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1. Can Campreciós

Art
Singular

Natura
Singular

1. Can Ginestar

2. Can Gelabert 		
de la Riera

1. Xarxes (M.Sastre)

1. Font de la Bonaigua

2. Església

3. Can Roldan

3. Can Cardona

4. Can Padrosa

2. Hall of Fame
del grafit

2. El Molí fariner
del segle xiv

4. Taller d’Arquitectura

3. Estrès (Q. Lluís)

5. Walden

5. Can Vilar de la
Muntanya

3. Poblat iber de la
Penya del Moro

6. Xemeneia

6. Can Carbonell

4. Murals del Casal 		
de Joves
5. Mosaic (X. Modolell
i J. Guinovart)
6. Porta Cadira 		
(C. Malaret i Julià)

4. Font de Can Merlès
o de la Xima
5. Font de la Beca
6. Font del Ferro

Rutes Singulars
Sant Just Desvern

RUTA 1

Edificis singulars

E

l projecte «Rutes singulars» té com a objectiu
crear una xarxa transfronterera de ciutats petites
i mitjanes situades a l’àrea d’influència de grans
capitals regionals, amb la finalitat de reforçar el seu
atractiu mitjançant estratègies conjuntes de cooperació
en matèria de turisme cultural.
D’aquesta manera es pretén convertir l’activitat
turística en un dels motors del desenvolupament econòmic local i en una eina per al coneixement mutu.
Els sis socis del projecte són les ciutats d’Irun i
Barakaldo, Tournefeuille i Foix, Sant Just Desvern i la
Fundació Kreanta.
Les accions desenvolupades a cada ciutat tenen com a objectiu reforçar el seu atractiu turístic
gràcies a la revalorització del patrimoni cultural i
a l’oferta de nous productes turístics relacionats
amb la creació contemporània. Es tracta, per
tant, de recolzar-se en els recursos patrimonials i en el
dinamisme creatiu dels territoris.
Un dels projectes de Sant Just Desvern, en 2017, és la
definició, creació i senyalització de 4 itineraris singulars
que permeten visitar i conèixer 24 punts destacats del
patrimoni natural i cultural. Persones residents i visitants en el municipi contribuiran a potenciar l’atractiu
turístic cultural i a reforçar el sector empresarial.

Irún

Tournefeuille

Barakaldo

Foix
Sant Just
Desvern
Fundació
Kreanta

El projecte Rutes Singulars té el recolzament del programa
de cooperació territorial INTERREG V-A de la Unió Europea.
Té una durada de tres anys (2016-2019) i un pressupost de
2.213.540 ¤, el 65% del qual està finançat pel Fons Europeu
FEDER en el marc del Programa Operacional de Cooperació
Territorial Espanya-França-Andorra.

Paper reciclat - 2017

Les masies

Patrimoni
arquitectònic rural

4. Taller d’arquitectura
Antigues sitges de ciment de
la fàbrica LACSA, coneguda
popularment com la Sanson,
reconvertides el 1973 per
Ricardo Bofill i Levi en Taller
d’arquitectura.

1. Can Campreciós
Masia reformada entre 1622
i 1640. A la seva façana hi
podem observar un rellotge
de sol vertical en funcionament. Està habitada i
dividida en dues parts.

4. Can Padrosa
Els orígens daten del s. XIV,
quan existia un molí de cup.
A finals del segle XX es
reforma en habitatge plurifamiliar. Compta amb una
important col·lecció d’eines
agrícoles.

2. Església parroquial de Sant
Just i Sant Pastor
Edifici parroquial construït
en bona part al s. XVI. Durant
la Guerra Civil va ser cremat
i posteriorment reformat
l’any 1943. Al seu interior s’hi
conserva un orgue.

5. Walden-7
Complex residencial
inaugurat el 1975 per l’equip
multidisciplinari dirigit per
Ricardo Bofill i Levi. Va inspirar-se en el projecte Ciutat
en l’Espai.

2. Can Gelabert de la Riera
Important masia del s. XIV
amb un gran celler al seu
interior. Al 1808 va ser
quarter general del comte
de Caldagués que lluitava
contra els francesos.

5. Can Vilar de la Muntanya
Masia del s. XIV, rica en
aigua procedent de mina i
pou que permeten un extens
conreu d’horta. Des dels
anys 90 hi ha un centre
d’equitació.

