
Redacció del projecte de creació d’un camí fluvial al tram alt del riu 
Ripoll a Castellar del Vallès

ANTECEDENTS DEL PROJECTE 
Actualment existeixen alguns trams de camí antics, zones en que cal circular per la carretera ja que no hi ha pas de camí creat, i 
altres on la topografia dificulta la creació d’un camí. S’ha fet un treball intensiu per a conèixer els camins existents i han estat el punt 
de partida pel treball de diagnosi d’estat actual i per fer la proposta de traçats.
S’han considerant totes les opcions possibles per aconseguir la connectivitat pels vianants i, sempre que ha estat possible, per les 
bicicletes.

IMATGE OBJECTIU DEL PROJECTE 

La creació d’un camí fluvial vorejant el riu Ripoll des del 
creuament del riu amb el pont del Turell fins a l’àmbit dels 
horts d’en Buà, que sigui amable al passeig i posi en valor 
les oportunitats de riquesa paisatgística dels entorns, que 
estigui ordenat i ben senyalitzat.
Per aconseguir aquest objectiu s’han definit tres tipolo-
gies objectiu de camí(*) que permeten detallar totes les ac-
tuacions d’arranjament de camins existents i obertura de 
traçat.
(*) La tipologia de camí i la seva nomenclatura estan basats en informació de possibles 
classificacions dels camins extreta del llibre “El llibre dels camins. Manual per esvair 
dubtes, desfer mites i reivindicar drets” de Campillo Besses, X. i López-Monné, R.

Plànol de localització
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OBJECTIUS SECUNDARIS

- Creació d’un traçat còmode al pas.
- Arranjament de tots els trams detectats que estan en mal estat.
- Creació de nous trams de camí per permetre les connexions ne-
cessàries.
- Millora ambiental dels entorns.
- Millora paisatgística dels entorns.
- Gestió dels escorrentius.
- Arranjament i/o creació de punts de creuament del riu Ripoll o to-
rrent adjacents que afectin al traçat del camí.
- Creació d’una senyalització específica pel traçat.
- Creació de punts d’observació i lleure.
- Definició del projecte en la línia dels requeriments tècnics de la 
FEEC per a l’homologació dels camins.

ÀMBIT DEL PROJECTE 
El projecte contempla tot l’àmbit contigu al traçat del riu Ripoll des del pont del Turell fins a l’àmbit dels horts del Buà.

Traçats dels camins proposats
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1- Desbrossada
2- Retirada de deixalles
3- Eliminació mecànica de la canya
4- Moviments de terres
5- Reperfilat del camí
6- Millora del ferm del camí
7- Obertura amb màquina d’un tram de camí
8- Obertura manual d’un tram de camí
9- Repàs manual d’un tram de camí
10- Cuneta de drenatge amb pedra
11- Trenques de drenatge
12- Escala de fusta delimitat amb marges
13- Esglaons amb pal de fusta de castanyer
14- Passera de fusta
15- Pas de pedra
16- Marge amb pal de fusta de castanyer
17- Empedrat en pedra vista collada
18- Marge de pedra vista collada
19- Palissada
20- Ret de coco
21- Geomalla permanent tipus C350 Vmax
22- Gabió flexible tubular Rock Roll
23- Sembra d’herbàcies autòctones
24- Tanca camí fluvial Castellar
25- Pas de vianants
26- Senyalització de zona inundable

Dades dels camins per trams

ACTUACIONS TIPUS DEFINIDES

Les actuacions proposades estan descrites per a cada zona en base a la tipologia d’intervencions a realitzar en termes més genèrics 
y incloent les característiques tècniques pròpies de cadascuna. Posteriorment es descriuen específicament les problemàtiques i els 
amidaments corresponents a cada punt detectat i per trams. S’inclouen també al projecte les actuacions específiques de senyalit-
zació.

Detalls executius
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