
� Temps: 3 h 30 min de recorregut

� Temps amb cerca de tresors: afegir una hora  
 i mitja més si busques els tresors

� Distància: 11.8 Km   Desnivell: 42 m

� Objectiu: Pel coneixement del medi i el   
 patrimoni hídric local

 Aquesta ruta és recomanable fer-la en 
 bicicleta amb molt menys temps 
 (el recorregut és segur i amb baix desnivell)

La
importància

de l’aigua

Descobreix-la a Granollers
i atrapa els seus tresors amagats

Aquest itinerari recorre els indrets vinculats amb l'aigua a la ciutat amb un passeig per 
la zona rural de Palou. 

Palou va ser un municipi independent fins que el 1928 fou agregat a Granollers. 
Documentalment el lloc de Palou es remunta, com a mínim, al segle X, quan es 
refereixen al lloc com a “in vallense, termino de palaciolo”. Pel que fa al nom de Palou, 
segurament el seu origen es remuntaria a una petita torre que en els documents és 
anomenada “Palaciolo” i que amb el temps es convertiria en la domus de Palou, 
propietat dels Palou. Aquesta torre se sol associar a la Torre de les Aigües, casal que 
durant segles va estar vinculat a diverses nissagues de ciutadans honrats de 
Barcelona. 

Palou ha estat un espai eminentment rural amb poca població fins que ha arribat el 
segle XX amb la construcció del barri de Can Bassa. Segons els fogatges de 1497 i de 
1553, comptava amb 26 masos fogatjats, el nom d’alguns dels quals encara es poden 
reconèixer a l’actualitat com Mallol, Coll, Muntanyola, Tries, Català, Ninou, Many, 
Roura (Ronses), Blanch (Malla), etc. En les descripcions que fan els viatgers en el segle 
XVIII i XIX, diuen que s’hi cultiva cànem i llegums, i que té regadiu amb aigua d’algunes 
mines. A la documentació medieval ja constava que era un lloc amb regadiu per a les 
hortalisses, entre d’altres productes. A final del segle XIX s'hi va introduir el cultiu de la 
patata, mentre la vinya, que ja era tradicional, es va perdre per la plaga de la fil·loxera. 

Actualment, tan sols hi ha unes petites vinyes que han tret al mercat un vi anomenat 
Beier dels Bardissots. Entrat el s. XX, hi van abundar les explotacions ramaderes de 
vaques de llet. Actualment és la principal zona agrícola del terme, tot i que una part 
important del territori s’ha convertit en zona industrial. 

Palou també va ser un gran productor de cànem i per això moltes masies tenien 
basses, però la competència amb els productes importats, molt més barats, van 
ensorrar aquesta indústria. De fet, els germans Bofill van instal·lar una fàbrica de 
bregar cànem que no va tenir gaire èxit, però que ha donat nom a un carrer al peu del 
camí Ral. 

Textos: Cinta Cantarell Aixendri, historiadora

Troba els tresors que hem amagat en la ruta,
registrant-te a la comunitat geocaching.com (usuari: granollers)
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sortida
recomanada

  Parc del Congost
Gran parc central de la ciutat (33.600 m2), que uneix els 
barris dels Instituts i Sota el Camí Ral amb una jove 
pineda, una esplanada pavimentada amb escenari per 
activitats, àrees de joc infantil i una font i un joc d'aigua 
amb brolladors a la zona central. 

 1 Passeig Fluvial
Exposició al llarg del mur del passeig Fluvial “Mira el 
Congost!”, la relació de Granollers i el Congost, i la 
biodiversitat actual del riu.

 2 Can Bassa
És una de les masies més antigues de Palou. La gran 
bassa que es bastí a la propietat fou a causa d'una 
època de forta sequera. 

 3 Bassa municipal de reg del Parc Fluvial
S’han recuperat antigues mines i pous, alhora que se 
n’estan construït de nous. Des de 2015 ja es reguen 
amb aigua freàtica el Parc Torras Villà, els Jardins de 
l’Enginyer, el Parc del Congost, el Parc del Lledoner i el 
Parc Firal, entre d’altres.

 4 "El Molinot"
A les restes, s’hi poden veure una part de la base del 
molí, bastit amb carreus regulars ben tallats, com els 
que s’utilitzaven a les construccions dels segles XII i XIII.

 5 Torre de les Aigües (s.XV)
Al costat de llevant destaca la torre quadrada, del 
segle XV, de tres plantes coronada amb merlets del 
segle XIX, que dona nom al conjunt de les edificacions.

 6 Passeig del Dr Fàbregas. Escoles, cases i Aj. Palou
S’hi troben les escoles, les cases dels mestres i l’antic 
Ajuntament, obra de Jeroni Martorell, arquitecte 
format amb els arquitectes modernistes. Actualment 
són espais polivalents que formen part del centre cívic.

 7 Església de Sant Julià
Protegida com a Bé Cultural d'Interès Local. De l’esglé-
sia original romànica, consagrada el 1103, no en 
queda res. L’actual, del segle XVI, és un edifici gòtic 
tardà, d’una sola nau amb volta de creueria i capelles 
laterals.

 8 Safareigs de Can Giró
Un a la cruïlla del camí i l’altre dins el barri. L’aigua 
prové de la mina anomenada de Can Mariner o de Can 

Mayolet de la Riera, que va aflorant a trams, perquè 
altres s’han tapat. 

 9 Sínia de Can Mayol
A la dreta del camí que porta des de l’església a Can 
Mayol hi ha un dels recs més antics, fet amb pedra 
amorterada amb calç. Les lloses servien per rentar la 
roba o les verdures del camp. A mà esquerra hi ha 
l’estructura del molí de vent, el de la sínia i el sistema 
per portar l’aigua als safareigs.

 10 Rec a cel obert
Seguint direcció sud, a la cruïlla de Can Batzacs, al camí 
Ral, podrem veure a mà dreta el tram de rec, anome-
nat de Can Bou. 

 11 Molí de Can Prat (Opcional)

 12 El Juyent
Davant la masia es troben un rec descobert, el reparti-
dor, un sistema de basses i el safareig. Cal destacar-les 
com a infraestructures hidràuliques domèstiques.

 13 Can Malla
Darrera la casa, rodejada de camps de conreu, situada 
al costat de la carretera de Montmeló, existeix un pou 
amb l’estructura mecànica que permetia el bombeig 
de l’aigua.

 14 Passos de peixos
Per ajudar que els peixos puguin remuntar el riu i 
superin desnivells importants com ara els col·lectors 
d’aigües residuals que travessen el riu, s’han fet petits 
dispositius de connexió longitudinal, mitjançant salts 
successius.

 15 Can Cabanyes
L’aiguamoll d’1 ha, construït el 2003, reutilitza part de 
l’aigua tractada a la depuradora d’aigües residuals de 
Granollers per a consums de la ciutat, incrementa la 
biodiversitat i constitueix un espai de recerca, d’educa-
ció ambiental i de lleure. 

 16 Horts municipals
95 parcel·les, d'uns 150 m2, regades per degoteig 
automatitzat. L'emplaçament dels horts respon a les 
accions de recuperació de l'entorn fluvial per eliminar 
les zones d'horts marginals a l'entorn periurbà de 
Granollers.


