Camí de la Roca o de Can Canyes
Sant Llorenç d'Hortons
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Alt Penedès
Al sud del terme municipal
Entre Can Canyes i La Pedrera
151

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.46655
1.83906
403054
4591201

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08222-122
Patrimoni immoble
Obra civil
Medieval Modern Contemporani
XIV-XX
Regular
Trams mig perdut, roderes reomplertes amb ciment
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
08220A007090030000PH
Jordi Montlló Bolart
dj., 21/03/2013 - 01:00

Descripció
Es coneix actualment com a camí de Can Canyes, però també pel Camí de La Roca.
Comença en el mateix centre de Sant Llorenç, des del carrer Major i es dirigeix en direcció
est cap a Can canyes, que és la primera masia que es troba i de la que rep un dels seus
noms. És un camí sense asfaltar. Més endavant hi ha el camí que mena a la masia de La
Cova, en aquest trencall hi trobem una fita de delimitació de propietats. El camí continua en
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sentit est; el desnivell cada cop és més accentuat. En el punt de les coordenades x=
403052 i y= 4591145 cal girar cap al nord i deixar un camí que es dirigeix en una zona on hi
ha un barri de cases disperses d'urbanització recent. A partir d'aquest tram, el pendent del
camí és força pronunciat i aflora la roca natural, on l'acció dels carros ha deixat marcat les
roderes de forma molt pronunciada. En algun sector arriba a tenir 40 cm de profunditat.
L'amplada d les roderes també varia segons el punt entre 16 i els 40 cm d'amplada; la
distància entre roderes oscil·la entre els 80 i els 110 cm. En alguns punts, sobretot a
mesura que ens apropem al torrent, el camí actual segueix paral·lel al camí antic, fruit d'una
ampliació que es va fer fa uns anys. En aquest punt el camí antic encara es pot veure sota
la capa vegetal o sota les branques d'algun arbust. Quan arriba al torrent, s'uneix amb
l'actual camí que va a Sant Joan Samora, asfaltat, i que passa per davant de la masia de La
Pedrera. Però antigament enllaçava amb el torrent conegut com La Rierusa i continuava
fins a Gelida.
Observacions:
Part de la informació per elaborar aquesta fitxa ha estat facilitada oralment per Joan Esteve
de al Fèlix i Francesc Urpí.

Història
Es tracta de l'antic camí que comunicava Sant Llorenç d'Hortons amb Gelida, passant per la
Rierussa. Abans que es fes el camí del cementiri, que passava pel costat de Cal Baró,
s'utilitzava en aquest primer tram aquest camí i connectava amb la Rierussa a l'alçada de La
Pedrera, després el camí continuava pel torrent i passava per sota Cal Raimundet.
En el cadastre també figura coma camí de La Pedrera.
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