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L’Anella Verda, tram a tram

Els plans de Ca n’Amat

Els plans de Ca n’Amat s’estenen al nord-oest de Terrassa per una 
superfície de 0,8 km2. Estan delimitats pel barri del Poble Nou i la 
serra de les Aimerigues al sud, la serra del Troncó al nord, el torrent 
Mitger de Ca n’Amat a l’est i el torrent de la Xoriguera a l’oest. Al 
sud dels plans de Ca n’Amat, seguint el curs del torrent de Gaià, 
s’aixeca la serra de les Aimerigues. Una serra de petites dimensions 
(1 km de longitud i 380 m d’altitud) però amb un fort pendent que 
crea un microclima humit. Aquest microclima afavoreix el desenvo-
lupament d’un bosc molt frondós de pins, alzines i roures.

Aquest itinerari recorre els camps de la finca de Ca n’Amat de la 
Muntanya i, seguint el camí Ral de Terrassa a Rellinars, travessa 
el bosc de la serra de les Aimerigues i els camps i erms de les 
finques de Can Cardús de les Orioles i Can Boada del Pi. Al llarg 
de l’itinerari es combinen els paisatges agrícoles i forestals. Desta-
quen les vistes de la serralada Prelitoral i de la ciutat de Terrassa 
des del mirador de Can Gonteres, a la serra de les Aimerigues. Des 
d’aquesta serra, podrem gaudir també d’una extensa vista del mas 
i dels plans agrícoles de Can Font de Gaià. També és recomanable 
la visita a la Font de la Misèria, al torrent Mitger de Ca n’Amat.

Durant la caminada podrem observar diversos elements del 
nostre patrimoni cultural i natural. Així, veurem les masies de Ca 
n’Amat de la Muntanya, de Can Font de Gaià i de Can Cardús de 
les Orioles, catalogades com a béns d’interès historicocultural. 
A la Porta de Can Colomer hi ha un arbre d’interès local, l’alzina 
de Can Colomer. Al barri de Can Boada del Pi, veurem el dipòsit 
d’aigua de Can Boada.

L’itinerari es pot començar des de les portes de Can Colomer o de 
Can Boada del Pi i està connectat amb l’itinerari Els plans de Can 
Bogunyà i l’itinerari Can Gonteres.

Informació pràctica

Recomanacions i normativa

> Unitats de paisatge: 
Plana Vallesana i Serralada Prelitoral

> Sector: Torrent de Gaià - Serra de les Aimerigues
> Distància: 6 km.
> Dificultat: Baixa

Can Boada del Pi

Vistes des de la 
serra d’Aimerigues

Dipòsit d’aigua de Can Boada

Entorn forestal

Can Cardús de les Orioles

Ca n’Amat de la Muntanya
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