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SORTIDA A LES TORRES

El Pla del Tenes  

És  una  ruta  clàssica  que  ens  permet  valorar  el 
paisatge del tram de Lliçà d'Amunt i Lliçà de Vall.

Passem per l' IES Lliçà, per Can Moncau i el conjunt 
de Les Torres també per altres masies de la plana.

La durada aproximada del recorregut és d' 1 hora i 
30 minuts.

En aquesta ruta podem observar que hi ha molta 
vegetació.  També  hi  ha  molts  camps  i  terrenys 
conreats.

Els  camins  són  tots  de  terra  i  molt  plans,  a  les 
vores del riu Tenes la vegetació és molt abundant, 
encara que consta d' herbes i plantes d' un tamany 
molt petit.

Abans d'arribar a Les Torres hi ha un camí envoltat 
d'arbres molt alts.

 Mapa de Lliçà d'Amunt: El recorregut cap a Les Torres 
està marcat en vermell.

Descripció de la ruta:

Comencem la ruta  a l' IES Lliçà. Travessem el riu 
Tenes per anar cap a Can Montcau, després seguim 
el camí i arribarem al Coll de la Manya. Una mica 
més endavant trobarem Les Torres,  si continuem i 
girem  a  la  dreta,  caminem  una  mica  més  i 
travessem el riu Tenes i seguim pel camí de terra. 

Les Torres  

És una casa senyorial situada al municipi de Lliçà 
de Vall. Al principi del segle, la finca era propietat 
de  la  família  Agustí  i,  posteriorment,  va  ser 
comprada per el matrimoni format per Ramon Albó 
i la seva dona: Maria Ferrer. Actualment, la masia 
Les  Torres  està  constituïda  com  a  Centre 
col·laborador del Departament de Benestar Social i 
Família,  òrgan  depenent  de  la  Generalitat  de 
Catalunya.  Actualment  acull  joves  en situació  de 
desempara, abandonament o en situació de risc.

Can Moncau

Està una mica enfilada respecte al riu Tenes.

És una construcció rural ben suggestiva i  de gran 
valor  arquitectònic.  L'interior  està  construït  per 
cossos  de  cinc  metres  d'amplada.  Té  una  gran 
entrada  a  la  part  anterior  central.  S'hi  han  fet 
modificacions i altres construccions als costats de 
la  casa  a  causa  de  l'ampliació  ramadera  de 
l'explotació agrícola.

En  el  mateix  pla,  també hi  podem trobar,  força 
allunyades, les unes de les altres, les masies més 
importants del nostre poble, com Ca l' Orlau i Can 
Dunyó.

Can  Moncau  fa  90  (ha) i  està  qualificada  com a 
zona  industrial.  Actualment,  la  propietària  de  la 
zona és l'empresa MANGO que hi  pretén construir 
la seva àrea industrial.

Façana principal de Can Moncau


