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CAMÍ DE

CAN BOGUNYÀ

CAMÍ DE
CAN BOGUNYÀ
LA SEVA HISTÒRIA
Camí recollit en el Pla especial de protecció dels camins de Terrassa i que també
forma part de la xarxa viària bàsica del Pla de prevenció d’incendis forestals.
És accessible a vehicles fins a l’alçada del llac Petit o pantà de Can Bogunyà. La resta
del camí és tancat, de manera que només s’hi pot accedir a peu o amb bicicleta.
En el seu tram inicial, recorre el límit de la finca de Can Colomer i, després, els
terrenys de la finca de Can Bogunyà.
El final del camí enllaça amb el camí de la Font del Troncó i Can Roure, al límit sud del
parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
En aquest punt, si continuem a mà dreta, en direcció a Can Roure, arribarem a la
ctra. de Talamanca (km 5) després de fer un recorregut de 2.655 m. En aquesta
direcció es troba el camí de la Carena de Can Carbonell, que arriba a Terrassa
després de recorre 2.125 m.
En direcció a la Font del Troncó, arribarem a la ctra. de Rellinars (km 6,2) després de
fer un recorregut de 3.605 m. En l’altre sentit, trobarem el camí de Ca n’Amat, que
arriba a Terrassa després de recorrer uns 5.000 m.

Foto de la portada:
Vista dels camps de Can Bogunyà des de l’accés al llac Petit.
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