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L’Anella Verda, tram a tram

El serrat de Can Fonollet

L’extrem sud de Terrassa està format per un conjunt de petites 
serres que conformen una reserva forestal de gran valor ecològic i 
paisatgístic: el serrat de la Vila (327 m), la serra de Can Guilera (328 
m), la serra de Can Polit (225 m), la serra de Galliners (314 m) i el 
serrat de Can Fonollet (276 m). Aquest últim, és una serra amb una 
sola carena orientada de nord a sud, amb una longitud d’1,3 km, una 
amplada de 400 m i una altitud màxima de 276 m. Està delimitat 
pel torrent de les Carpes a l’oest, el torrent de Can Fonollet a l’est i la 
riera de Rubí al sud.

L’itinerari transcorre per la urbanització de Les Fonts, els boscos del 
serrat de Can Fonollet i els erms i camps de conreu de la finca de 
Can Guitard de la Riera, pels camins històrics de Sant Muç i el camí 
ral de Terrassa a Rubí, que segueix la riera del Palau. L’itinerari tran-
sita per espais urbans, forestals i agrícoles i, en algun tram, entra al 
municipi de Rubí. Cal destacar les bones vistes de Terrassa amb la 
serralada Prelitoral de fons i de Les Fonts i la serra de Galliners, des 
del serrat de Can Fonollet i el mirador de les Martines. 

Al llarg de la passejada passarem pels masos de Can Fonollet i de 
Can Guitard de la Riera, catalogats com a béns d’interès histori-
coartístic, i veurem el Roure de Can Guitard de la Riera, catalogat 
d’interès local. També podrem observar l’explotació d’àrids de Can 
Guitard de la Riera que ha modelat un paisatge de vessants esglao-
nats força curiós i que està en procés de regeneració. A més, podrem 
observar com la riera del Palau desemboca a la riera de les Arenes 
abans que aquesta surti de Terrassa.

L’itinerari s’inicia a la porta de Les Fonts i està connectat amb 
l’itinerari La serra de Les Martines.

Informació pràctica

Recomanacions i normativa

> Unitat de paisatge: Xaragalls del Vallès
> Sector: Serrat de Can Fonollet
> Distància: 6 km.
> Dificultat: Mitjana
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