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L’Anella Verda, tram a tram

La plana Freda de Can Missert

La plana Freda de Can Missert es troba a l’extrem oest de Terrassa, 
al límit amb el municipi de Viladecavalls. És un petit altiplà d’1,25 
km2 de superfície que es troba a una altitud d’uns 300 m. Està deli-
mitada per la serra de Can Missert (402 m) i la serra de les Marti-
nes al sud, i per la ciutat de Terrassa al nord. Deu el seu nom a una 
antiga masia ja desapareguda on, a principis del segle XX, es va 
descobrir el jaciment arqueològic més antic del nostre municipi, una 
necròpolis de l’Edat del Bronze ocupada des del 1000 al 800 aC. En 
aquest jaciment s’han trobat diverses urnes funeràries, algunes de 
les quals es poden veure al Museu de Terrassa.

Aquest itinerari dóna la volta a la Plana de Can Missert passant pels 
camps, els erms i els boscos de les finques de Can Missert i de Can 
Poal de la Costa i per la urbanització de Can Palet de Vista Alegre. 
Així, al llarg de l’itinerari es combinen els entorns forestals, agríco-
les i urbans. Pel que fa al paisatge, des dels miradors de Can Poal i 
de Can Costa del Montagut gaudirem d’unes magnífiques vistes de 
la ciutat de Terrassa, amb la serralada Prelitoral de fons, i veurem 
l’impacte paisatgístic de dues activitats extractives. També cal 
destacar el bonic paratge de la font Freda de Can Missert situada 
en una fondalada del torrent del Salt amb un ambient humit i fresc 
d’un gran valor ecològic. Finalment, veurem les masies de Can Poal 
de la Costa i de Can Costa del Montagut, catalogades com a béns 
d’interès historicoartístic, i el Roure del torrent de Can Poal, un 
arbre catalogat d’interès local.

L’itinerari es pot començar des de les portes del Roc Blanc, La 
Cogullada o de Can Palet de Vista Alegre i està connectat amb els 
itineraris Can Gonteres i La serra de Les Martines.

Informació pràctica

Recomanacions i normativa

> Unitat de paisatge: Xaragalls del Vallès
> Sector: Serra de les Martines
> Distància: 5,75 km.
> Dificultat: Baixa
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