
Rutes a peu per a descobrir Barberà del
Vallès 

Ruta NATURA
Un passeig per a tota la família per conèixer el riu Ripoll. La flora i la faula unides en un recorregut 
circular que ens permet apreciar i gaudir del nostre entorn més natural

Mapa de la Ruta

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1r2kg-
HwvpPlM5mzlUf40Ih372AL9ZYJP&usp=sharing

Informació general

El riu Ripoll pertany a la conca del Besòs. Neix a la serra de Granera, al municipi de Sant Llorenç 
Savall i desemboca al riu Besòs, a l’alçada de Montcada i Reixac. Al llarg de 40 km de recorregut 
travessa els termes municipals de Sant Llorenç Savall, Castellar del Vallès, Sabadell, Barberà del 
Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac.

Al seu pas per Barberà ocupa una superfície de 126 hectàrees en 3,8 km de longitud. A la conca del
riu Ripoll trobem un conjunt patrimonial d’especial interès format per jaciments paleontològics 
arqueològics de diferents èpoques i característiques, i per edificacions i construccions 
preindustrials, industrials, agrícoles, religioses, instal·lacions o enginys hidràulics i per ponts, fonts, 
guals i camins.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1r2kg-HwvpPlM5mzlUf40Ih372AL9ZYJP&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1r2kg-HwvpPlM5mzlUf40Ih372AL9ZYJP&usp=sharing


El Parc Fluvial de Barberà és el gran pulmó verd del municipi, un espai d’esbarjo, de
lleure i de cultura, accessible al conjunt d’habitants del municipi i d’altres poblacions
veïnes.

Punts d’interès

1- Biblioteca Esteve Paluzié. Punt d’inici

Esteve Paluzié Cantalozella (1806-1873) Va ser el primer mestre a Barberà. Al 1827 Va decidir obrir 
una escola privada al carrer Major nº15 (actual Santa Bàrbara). 

2- Zona Pícnic Barberà-Can Llobateres (La Verneda)

3- Camí del Castell de Barberà

Cruïlla amb el camí que puja al Castell de Barberà. 

Es troba en un punt dominant i estratègic abastant una panoràmica sobre les antigues rutes 
preromanes i les vies imperials romanes, la via
Aurèlia o Augusta (dels Pirineus a Cadis) i la Via
Trajana que unia Egara (Terrassa) amb Bàrcino
(Barcelona).

Les notícies documentals més antigues sobre
l’existència del Castell de Barberà corresponen a
principis del segle X, concretament a l’any 985 en
que patí una ràtzia per part dels sarraïns. Sembla
ser que formava part de la defensa de l’antiga
Marca Hispànica i del Comtat de Barcelona.

Després d’anys d’abandonament, l’any 1988 es va rehabilitar estructuralment per part de l’Escola-
Taller del Castell de Barberà; i d’ençà fins a l’actualitat s’han fet diverses actuacions o treballs de 
manteniment.

L’ús futur d’aquest Castell és incert degut a que no està definit. Cal destacar l’existència, al voltant 
del conjunt defensiu, d’un fossat, que encara pot observar-se al voltant de tot el perímetre de la 
muralla del castell.

Actualment s'estan realitzant treballs arqueològics per tal de determinar l'origen del Castell i 
posibles antecedents d'assentaments a la zona. 

Font: https://bdvcastell.wordpress.com/



4- Jaciment arqueològic Castell de Barberà

Per les seves característiques geològiques, el marge esquerre del riu Ripoll de Barberà del Vallès i 
Sabadell porta anys sent lloc d'estudi per part de paleontòlegs que han fet nombroses troballes de 
restes fòssils en diversos jaciments.

El jaciment del Castell de Barberà (està per sota del Castell i de la Torre de Ca n’Altimira) i es va 
començar a excavar abans dels anys 70 per part del doctor Miquel Crusafont i persones 
col·laboradores. Alguns dels fòssils trobats en aquest jaciment corresponien a fauna diversa, 
identificats a col·leccions clàssiques del Museu Miquel Crusafont de l'Institut Català de 
Paleontologia (ICP).

Es van trobar restes fòssils d'un primat petit que va ser identificat segons les seves restes dentàries,
i se li va donar el nom de 'Barberapithecus', “la mona de Barberà”. Considerat un dels primers 
primats catalans, el 'Barberapithecus' podria ser l'origen dels simis europeus.

Una investigació liderada per l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) i el Museu 
Nacional de Ciències Naturals (MNCN-CSIC), publicada el juliol del 2019 a la revista Journal of 
Vertebrate Paleontology, revela la presència, durant el Miocè, del cérvol mesquer Hispanomeryx 
en dos jaciments del Vallès-Penedès (Catalunya), el del Castell de Barberà i el de l’Ecoparc de Can 
Mata.

Actualment aquest jaciment es dona per exhaurit.

5- Passarel·la sobre el riu Ripoll 

És  una  passarel·la  penjant que  connecta el  Molí
Vermell i el nucli urbà al marge dret, amb el Castell de
Barberà  al  marge  esquerre. Aquesta  passarel·la
permet anar d’una banda a l’altra del riu sense haver
de creuar-lo a  través  de  les vies  amb  circulació  de
vehicles situades als extrems del municipi. El projecte
forma  part  del PSG 2016-2019.  Amb  una  inversió
d’uns  20  milions  d’euros,  aquest  programa  pretén
millorar  els  espais  fluvials  metropolitans,  recuperar
les  zones  degradades  i  integrar  diferents  elements
naturals del territori metropolità que presenten una
fragmentació. 