3. Can Cardona
Fins al segle XVI s’anomenà
Mas Moragas. A destacar
els esgrafiats de la façana
del 1800 i el fris de rajoles
de l’entrada, amb el patró de
Catalunya.

6. Xemeneia
Xemeneia de cimentera
Sanson, en funcionament
de 1924 a 1968. Entre 1992
i 1996 s’hi va situar l’actual
restaurant i el mirador al
capdamunt.

3. Can Roldan
Duu aquest nom des de 1691.
Manté la teulada original a
dues vessants i el rellotge
de sol. Emplaçada a la riba
dreta de la riera es situa dins
del Parc de Collserola.

6. Can Carbonell
Propietat de la família
Carbonell des del s. XIV.
Gaudeix d’un excel·lent estat
de conservació. D’ençà de
l’any 1985 la planta baixa
està destinada a restaurant

RUTA 4

Art singular

RUTA 2

1. Can Ginestar
Joia del modernisme local
reformada per Marceliano
Coquillat i Llofriu el 1904.
Destaquen els arrimadors
ceràmics, els vitralls i la
capella, on s’hi troben els
gegants i capgrosos.

RUTA 3

www.rutas-singulares.eu

Patrimoni
arquitectònic urbà

Natura singular

Art i creació

Aigua, molins,
Penya del Moro

1. Xarxes. Escultura
de Montserrat Sastre
L’obra és un record de les xarxes
que envoltaven el Walden-7 per
recollir les rajoles que es desprenien de la façana. Realitzada el
1995 amb motiu de la restauració de la façana.

4. Murals del Casal de Joves
Van ser realitzats pels artistes Sewack, Tretze, Karski,
Ment, Koan, Masok, Medusa,
Jonas+Gazz, Marina Pedrós,
Mistu, Debs i Shout anys
després que fos inaugurat el
Casal l’any 1997.

1. Font de la Bonaigua
Visiteu el punt exacte on es
troben soterrades les restes
de l’antiga font construïda el
1933 que va ser un mític punt
d’esbarjo durant els anys
50-60.

4. Font de Can Merlès
o de la Xima
El 2010 el Parc de Collserola
va realitzar una recuperació
de la font, la bassa i la torre
del molí de vent. L’indret
es ara un espai obligat pels
amants de la natura i l’aigua.

2. Hall of fame del grafit
La riera de Sant Just ha estat
batejada amb aquest nom,
després que artistes del
grafit d’arreu del món -des
dels anys 90 fins ara- hi
plasmessin les seves obres
pictòriques.

5. Mosaic de Xavier Modolell
i Josep Guinovart al Parador.
Aquest gran mural de rajoles va
ser dibuixat per l’artista Josep
Guinovart que va col·laborar
amb l’escultor local Xavier Modolell. Es va inaugurar el 1965

2. El Molí fariner
del segle XIV
Va ser construït el 1306 i restaurat el 2001. Podem veure l’edifici gòtic original sense afegits
posteriors i el cup situat al final
de la bassa, encara soterrada.

5. Font de la Beca
La font actual deu el seu
aspecte al projecte projectat,
realitzat i inaugurat el 1991
pel Parc de Collserola. A la
cartografia dels anys 30 es
coneixia amb el nom de Font
del Bech.

3. Estrès. Escultura
de Quim Lluís
Obra inaugurada el 1996 a la
nova plaça de Camoapa. A
través de tres elements de formes cilíndriques, vol visualitzar
l’estrès de la societat actual.

6. Porta Cadira. Escultura
de Carme Malaret i Julià
Arc de mig punt amb llosetes
elaborades en una acció de
participació ciutadana que ret
homenatge a Antoni Malaret i
Amigó, primer alcalde democràtic després de la dictadura.

3. La Penya del Moro
Al seu cim les excavacions arqueològiques i la
restauració arquitectònica
(1972-2002) han deixat al
descobert diversos habitatges ibers i una torre de guaita
medieval.

6. Font del Ferro
Anomenada així pel rastre
d’òxid de ferro que l’aigua
deixa a les pedres. La plataforma, la paret que aguanta
el marge i els bancs daten de
mitjans dels anys 90.

Sant Just Desvern,
ciutat creativa
Rutes Singulars

