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L’Anella Verda, tram a tram

Els plans de Can Bogunyà

Al nord de Terrassa, entre els límits de la ciutat i les primeres 
carenes de la serralada Prelitoral, s’estenen diverses planes deli-
mitades pels torrents que baixen de la serralada Prelitoral. Una 
d’aquestes planes és la de Can Bogunyà que, amb uns 0,8 km2 de 
superfície, està delimitada per la carena de Can Bogunyà, al nord, 
el torrent de Can Bogunyà a l’est, el torrent Mitger de Ca n’Amat 
a l’oest i, el barri de Can Roca al sud. Bona part de la plana està 
ocupada per camps de conreu de secà.

L’itinerari recorre els camps de les finques de Can Bogunyà i 
de Can Carbonell, transitant pels camins de la Carena de Can 
Carbonell i de Can Bogunyà, entre d’altres. L’ambient és, majori-
tàriament, agrícola però, als entorns de l’actual Parc Audiovisual 
de Catalunya, l’itinerari s’endinsa a les masses boscoses de la 
carena de Can Carbonell. Al camí de Can Boguyà, és recomanable 
desviar-se de l’itinerari per visitar la Font de la Misèria, situada en 
un indret tranquil i bonic del torrent Mitger de Ca n’Amat.

Les vistes de la serralada Prelitoral ens acompanyaran gairebé tot 
l’itinerari i són un dels seus principals atractius. De tornada les 
vistes són de la ciutat de Terrassa. 

Al llarg de la passejada, també podrem veure les masies de Can 
Carbonell i de Can Bogunyà, catalogades pel seu valor histori-
coartístics, així com el Parc Audiovisual de Catalunya, ubicat 
en l’edifici de l’antic Hospital del Tòrax. En els entorns del Parc 
Audiovisual trobarem el Roure de Can Carbonell, catalogat com a 
arbre d’interès local.

Podem iniciar la caminada a la Porta de Can Roca i està connecta-
da amb els itineraris El Pla del Bonaire i Els plans de Ca n’Amat.

Informació pràctica

Recomanacions i normativa

> Unitat de paisatge: Plana Vallesana
> Sector: Plans de Can Bogunyà
> Distància: 6 km.
> Dificultat: Baixa

Parc Audiovisual de Catalunya

Ambient forestal

Font de la Misèria

Camí d’accés a Can Carbonell

Vistes de Terrassa

Porta de Can Roca
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