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L’Anella Verda, tram a tram

Informació pràctica

Recomanacions i normativa

> Unitat de paisatge: Plana Vallesana Est
> Sector: Torrebonica - Can Canya
> Distància: 4 km.
> Dificultat: Baixa
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Torrebonica i plans de Can Canya

Torrebonica és un edifici documentat des del segle XIII, ori-
ginàriament era la masia de Can Barba que, posteriorment, va pas-
sar anomenar-se Can Viver i, finalment, Torrebonica. L’any 1909 
es va reconvertir en un sanatori per a la lluita contra la tubercu-
losi. Aquest canvi va motivar que, l’any 1922, s’hi realitzessin les 
ampliacions i remodelacions que li van conferir l’aspecte actual. 
La masia de Can Canya es troba actualment molt malmesa però 
les terres de la seva finca, en mig d’una plana força extensa, acu-
llen encara una forta activitat agropecuària, incloent-hi el darrer 
ramat d’ovelles del nostre municipi.

Aquest itinerari dóna la volta a Torrebonica i s’hi poden distin-
gir dos sectors diferents. El sector més proper a la ciutat segueix 
el torrent de la Grípia pel Camí ral de Terrassa a Sabadell i el 
camí vell de Sant Quirze a Matadepera envoltats pels camps i els 
boscos de Torrebonica. L’altre sector transcorre pels plans de Can 
Canya seguint el camí vell de Sant Quirze a Sant Julià d’Altura 
per un entorn agrícola planer d’amples panoràmiques. Entremig, el 
torrent de la Betzuca separa els dos sectors.  

Durant la caminada gaudirem de diversos elements del nostre 
patrimoni rural: l’Alzina de Torrebonica i l’Alzina del Baixador 
de Torrebonica són arbres considerats d’interès local; la masia de 
Can Figueres del Mas, catalogada pel seu interès historicoartístic; 
l’edifici de l’antic Baixador de Torrebonica i; la llera del torrent de 
la Betzuca, sobretot quan el travessem prop del mas de Can Fi-
gueres, on el bosc de ribera presenta un bon estat de conservació. 
Amb tot, l’element central és l’edifici de Torrebonica que veurem 
des de diversos punts de vista en nombrosos indrets de l’itinerari.

L’itinerari té quatre àrees d’estada i es pot fer en tots dos sentits de 
la marxa. Es pot començar des de dos llocs diferents, la porta de 
Torressana o l’àrea d’estada del Pi Gros, que té un aparcament. A 
més, es pot ampliar enllaçant amb el tram El torrent de la Betzuca.
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