Riera de Rubí
Rubí
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Occidental
08191-RUBÍ
A la zona més baixa de desguàs del terme

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.47661
2.03025
419032
4592121

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Can Calopa / Can Galopa

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08184-73
Patrimoni natural
Zona d'interès
Dolent
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
AGÈNCIA DE L'AIGUA - Generalitat de Catalunya, Pça. Sant
Jaume, BARCELONA.
Connector biològic de Rubí
Torrent de can Canyadell
Torrent de can Guilera - Sant Muç - Can
Monument a la Rierada
Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dj., 12/10/2000 - 02:00

Descripció
Curs d'aigua irregular, afluent per l'esquerra del riu Llobregat, desguassant vora el nucli del
Papiol, i que es la continuació de la riera de les Arenes. La capçalera es troba al vessant
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meridional del coll d'Estenalles, en part, dins el terme municipal de Mura (Bages). La cresta
de la serra de Sant Llorenç del Munt separa les seves aigües de les del Ripoll, afluent del
Besòs. Al seu pas pel terme municipal de Rubí, rep aigües d'altres cursos estacionals de
menor entitat, d'entre els que destaquen els següents torrents (és dona tan sols un dels
noms pels quals es coneixen): torrent de Ca n'Oriol, de Can Barceló, de Can Canyadell, de
Can Fonollet, de Can Guilera, de Can Pòlit, de Can Tallafigueres, de La Verneda, del Manà,
del Mas Papabous, dels Alous, Fondo i Xercavins, d'entre altres de menor entitat.
Observacions:
La Generalitat ha bastit dues estacions depuradores d'aigües residuals (can Fonollet i can
Calopa)

Història
El seu aprofitament al llarg de la història es patent en les restes de rescloses i molins que es
troben disseminats al llarg del seu curs. Entre 1836 i 1861 es procedeix a la rectificació del curs
de la riera des de la resclosa del Vapor Nou, ja que abans feia una corba cap a l'est, entrant a la
plana de l'Escardivol cap a cal Corrons, construint-se el pont de l'Escorxador. El 1962 el seu
desbordament causà importants destruccions i nombroses víctimes tant a Rubí com al nucli urbà
veí de Terrassa. A l'actualitat s'està treballant en l'adequació de la seva llera al seu pas pel nucli
urbà.
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