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El torrent de Can Reinal 
 

Torrelles de Llobregat 
 

Distància: 3,3 km 

Durada:1 h 45 m 

Grau de dificultat: baix 

Estacionalitat recomanada: primavera 

Inici i acabament: plaça de l’Ajuntament 

 

 
 

 
La vall de Can Reinal està situada al costat del casc urbà de Torrelles de Llobregat. El torrent de 
Can Reinal la travessa. L’itinerari proposat  recorre aquest torrent per les dues bandes. 
 

Durant la caminada es pot observar una vegetació típicament mediterrània: pins, marfulls, 
llentiscles, gatoses, brucs d’hivern, alzines, roures... Trobem també la vegetació dels camps de 
conreu i dels seus marges: cirerers, codonyers, orenga, herba de Sant Jordi, roldor… 
 
Pel que fa als ocells i depenent de l’època, podem veure oriols, abellerols, picots verds, gaigs, 
pinsans, caderneres, orenetes i, amb una mica de sort, rapinyaires com l’aligot o el falcó pelegrí. 
Si esperem al capvespre, segur que sentirem el crit del gamarús, una au nocturna molt abundant 
a Torrelles. 

 
 

 Gamarús 
 

Cal Mixerris Vell 



 
PUNTS D’INTERÈS 
 

A l’inici de l’itinerari, sota el ràfec de la teulada de la rectoria, hi ha més de cent nius d’oreneta 
cuablanca en els quals, des de març fins a setembre, hi podem observar moviment. 
 
Un cop al carrer Raval Janer, a la façana blanca de la primera casa trobem una placa antiga on 
diu: DISTRITO UNICO CUARTEL NORTE, residu d’una antiga distribució municipal. 
 
Quan s’acaba el camí pavimentat, abans de l’última casa veiem a l’esquerra una barraca d’obra. 
Es va construir aprofitant un antic dipòsit d’aigua de la primera instal·lació de subministrament 
d’aigua canalitzada a una part del poble. 
 

 

 
 
En arribar a la masia de Can Reinal, al marge esquerre del camí un vell lledoner ens dóna la 
benvinguda. A partir d’aquest punt, entrem a dins de la Xarxa Natura 2000. 
 
Un cop passat el sender de baixada a la font de Can Janer, si mirem a l’altra banda de la vall, 
veurem al capdamunt la Creu del Pedró. 
 
Al costat de la porta de la masia de Can Roig hi trobem un altre lledoner. Va ser plantat a 
començaments del segle XX. Una mica més avall veurem una alzina. Ambdós són de mida 
considerable. 
 

  
 
 

Herba de Sant Jordi 



ITINERARI 
 

Sortim de la plaça de l’Ajuntament i ens dirigim a la plaça de l’Església per agafar el carreró del 
raval Janer, que comença a l’esquerra de la carretera, paral·lel a aquesta. Al cap d’uns minuts, 
uns metres després d’acabar el camí pavimentat, trobem una cruïlla de tres camins. El de la 
dreta, de formigó, porta a Can Roig. El del mig va a Can Janer. Nosaltres seguim pel de 
l’esquerra, que puja suaument cap a Can Reinal, deixant a la nostra dreta les masies de Cal 
Mixerris Vell i Can Janer, o Can Tòfol del Racó. 
Continuem sense deixar aquest camí fins que, un cop passada la masia de Can Reinal i després 
d’una llarga pujada, arribem a la connexió amb el camí de can Roig, on girem a la dreta per 
iniciar el camí de tornada. Quan ens trobem de nou a l’alçada de Can Janer, entre la brolla de la 
dreta del camí, just abans d’un cirerar, hi ha el sender que baixa a la font, on ens podem 
refrescar si fa calor.  
 

 
 
 
Després de visitar la font, tornem a pujar al camí i el seguim fins arribar a l’alçada del camp de 
futbol. Aquí girem a la dreta i passem pel costat de la masia de Can Roig. Baixem a la rotonda, la 
voregem per la dreta, travessem el carrer pel pas de vianants de Can Valent i busquem el camí 
pavimentat que puja al poble just per sota de la carretera. Després de la pujada més dreta de tot 
l’itinerari, arribem una altra vegada a la plaça de l’Església i, després, a la plaça de l’Ajuntament. 
 

 
 
 

Can Roig 

Matapoll 


