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L’Anella Verda, tram a tram

La serra de Galliners

La serra de Galliners, de 300 m d’altitud, es troba entre els muni-
cipis de Terrassa, Sant Quirze del Vallès i Sant Cugat del Vallès. 
Forma part de la serralada Transversal Vallesana, juntament amb 
les serres de les Aimerigues, Can Costa i les Martines, totes dins el 
municipi de Terrassa. La serra de Galliners és un dels darrers espais 
forestals de la plana vallesana i una peça clau del corredor biològic 
que uneix la serralada Prelitoral, a l’altura de la Mola, amb la serrala-
da Litoral, a Collserola. El creixement urbanístic de les tres ciutats 
ha envaït bona part d’aquesta serra.

L’itinerari transita pel Camí de Pallàs-Llobater i el Camí dels 
Monjos per enfilar-se pel sector terrassenc de la serra de Galliners 
i travessar els camps i boscos de Can Sabater del Torrent. Aquesta 
caminada és interessant des del punt de vista paisatgístic. A la serra 
de Galliners les vistes de Terrassa i Sabadell són esplèndides i, des 
de l’avinguda d’Àfrica, tenim un magnífic panorama del paisatge 
agroforestal que separa les dues ciutats.

Durant la caminada podrem observar alguns elements destacats del 
nostre patrimoni rural com les masies de Ca n’Amat de les Farines, 
Can Sabater del Torrent i Can Falguera, a Les Fonts, en molt bon 
estat de conservació amb ermita i una gran alzina als seus entorns. 
Pel que fa al patrimoni natural, l’itinerari proposa tres visites opcio-
nals a tres comunitats vegetals de ribera molt valuoses per la biodi-
versitat que acullen: el torrent dels Àlbers, a la serra de Galliners i, a 
tocar de la C-58, i la Verneda i l’Albereda de Can Sabater.

La caminada comença a les portes de Can Parellada i de Les Fonts i 
està connectada amb els itineraris El torrent de la Grípia i La serra 
de Can Fonollet.

Informació pràctica

Recomanacions i normativa

> Unitat de paisatge: Plana Vallesana
> Sector: Serrat de Galliners
> Distància: 8 km.
> Dificultat: Mitjana
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