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Molins de Rei— Sant Bartomeu de la Quadra—Molins de Rei 

 

Sortida prèvia:   (longitud 12,38 kms,  desnivell:    253 m, i   267 m,  temps/mov: 3h 15m ) 

RUTA:  

Aqüeducte 
Masia Can Rabella 

Capella de Sant 

Venceslau 

Molí de Can Planes 

Salt d’aigua de la riera de Vallvidrera 

An!c Molí de vent Font Fresca Sant Bartomeu de la Quadra 

Restes arqueològiques 

Can Rabella és una masia de Molins de Rei (Baix Llo-
bregat) inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic 
de Catalunya.  

Masia de planta i pis, tancada per un barri. La planta bai-
xa, amb portal adovellat, té una finestra a cada costat. Al 
pis es poden observar un balcó i dues finestres emmar-
cades amb pedra. Al mig de la façana hi ha un rellotge 
de sol i un nínxol amb una llosa que té la següent ins-
cripció: "A LA BONA MEMÒRIA DE D. EMILI SELVA I 
RUBÍ. + EL 22 D'ABRIL DE 1915. SOS VIUDA I FILLA". La teulada és a dues aigües, perpendiculars a 
la façana. Dins el recinte del barri hi ha altres construccions pels animals i sota el mateix es troba el 
galliner. 

Can Planes és un mas al municipi de Molins de Rei (Baix Llobre-
gat) catalogat a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 
Aquest mas deu la seva vida a l'època feudal, ja que en la Recon-
questa, per tal de conrear les terres recuperades, que passaven 
per aprisió a ser propietat del comte o dels cavallers, es va crear el 
mas treballat pels serfs de la gleva.  

Després va passar a ser de règim familiar patriarcal, mitjançant el 
pagament dels censos. L'estructura bàsica de la casa, tancada per 
un barri, és de planta i pis amb teulada a dos vessants perpendicu-
lars a la façana. L'entrada és una porta adovellada i al pis s'han de 

destacar un rellotge de sol i una finestra amb la data del 1615.  

Al costat esquerre del mas s'ha afegit un cos sobresortit, als baixos del qual hi ha una llinda amb la data 
del 1682. Al pis d'aquest afegit hi ha una finestra d'estil gòtic firmada per dos arcs geminats. Dins el re-
cinte del barri hi ha diverses construccions. L'interior de l'habitatge s'ha reformat molt. 



La capella es va construir al 1901 com un agraïment religiós per haver sortit sans 
i estalvis d’una gran tempesta amb llamps i trons un dia que la família Llanés tro-
bava en tartana a casa des de l’estació de tren de Molins de Rei. Com que els 
fets es van esdevenir el 28 de setembre, la capelleta es va edificar en honor al 
sant del dia, Sant Venceslau.  

Durant els darrers anys l’oratori es trobava en un estat molt deteriorat, especial-
ment la majòlica de ceràmica del sant. 

La seva restauració (13/11/2012) va consistir bàsicament en col·locar una nova 
majòlica de ceràmica, que és una reproducció feta a partir de les restes de l’original i de les imatges 
conegudes del sant. A més, es va aprofitar per renovar la petita edificació, la pintura i la reixa.  

La riera de Vallvidrera, coneguda també com la Rierada, és un afluent 
del marge esquerre del riu Llobregat i l'únic curs d'aigua permanent del 
Parc de Collserola. Aquesta zona té l'entorn natural de ribera millor con-
servat de tota la serra de Collserola (boscos d'alzines, pins i roures). 

Aquesta cascada té una caiguda de gairebé 5 metres i, a més, és l'esce-
nari d'una antiga faula que parla de l'existència d'una "dona d'aigua", un 
tipus de fada vinculada amb l'aigua. 

Sant Andreu de la Quadra. Llogaret (156 m alt.) del municipi de Molins de 
Rei (Baix Llobregat), en un coll entre les valls de les rieres de Vallvidrera i 
de Santa Creu (o riera de Sant Bartomeu), al voltant de l’església parro-
quial (Sant Bartomeu), esmentada ja al s. XIII, dins el terme del castell 
d’Olorda.  

Al s. XIX formà part del municipi de Santa Creu d’Olorda, de la qual parrò-
quia depenia ja al s. XVI; però el 1916, en dividir-se aquest terme entre 
Sarrià i Molins de Rei, passà a formar part d’aquest darrer municipi. L’anti-
ga església, romànica, i un retaule gòtic del s. XV foren destruïts el 1936 i, 
aquella, refeta després del 1939.  

Jaciment arqueològic Pla de les Bruixes II. Existeixen diverses hipòtesis sobre la naturalesa del jaci-
ment, o bé es tractaria d'un poblament ibèric o si pel contrari seria una vila romana d'època republica-
na. 

En les excavacions efectuades pel Museu de 
Molins de Rei els anys 1972 i 1973 van aparèi-
xer dos dipòsits amb un paviment d'opus sig-
ninum, parets arrebossades amb morter de 
calç, mitja canya a les arestes horitzontals i una 
depressió circular, elements que fan pensar 
que es tracti d'uns dipòsits.  

També va aparèixer un parell de sitges excava-
des al terreny, d'un diàmetre d'1,70 m, les quals 
van donar abundant ceràmica ibèrica. També 
es va descobrir una estructura circular de pe-
dra, sense arrebossar i amb una porta, a l'interi-
or de la qual s'hi va trobar una petita llar i una 
acumulació de tegulae, i amb un paviment de 
terra piconada. 

Aquest full el podreu trobar al Resum de Senderisme de Molins d’avui a: 

h!ps://caminadeseixample.wordpress.com/ 


