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L’Anella Verda, tram a tram

Informació pràctica

Recomanacions i normativa

> Unitat de paisatge: Plana Vallesana
> Sector: Torrent de la Betzuca Nord
> Distància: 7 km.
> Dificultat: Baixa
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El torrent de la Betzuca

El torrent de la Betzuca, de 10 quilòmetres de longitud, és un dels 
més llargs del nostre municipi. Neix al massís de Sant Llorenç 
del Munt, a Matadepera, i travessa de nord a sud el sector est de 
Terrassa. A Sant Quirze del V. conflueix amb el torrent de la Grípia 
i passa a anomenar-se riu Sec fins que desemboca al riu Besòs. 

Aquest itinerari dóna la volta al sector nord del torrent de la Betzu-
ca transitant pel Camí Vell de Sant Quirze a Matadepera, entre els 
camps de conreu de can Montllor i de la Torre de Mossèn Homs, 
i el Camí de Can Bonvilar, pels boscos de Torrebonica i Bonvilar. 
Un entorn rural que, fins fa poques dècades, era el paisatge tradi-
cional de la plana vallesana.

Al llarg de la caminada, veurem tres arbres considerats d’interès 
local i tres masies, Can Montllor, la Torre de Mossèn Homs i Ca 
n’Arnella, que, pel seu interès historicoartístic, formen part del 
nostre patrimoni rural. També podem visitar un antic forn de 
calç prop del Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB) i 
l’albereda del torrent de la Grípia, un paratge tranquil amb un bosc 
de ribera ben conservat amb àlbers, oms, salzes i pollancres.

Si volem fer un descans o un àpat podem parar en alguna de les 7 
àrees d’estada de l’itinerari, de les quals destaquen la del Pi Gros, 
sota una bonica pineda de pi pinyer, la de la Torre de Mossèn 
Homs amb àrea de pícnic, font i parc infantil i la del CIAB també 
amb àrea de pícnic i font i amb servei d’informació els caps de 
setmana i festius.

La caminada es pot iniciar des de cinc indrets diferents (portes de 
Torressana i Can Montllor i àrees d’estada del Pi Gros, la Torre de 
Mossèn Homs i el CIAB) i fer-la en els dos sentits de la marxa. Si 
es vol ampliar, es pot enllaçar amb els trams Torrebonica i plans 
de Can Canya i La serra de Santa Magdalena.
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