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L’Anella Verda, tram a tram

El Pla del Bon Aire

El Pla del Bon Aire es troba en el sector nord de la plana vallesana. 
Aquesta franja de terreny, situada entre la serralada Prelitoral i 
la ciutat, està dividida en diversos plans delimitats pels torrents 
que discorren paral·lels de nord a sud. El Pla del Bon Aire és el 
més oriental i el més gran d’aquests plans amb gairebé 2 km2 de 
superfície. Està delimitat per la carena de Can Carbonell al nord, 
els barris de Can Roca i el Pla del Bon Aire al sud, la riera de les 
Arenes a l’est i el torrent de Can Bogunyà a l’oest.

L’itinerari recorre els camps i erms de les finques del Camí de Ma-
tadepera, el Pla del Bon Aire i Can Carbonell i transita pel Camí 
Ral de Terrassa a Sant Llorenç Savall per Matadepera, la carretera 
de Matadepera, el Camí de Can Carbonell i d’altres camins rurals 
del Pla del Bon Aire. L’entorn és, majoritàriament, agrícola amb al-
guns trams urbanitzats als voltants de la carretera de Matadepera. 

Un dels principals atractius d’aquest itinerari és el paisatge. 
Al nord, les vistes estan dominades per la serralada Prelitoral, 
coberta amb un dens mantell forestal on hi destaquen el cim de 
La Mola, la serra de les Pedritxes i el turó de Can Candi. Al sud, 
les vistes són de la ciutat de Terrassa. També podrem observar les 
masies de Can Carbonell i de Can Bogunyà, catalogades pels seus 
valors historicoartístics així com el Parc Audiovisual de Catalun-
ya, ubicat en l’edifici de l’antic Hospital del Tòrax.

La caminada comença a les portes de Can Tussell i de Can Roca i 
està connectada amb els itineraris de La serra de Santa Magdale-
na i Els plans de Can Bogunyà. Informació pràctica

Recomanacions i normativa

> Unitat de paisatge: Plana Vallesana
> Sector: Pla del Bon Aire
> Distància: 4 km.
> Dificultat: Baixa
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