
72 73 

L’Anella Verda, tram a tram

La serra de les Martines

La serra de les Martines es troba a l’extrem sud-oest de Terrassa to-
cant amb el municipi de Rubí. És una serra modesta de 3 km de lon-
gitud amb una alçada màxima de 354 m i orientada de nord-oest a 
sud-est. Hi són freqüents els xaragalls, recs petits que forma l’aigua 
de la pluja quan s’escorre en terrenys tous i inclinats. Aquesta serra 
forma part de la serralada Transversal Vallesana juntament amb al-
tres serres, també modestes, com les serres de les Aimerigues (380 
m) i de Can Costa, al nord, i la serra de Galliners (308 m) a l’est.

L’itinerari s’enfila per la serra de Les Martines i recorre tota la seva 
carena transitant per tres camins històrics: el Camí Ral de Terras-
sa a Ullastrell, el Camí Ral de Rubí a Viladecavalls i el Camí de 
Terrassa a Sant Muç. La seva altitud i orientació fan d’aquesta serra 
un mirador extraordinari de la ciutat de Terrassa i de la serralada 
Prelitoral, com podrem comprovar des dels miradors de Can Poal 
de la Costa i de Les Martines. L’entorn de l’itinerari és força variable, 
ja que passa per camps de conreu, àrees forestals, diverses urbanit-
zacions (les Carbonelles, Can Solà, Les Martines, etc.) i la riera del 
Palau. També podrem observar la masia de Can Guitard de la Riera, 
catalogada d’interès historicoartístic, i el Roure del torrent de Can 
Poal, arbre catalogat d’interès local.

L’itinerari es pot començar des de tres portes diferents: la Porta de la 
Cogullada, la Porta de Can Jofresa i la Porta de Can Palet de Vista 
Alegre, i està connectat amb els itineraris La plana Freda de Can 
Missert i El serrat de Can Fonollet.

Informació pràctica

Recomanacions i normativa

> Unitat de paisatge: Xaragalls del Vallès
> Sector: Serra de les Martines
> Distància: 9 km.
> Dificultat: Mitjana
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