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Comença l’execució del projecte d’adequació del camí del riu
Ripoll

Dijous 10 de desembre de 2020

Els treballs permetran connectar a peu un traçat d’uns 8 quilòmetres, entre el
pont de Turell i el trencall del camí de Castellar Vell

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha iniciat recentment l’execució del projecte
d’arranjament del camí del riu Ripoll, des del pont de Turell fins a l’anomenada
“palanca” del camí de Castellar Vell. En una primera fase, els treballs incideixen en
l’obertura de nous traçats o millora dels existents  en dos trams concrets: d’una
banda, el comprès entre el pont de Turell i la font de la Riera i, de l’altra, entre Can
Juliana i Can Barba.

La intervenció, que comptarà amb noves fases l’any 2021 i 2022, té com a objectiu
final la creació d’un itinerari que ressegueixi l’entorn fluvial de manera que es
garanteixi la connectivitat a peu i, en alguns punts, en bicicleta, al llarg
d’aproximadament 8 quilòmetres a l’entorn del riu al seu pas per Castellar.

En aquest sentit, es vol aconseguir un traçat còmode i amable per al passeig que
posi en valor la riquesa paisatgística, ambiental i patrimonial del riu d’una manera
ordenada i senyalitzada. Per assolir-ho es recuperaran camins antics en mal estat, se
n’obriran de nous per permetre les connexions necessàries i s’arranjaran diversos
punts de creuament del riu o torrents adjacents. 

El traçat s’ajusta a la viabilitat de pas d’acord amb els propietaris dels terrenys per
on passa el camí i transcorre entre d’altres elements significatius pel sender dels
gorgs del pont de Turell, l’antic Molí d’en Barata, la font de la Riera, Can Juliana,
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els gorg d’en Fitó, Fontscalents, el pont Vell i Can Barba.

L’actuació també suposarà la recuperació de l’antiga font de la Riera, que fins als
anys 60 va constituir un punt de trobada de molts habitants i que a partir de llavors
va quedar en desús. A més també s’habilitaran dos passos amb blocs de pedra que
permetran creuar el riu a l’alçada de Can Juliana o accedir al camí del gorg d’en
Fitó i es millorarà la connexió amb el torrent de Canyelles.

Les obres inclouen l’adequació de tres tipologies de camins: els senders o corriols
de fins a 1,5 metres d’amplada, que conservaran el paviment original; els camins de
bast o de ferradura d’entre 1,5 i 2 metres amb paviment original compactat i els
camins rurals o pistes, també amb paviment compactat, de més de 2 metres
d’amplada.

Altres intervencions destacades seran la col·locació de geomalla en trams on hi
podria haver despreniments de pedres, els treballs de desbrossada, l’eliminació
mecànica de la canya al·lòctona, la col·locació d’esglaons de fusta o pedra, la
senyalització de zones inundables, o la sembra i plantació de diverses espècies
herbàcies autòctones o plantes arbustives.

La primera fase d’execució del projecte de creació de camí del riu Ripoll finalitzarà
a finals de gener i es va adjudicar per 225.000 euros a l’UTE Font de la Riera,
integrada per Naturalea Conservació SL i Tratamiento, Acondicionamiento de
Laderas y Obras, SA. A banda d’aquest projecte, l’Ajuntament també té previst
construir en els propers mesos una passera de pedra just al pas del riu al trencall del
camí per anar a Castellar Vell.
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