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L’Anella Verda, tram a tram

El torrent de la Grípia

El torrent de la Grípia, de 6 quilòmetres de longitud, neix en la 
confluència dels torrents de Sagrament i de les Monges, prop de 
Matadepera, i travessa de nord a sud el sector est del municipi de 
Terrassa. El seu recorregut transcorre paral·lel al torrent de la Bet-
zuca amb el qual conflueix a l’entrada de Sant Quirze del Vallès.

Aquest itinerari dóna la volta al sector sud del torrent de la Grípia 
transitant pel Camí dels Monjos, entre els camps de Can Torrella 
i Els Bellots, i el Camí Vell de Sant Quirze a Matadepera, entre els 
boscos i els camps de Can Badiella, Can Sues i Can Barba. Des del 
Camí dels Monjos, destaquen les àmplies panoràmiques de la pla-
na vallesana, amb La Mola al nord i Collserola, al sud. També des 
del Camí dels Monjos, destaca el paisatge agrícola de Can Perdut, 
als entorns del torrent de la Grípia i del seu afluent, el torrent de la 
Font de Montserrat. Tot i els nombrosos horts, aquests dos torrents 
preserven uns bons retalls de bosc de ribera. 

Durant la caminada trobarem forces elements patrimonials. Un ar-
bre catalogat d’interès local, el Roure de Can Figueres; dues zones 
amb molta biodiversitat, la Verneda de Can Sabater i la Roureda 
entre Can Badiella i el torrent de la Grípia; dues masies d’especial 
interès historicoartístic amb molt bon estat de conservació, Can 
Torrella i Can Badiella i; la creu de límit de la finca de Can Ba-
diella. També podem ampliar la caminada si decidim realitzar 
alguna de les 3 recomanacions que es proposen i que s’aparten 
de l’itinerari. Desviant-nos uns 200 metres del Camí dels Monjos 
podem veure la masia dels Bellots. Desviant-nos 1 quilòmetre del 
Camí dels Monjos, als entorns de la C-58, podem veure la masia de 
Can Sabater del Torrent i la confluència dels torrents de la Grípia i 
de la Betzuca, a l’entrada de Sant Quirze, on hi trobarem l’albereda 
de Can Sabater. El tercer suggeriment ens permet accedir a la 
Roureda de Can Coniller i a l’Alzina de Can Coniller, situats a uns 
700 metres del Camí Vell de Sant Quirze a Matadepera, també als 
entorns de la C-58.

La passejada es pot iniciar des de les portes de Can Parellada i de 
Vilardell i es pot fer en els dos sentits de la marxa. Per ampliar la 
passejada podem enllaçar-la amb el tram La serra de Galliners.

Informació pràctica

Recomanacions i normativa

> Unitat de paisatge: Plana Vallesana
> Sector: Torrent de la Grípia Sud
> Distància: 5 km.
> Dificultat: Baixa
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