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CAMÍ DE
LA FONT DEL TRONCÓ
I CAN ROURE
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 camí
connecta la carretera de Rellinars amb la carretera de Matadepera i una bona part
del seu recorregut limita amb l’extrem sud del Parc natural de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac en el terme municipal de Terrassa.
El camí està tancat a la circulació de vehicles, tant des de la carretera de Rellinars
com des de can Roure.
Podem iniciar el recorregut del camí a la carretera de Rellinars (km 6,2), a la finca de
Can Guitard de la Muntanya. Primer, ens endinsem a la pineda de pi blanc amb pi
pinyer i, després, passem a l’alzinar. En el primer tram del camí, a l’esquerra podrem
veure l’extensa zona d’alzinar en recuperació pels incendis de l’any 1986 (Serra de la
Pólvora...).
Després d’una pujada pronunciada, des d’on podrem veure les Foradades, baixem
a una de les obagues i, a l’esquerra, trobem la font del Troncó, una font que en
condicions normals raja tot l’any.
A partir d’aquest punt, el camí es va creuant amb diferents camins inclosos en el Pla
especial de protecció dels camins (camins senyalitzats), que l’uneixen amb la ciutat
de Terrassa, com ara el camí de Ca n’Amat de la Muntanya (ens porta a Terrassa en
uns 5.000 m). En segon lloc, trobem el camí de Can Bogunyà, que ens porta a
Terrassa en un recorregut d’uns 4.460 m i, finalment, el camí de la Carena de Can
Carbonell, que ens porta fins a Terrassa després de fer uns 2.125 m.
Aquest camí travessa diferents finques de l’entorn: Can Guitard de la Muntanya, Ca
n’Amat de la Muntanya, Mas Sallés, Can Bogunyà, Can Carbonell i Can Roure. Can
Roure és una casa de pagès situada al sector de l’antiga parròquia de Sant Joan de
Matadepera i molt propera al cementiri d’aquest municipi, de la qual es té
documentació escrita des de l’any 1226. Per les descobertes que daten dels segles
XI i XII, es creu que era un centre no només religiós, sinó també social, cultural i
econòmic de l’antic poble de Matadepera.
Foto de la portada:
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El camí passa pel collet de Can Roure i, en sortir
del terme de Terrassa, es dirigeix a la masia de
Can Roure i a la BV-1221 (ctra. Terrassa-Talamanca),
on arribem aproximadament al km 5.
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El camí que veiem a mà dreta ens porta a l’antiga
pedrera de Can Candi. Mapa d’inici.
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5.020

Cruïlla doble amb el camí de la Carena de
Can Carbonell (arriba a Terrassa després d’un
recorregut de 2.125 m).
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4.905

Cruïlla amb el camí de Can Bogunyà (arriba a
Terrassa després d’un recorregut de 4.460 m).
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Cruïlla amb el camí de Ca n’Amat de la
Muntanya (arriba a Terrassa després d’un
recorregut de 5.000 m).
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Pendent força elevat del camí (pujada).
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Pendent pronunciat del camí (pujada).
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El camí que deixem connecta amb la font de
l’Alba i amb la ctra. de Rellinars, km 5.
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El camí comença al km 6,2. de la ctra B-122
(ctra. de Rellinars) Hi trobem el Mapa d’inici.
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