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CAMÍ VELL
TERRASSA · RUBÍ
LA SEVA HISTÒRIA
L’anomenat camí vell o ral de Terrassa a Rubí formava part del traçat de l’antic camí
ral de Terrassa a Barcelona per a carruatges, que resseguint la riera arribava fins a la
Ciutat Comtal després de passar per Rubí, El Canyet, El Papiol, Molins de Rei i
Esplugues de Llobregat.
El camí passava tan aviat pels marges de la riera com per la llera. Cal tenir en compte
que en aquesta part de la riera, la llera tenia una gran amplada i, per tant, això era
possible, encara que en cas de pluges esdevenia intransitable. Antigament, també
es coneixia com a via romana fins al Llobregat.
Aquest camí es va utilitzar fins al darrer terç del segle XIX, època en què es va
inaugurar la nova carretera de Gràcia a Manresa (coneguda com a carretera a Rubí).
Amb algunes variacions, es correspon amb l’actual carretera de Rubí.
La longitud del camí, calculada des de la plaça Vella, és d’uns 10 km. Dins el tram
urbà, el camí s’inicia a la plaça Vella i recorre els carrers Mosterol, Portal Nou, La
Rutlla, Sant Francesc i Pare Font. Per tal de poder creuar l'avinguda Santa Eulàlia, cal
que ens desviem pel carrer de Galícia i continuem pel Guillem de Muntanyans fins a
enllaçar amb la carretera de Rubí.
Un cop deixa la trama urbana, el camí va a trobar la riera i la voreja pel marge
esquerre. Per un petit pontet (de vianants), travessa el torrent de Vallparadís.
Després de travessar i passar al marge dret, arriba a Les Fonts i entra en el terme de
Sant Quirze. Com que el terme municipal fa una bossa estranya en aquest punt, el
camí (i la riera) tornen a entrar en el terme de Terrassa per arribar, en la zona de Can
Fonollet, al terme de Rubí (a l’alçada de l’estació depuradora de Terrassa). En aquest
punt, s’accedeix al terme de Rubí per una zona industrial. Seguint la trama urbana,
arribem fins al centre de la població.
Foto de la portada:
Mapa d’inici a Can Jofresa, al costat de la carretera de Rubí.
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Creuem els carrers Josep Mitats i Josep Ribes.
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Agafem Passeig del Ferrocarril
Entrem al terme municipal de Sant Quirze
(Les Fonts).
A causa del sentit de la circulació, si aneu amb
bicicleta haureu de seguir una ruta per anar a
Rubí i una altra per tornar a Terrassa.
Si aneu a peu, el recorregut del camí és el que
segueix el carrer Baix Riera (negre).
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Creuem la riera del Palau i continuem pel camí
que la voreja pel marge dret.
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Iniciem el camí a la rotonda de la ctra. de Rubí que
es troba al peu del carrer Guillem de Muntanyans.
La primera part del camí, fins al metre 1.110,
només és apta per a bicicletes o vianants, atès que
hi ha un petit tram d’escales. Mapa d’inici.

