç, sorra i aigua).
Si al capdamunt del terme tenim un forn de calç, al capdavall hi ha un pou de glaç, el de Sant
Oleguer. És l’únic dels cinc documentats a Sabadell que és als marges del Ripoll.
Els pous de glaç són construccions en forma de pou, excavades en gran part en un coster del
riu. Són revestits de pedra i coberts amb una volta. Tenen una o dues obertures petites a dalt
i un desguàs a baix.
El procediment per a l’obtenció de glaç consistia a omplir d’aigua unes bassetes de poca
fondària construïdes a prop i esperar que glacés. A partir d’aquí se serrava el gel i es col·locava
dins el pou, formant capes separades per boll (el rebuig de la palla), que feia d’aïllant. Un cop
ple, es cobrien també molt bé les obertures i s’esperava a l’estiu, moment en el qual es
desempouava i de nit, amb carros i ben tapat amb sacs, el glaç es transportava a hospitals i
fondes, que eren els principals destinataris. Al llarg del Ripoll hi ha altres pous i forns.

Vapors
La dècada del 1860 és quan es van introduir les màquines de vapor al Ripoll. D’ençà d’aquest
moment van començar a desaparèixer les turbines i les voluminoses rodes de fusta que feien
moure l’aigua de les sèquies. Algunes d’aquestes màquines es van instal·lar en edificis antics
com a nova energia. D’altres, però, es col·locaren en fàbriques noves, construïdes expressament
pensant en aquesta la energia, el vapor. Com a exemples tenim, Ca la Daniela, el Vapor Bruges
i la filatura de Can Quadres.
Les màquines de vapor necessiten, essencialment per funcionar, aigua i carbó. L’energia del
vapor, aconseguida escalfant l’aigua, és transformada en energia mecànica, amb la qual ja
es pot moure una roda que pot transmetre l’energia a un embarrat (barra amb diferents rodes
on connectar diferents màquines).
Els vapors es varen anar extingint amb l’arribada de l’electricitat, cap al 1910. Ara bé, durant
la postguerra (anys quaranta) les constants restriccions d’energia elèctrica van fer que algunes
de les màquines de vapor que encara hi havia es posessin de nou en funcionament, amb la
qual cosa moltes fàbriques van poder continuar produint.
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D’uns anys ençà s’ha treballat de valent per aconseguir que el riu recuperi
la seva vitalitat i encant. Des de l’inici del Projecte Integral de Recuperació
del Ripoll, s’han invertit 30 milions d’euros en la construcció de l’Estació
Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) del Ripoll i en la recuperació del parc
fluvial. Ara ja podem dir que tenim el riu endreçat i una aigua força neta,
la qual cosa ha propiciat la proliferació d’espècies vegetals i animals que la
pol·lució havia fet desaparèixer.

Paral·lelament, des de l’administració municipal i des de les entitats ciutadanes,
també s’ha fet un treball important de difusió dels elements de valor natural
i cultural que es conserven en l’àmbit fluvial.

Aquest mapa guia vol ser un element més per ajudar a conèixer el riu i el seu
entorn: els valors paisatgístics i ecològics, el patrimoni biològic i històric,
la pagesia, els usos socials com a lloc d’esplai i de lleure, marc de manifestacions
culturals i esportives, sense oblidar l’ampli ventall de possibilitats pedagògiques
que ofereix. El nostre objectiu és fer obrir els ulls a la riquesa natural i
històrica, massa sovint ignorada o menystinguda, a fi que ens adonem de les
seves possibilitats presents i de futur i lluitem perquè es conservi.

Més informació: Itineraris pel rodal de Sabadell, editat per la Unió Excursionista
de Sabadell l’any 2004; Quatre itineraris pel Ripoll a Sabadell, editat pels
Amics del Ripoll, el mateix any 2004; Arraona, vol. 27; CD i fullet El parc
fluvial del Ripoll, editats per l’Ajuntament de Sabadell, i Riu Ripoll. Joc de
memòria, editat pels Amics del Ripoll el 2006.


