
Afluent del Besòs que neix a Castellcir i travessa Parets 
de nord a sud, al llarg de 4,5 km. Hi nien l’ànec de coll 
verd i la polla d’aigua, entre d’altres. També s’hi 
poden descobrir diferents espècies d’ocells. Està 
prevista la recuperació social, ecològica i paisatgística 
del riu i del seu entorn, amb la integració de l’espai 
fluvial a un conjunt dedicat a l’esport i al lleure.

Masia documentada l’any 904, quan era ocupada pels 
senyors de Vilatzir. És un edifici de planta rectangular 
amb dues torres de defensa, un porxo i una finestra 
gòtica. Està situada a l’entorn natural de Gallecs.

Temple neoromànic de tres naus construït l'any 1946 
sobre l'antiga església medieval, de la qual es 
conserva l'absis amb arcuacions i bandes llombardes. 
Va patir un incendi durant la Guerra Civil i va ser 
reconstruïda per l’arquitecte Francesc Folguera, 
mentre que la part escultòrica va anar a càrrec de 
Frederic Marès. Edifici fortificat d’origen medieval (s. XIII), totalment 

restaurat, de planta quadrada, amb dues torres 
circulars oposades, fossat i pont llevadís, a més d’un 
forn. Està catalogat com a Bé Cultural d’Interès 
Nacional i, l’any 1999, l’edifici va ser reconegut com el 
castell més ben conservat de Catalunya.

Masia del s. XIV, de planta rectangular coberta a 
dues vessants desiguals. Té una finestra gòtica i un 
portal dovellat de pedra. A l’era, on hi ha un pou i 
un safareig, hi figura una inscripció de 1789. Al 
costat est de la casa hi ha uns lledoners centenaris.

Edificació d’origen medieval que manté la tipologia del 
s. XVI en les construccions rurals de la comarca. Té 
planta quadrada amb teulada a quatre vessants, amb 
planta baixa, primer pis i golfes. La porta és un arc de 
mig punt i té tres finestres amb arcs conopials lobulats. 
Al davant de la casa hi ha un pati. Actualment s'ha 
convertit en un centre de recursos empresarials. 

Temple d'obra vista, amb planta de creu llatina i 
cúpula central, d'estil eclèctic i atri neogòtic, 
construït l'any 1948 per l'arquitecte Llavutri. L'any 
1951 s’hi va celebrar la primera missa. Restaurada 
l'any 2003, ha estat dedicada pel bisbe Pere Tena.

La decoració mural de l'antiga factoria Tipel és una 
obra de pop-art que van fer, a començaments dels 70, 
Eduardo Arranz-Bravo i Rafael Bartolozzi. Els artistes 
van decorar una superfície de 2.000 m2 amb motius 
orgànics, tubs i xemeneies, a més d'instal·lar algunes 
escultures de xais als jardins de l'empresa. Està 
situada al polígon industrial Sector Mollet.

Pèrgola monumental realitzada l'any 1986 per 
l'arquitecte Enric Miralles, amb la col·laboració de 
Carme Pinós. Ubicada a la plaça de la Vila, és una 
coberta fragmentada de llistons de fusta de 
bolondo que dibuixen sis formes geomètriques, 
amb un recorregut en ziga-zaga, sobre pilars de 
ferro.Espai verd en l'àmbit del qual hi ha la xemeneia de 

l'antiga indústria Linera, l'antiga Torre del Director ara 
reconvertida en Escola de Música i l'escola bressol La 
Cuna, reformada el 1991. El parc està envoltat d'una 
zona de nova urbanització, on hi havia les 
instal·lacions de la desapareguda indústria tèxtil. Al 
costat mateix, es mantenen les cases dels treballadors, 
als carrers Sant Josep, Santa Irene, Antoni Feliu i 
Antoni M. Claret.

El Bosc de Taules és un espai escultòric que acull 
obres de Lluís Doñate, Albert Valera i M. Josep 
Forcadell fetes el 2001 a partir de dibuixos 
d’alumnes de la vila. Els mateixos artistes són els 
autors de la passarel·la construïda sobre l’estany 
que hi ha al costat del Bosc de Taules.

Obert el març de 2019, el parc compta amb diversos 
espais, elements de joc adaptats a les diversitats 
funcionals de cada infant, i espais de joc i lleure 
diferenciats per edats. També hi ha una zona de pícnic, 
amb un bar i una graderia, i un espai destinat a una 
aula oberta polivalent. 

Riu Tenes

Monument megalític de granit, que pesa 3,5 tones i fa 
2,5 m de llargària. Està ubicada al pati de l’escola Pau 
Vila. També se la coneix com a Pedra Serrada i ha 
inspirat diverses llegendes.
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de l’av. Francesc Macià

Parc del Sot d’en Barriques

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc
dels Programes de suport al desenvolupament local.

 Fins al dijous 13 de maig podeu guanyar dues entrades dobles per a   
 l'espectacle "Els gossos” de Nelson Valente, que tindrà lloc diumenge 16 de 
maig a les 19.30 h al Centre Cultural Can Rajoler. 

Per participar heu de penjar alguna foto d'un lloc que us agradi de Parets a Instagram 
amb el hashtag #enamoratdeparets i etiquetar o mencionar el compte 
@ajuntamentdeparets. La fotografia que feu es compartirà al perfil de l’Ajuntament i 
la imatge que rebi més likes (cors) serà la guanyadora.

Molta sort i gràcies per participar i gaudir de la campanya de Turisme i Promoció de la 
Vila "Enamora't de Parets".
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#enamoratdeparets


