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CAMÍ DE LA CARENA
DE CAN CARBONELL
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.
El tram forestal està tancat a la circulació de vehicles i només s’hi pot accedir a peu o
amb bicicleta.
El camí té dos trams clarament diferenciats. El tram inicial, asfaltat, passa entre
camps de conreu i es caracteritza per la seva proximitat al casc urbà. Podem trobarhi diferents equipaments: el club Egara, l’antic hospital del Tòrax, l’escola Verge de
Fàtima (traslladada enguany)...
Davant de l’escola, el camí es transforma en pista de terra i passa entremig d’una
pineda de pi blanc amb pi pinyer, alzina i sotabosc format per romaní, bruc d’hivern i
estepes, entre d’altres.
El camí travessa la finca de Can Carbonell i, en alguns trams, fa de límit entre Can
Carbonell i Can Roure. Finalitza quan enllaça amb el camí de la Font del Troncó i Can
Roure.
En aquest punt, si continuem a mà dreta en direcció a Can Roure, arribem a la
carretera de Talamanca (km 5) després de recórrer 1.260 m.
En direcció a la Font del Troncó, arribem a la carretera de Rellinars (km 6,2) després
de recórrer uns 5.000 m. En aquesta direcció, trobarem els camins de Can Bogunyà
(que arriba a Terrassa fent un recorregut de 4.460 m) i de Ca n’Amat (que arriba a
Terrassa fent un recorregut de 5.000 m).
Foto de la portada:
Tram final, prop de la cruïlla amb el camí de la Font del Troncó i can Roure.
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