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SANT QUIRZE
MATADEPERA

CAMÍ VELL
SANT QUIRZE · MATADEPERA
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. Aquest
camí també s’inclou a la xarxa de camins del Vallès Natural.
És un camí antic que possiblement ja existia en l’època romana, ja que en un estudi
fet a la dècada de 1960 s’hi van trobar restes de ceràmica d’aquesta època. El camí
uneix l’actual església de Sant Joan de Matadepera amb l’església de Sant Quirze
del Vallès, tot travessant l’actual terme municipal de Terrassa, però sense arribar al
sector urbà.
El camí recorre de sud a nord el terme de Terrassa i la seva longitud dins el terme
municipal de Terrassa és d’uns 7.600 m. La longitud total del camí és de més de 8 km.
Al final del camí, en el límit del terme de Matadepera, coincideix amb el carrer de
Sant Quirze amb l’avinguda Mas Sot. El recorregut del camí ens permet descobrir
diferents masies del nostre terme municipal, que pertanyen al Catàleg d’edificis
d’interès històric i artístic de Terrassa (1981) i al Pla especial de protecció del
patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Terrassa (1984).
· Torre de Mossèn Homs: Cal destacar la façana, amb el seu rellotge de sol, el portal
d’entrada dovellat i l’ermita. Actualment acull l’escola d’Hostaleria.
· Can Viver de Torrebonica: Conjunt d’edificacions en què podem trobar l’antiga
casa pairal, l’edifici del l’hospital del Tòrax o Sanatori (bastit a principis del segle
XX), la capella... L’edifici del Sanatori ha conegut diferents usos al llarg dels anys:
escola de Natura, obra agrícola de la Caixa, granja… És l’edifici més visible dels
entorns.
· Can Figueres del Mas: Cal destacar el rellotge de sol esgrafiat, de l’any 1848, i les
troneres als angles, dues d’elles adossades.
· Can Sues: Masia que ofereix serveis de restaurant.
· Can Badiella: Masia protegida, situada a tocar del torrent de la Betzuca. Destaca la
creu de terme situada a l’entrada del camí d’accés.
· Can Sabater del Torrent: Masia situada en la desviació del camí provocada per
l’autopista C-58. Lloc on aquest camí es fa coincidir amb el camí dels Monjos per
passar sota l’autopista.
Foto de la portada:
Vista de la Mola des de les casetes de l’Estació

CAMÍ VELL
SANT QUIRZE · MATADEPERA
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El camí finalitza a l’avinguda Mas Sot, en el límit
Matadepera del camp de golf d’aprenentatge de Matadepera.
Senyal informativa.
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asfaltada

6.640

Creuem la C-1415 (ctra. de Castellar) i resseguim
la tanca de la fàbrica de gasoses SANMY.

Fora del Terme
Municipal
de Terrassa
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Camí que no
s’ha d’agafar
Pendent

El camí coincideix amb el vial d’accés a
l’Escola d’Hostaleria, la residència de Mossèn
Homs i Can Bonvilar.
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La fletxa indica
el sentit del gir
Torrent, riera

5.870

Agafem el vial asfaltat.

Senyalització
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Pont

Accés al convent de les Carmelites Descalces.

5.420

Àrea d’horts municipals de Mossèn Homs.
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Edificació: les casetes de l’Estació.
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a través
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No malmetre
la vegetació

4.470

Finalitza un tram on el traçat del camí coincideix
amb el camí vell de Terrassa a Sabadell.

4.450

Trobem l’Àrea de Serveis del Vallès Natural,
al baixador de RENFE - Torrebonica.

4.270

S’inicia el tram de coincidència amb el camí vell de
Terrassa a Sabadell, que continua a mà esquerra.

Pas sobre la via del tren (RENFE)

Prohibit llençar
deixalles
Prohibit fer
foc
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A Can Viver de Torrebonica.

2.920

A Can Canya.

2.770

A Can Figueres.

2.620

Deixem el vial en direcció a l’Hospital de Terrassa.

2.520

Senyalització
amb pintura dels
camins històrics

A la cruïlla, agafem el camí en direcció a la N-150.

2.470

Atenció, creuem la N-150 (amb molta circulació)
Passem pel costat del caravaning. Senyalització.

1.870

Can Sues a l’esquerra.
Accés a Can Badiella dreta.

Continuació
del camí
1.710

Direcció
incorrecta

1.570

Pendent força elevat del camí (pujada).
Finalitza el tram de traçat comú amb el camí
dels Monjos.

940

Gir
a l’esquerra
930

Gir
a la dreta

Pas sota la C-58.
El traçat del camí coincideix amb el camí
dels Monjos.
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Cruïlla
de camins

Desdoblament
de camí

Can Sabater del Torrent.
Torrent de la Betzuca. Marca el límit municipal
entre Terrassa i Sant Quirze.
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0
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Quirze

El camí deixa enrere els darrers carrers urbanitzats
de Sant Quirze (urbanització Can Pallàs).