Aquesta passarel·la té dos pilars de 9 metres d’alçada que sostenen tot el conjunt i serveixen de 
suport a dos cables principals d’acer (catenàries), els quals s’ancoren al terreny mitjançant blocs de
formigó. Les dues catenàries aguanten el tauler de la passarel·la mitjançant tirants (cables d’acer 

Font: Arxiu fotogràfic de l'Ajuntament de Barberà del Vallès



secundaris disposats verticalment). Aquest tauler, d’acer i recobert amb pavimentació de fusta, té 
84 metres de longitud i 2 metres d’amplada lliure, i assoleix fins a gairebé 5 metres d’alçada 
respecte al riu.
A més, també hi ha uns cables inferiors situats transversalment sota el tauler, que tenen la funció 
d’enfortir l’estructura: augmentar la resistència davant d’episodis meteorològics extrems com el 
vent fort o les tempestes i disminuir-hi les possibles vibracions

(Informació extreta de la pàgina web de l’Ajuntament de Barberà)

6-Camí cap els aiguamolls del Molí Vermell

L’any 2009 es van generar unes basses en terrenys municipals propers al Molí Vermell. Es tracta 
d’una de les actuacions fetes en el marc de la recuperació
de l’espai fluvial i la zona inundable del riu Ripoll. L’objectiu
de la creació d’aquests aiguamolls ha estat principalment
afavorir la biodiversitat de la zona i la recàrrega de l’aqüífer.

La construcció de la zona humida ha fet possible, no només
la implantació de fauna al voltant del nostre riu, sinó
l’augment de biodiversitat faunística a la zona. Per alimentar
aquesta llacuna s’utilitza l’aigua de la sèquia Monar, que
sobreeixint, i amb una millora en la seva qualitat, retorna al
riu Ripoll.

Cal recordar que en l'aproximació a l'observatori i un cop estiguem en ell hem d'estar en silenci o 
parlar en veu baixa perquè les aus no sospitin de la nostra presència, estiguin tranquil·les i es 
deixin veure i fotografiar. 

Als aiguamolls podem observar, entre d’altres, les següents espècies d’aus: bernat pescaire (Ardea 
cinerea), polla d'aigua (Gallinula chloropus), martinet blanc (Egretta garzetta), corriol petit 
(Charadrius dubius), cabusset (Tachybaptus ruficollis) i blauet (Alcedo athis).

7- Mirador del Molí Vermell

La primera notícia documentada d'aquest molí paperer data del 19 de febrer de 1755 i la seva 
recta final va arribar des de l'any 1960 fins a 1980. Va
ser el molí més gran i modern de Barberà. Se suposa
que la seva denominació Molí Vermell seria el
cognom o sobrenom d'algun industrial que ho hagués
tingut en propietat (però sense tenir constància
d'això).

Font: Pàgina web de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès
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El Molí Vermell va tenir una dilatada funció laboral partint de l'elaboració de paper i passant a la 
fabricació de cartró, cotó i llana.

Els molins paperers aprofitaven la força hidràulica per a la seva producció. Al voltant del molí, 
aprofitant la circulació d'aigua necessària per a la producció, s'acostumava tenir horts per 
alimentar les famílies que podien residir en aquest, i d'aquesta manera, s'arribava a un grau 
important d'autosuficiència.

8- Institut Can Planas i Escola del Bosc

L’any 1974 entra en funcionament l’Escola Can Planas. 
El 1984 entra en funcionament el Can Planas II, una ampliació de l’escola Can Planas. Quan l’any 
1991 es transforma l’escola en l’Institut Can Planas, a aquest segon mòdul se li canviaria el nom 
per Escola del Bosc funcionant com a centre propi.
L’antiga escola i l’actual institut es troben a una part dels terrenys que antigament ocupava la 
Masia Can Planas, anterior al segle XV i que va ser coneguda amb diversos noms com: Mas Savall, 
Mas Solers, Planes, Pujades o Duran. A partir de 1925 i per voluntat de la seva propietària Maria 
Feliu Lliure se la coneix com Can Planes.

(Informació extreta de la pàgina web de l’Institut de Can Planas)

WEBS CONSULTADES I D’INTERÈS

ESTEVE PALUZIÉ

https://bdvcastell.wordpress.com/esteve-paluzie/

CASTELL DE BARBERÀ

https://bdvcastell.wordpress.com/historia/

PASSAREL·LA

https://youtu.be/uEczEK-Bdwg     

Institut CAN PLANAS I ESCOLA DEL BOSC

https://agora.xtec.cat/institutcanplanas/linstitut/historia/

https://agora.xtec.cat/institutcanplanas/linstitut/historia/
https://youtu.be/uEczEK-Bdwg
https://bdvcastell.wordpress.com/historia/
https://bdvcastell.wordpress.com/esteve-paluzie/


FLORA I FAUNA

https://es-es.facebook.com/floraifaunadelriuripoll/

https://www.bdv.cat/estudi-de-fauna

https://www.bdv.cat/estudi-de-fauna
https://es-es.facebook.com/floraifaunadelriuripoll/

