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VENERABLE
A L’ANOIA

PASSEJADES I RUTES
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A la Plana d’Ancosa, límit meridional de l’Anoia amb l’Alt Penedès, viu un roure
antiquíssim amb la categoria d’arbre monumental. Habita al costat de les restes d’un
pou de pedra seca i les d’un monestir que va acabar en granja entre vinyes i ordi.

El Roure d’Ancosa,
un arbre monumental
KRIS UBACH

EVA MELÚS
emelus@elperiodico.com
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Eres, a l’entrada de Torrebusqueta. Seguim uns metres pel carrer
de la Plana i la pista és nostra.
Pugem descartant els desviaments, i deixant a la nostra esquerra la masia en ruïnes de Cal
Pauet, al costat d’una vinya jove.
El camí puja fins al Coll de Coral. Aquí les pistes es creuen. Ens
haurem de mantenir a la mateixa per baixar recte cap a la Casa
d’Ancosa.

es de Torrebusqueta
(Anoia) s’accedeix al
Roure d’Ancosa, avui
vell venerable de 20
metres d’altura i fins
a cinc de perímetre. Declarat arbre monumental per la Generalitat el 1990, al mig del tronc s’hi
amaga una vella ferida. Des de
temps antiquíssims es va fer servir per practicar-hi un ritual 3CASA D’ANCOSA. Els monjos
amb què es protegia els nens aca- del Císter es van instal.lar a la
bats de néixer, preferentment Casa d’Ancosa el 1153 i s’hi van
durant la nit de Sant Joan. Els estar fins que el 1166 es van trasparticipants realitzaven un tall a lladar a Santes Creus. El que va
l’arbre i col . locaser un projecte de
ven una fusta al fomonestir i després
+INFO
rat, per on feien
es va convertir en
passar els nadons Guia i
una granja avui
repetint un condia és una casa en
adreces
jur. Presumibleruïnes. El 1821 va
ment, el roure ab- útils
anar a parar a
sorbia les malal- Oficina de Turisme de
mans privades.
ties dels nens i els l’Alta Anoia: Ravalet,
Des del segle XV,
tornava vigor. Mal- 31. 08281, els Prats de
els habitants de la
Rei.
Telèfon
i
fax:
93
grat el maltractaLlacuna i de muni868 03 66. E-mail:
ment centenari a
cipis dependents
turisme@altaanoia.info
què ha estat sot- www.altaanoia.info
com Torrebusquemès, el Roure
ta van tenir
d’Ancosa mostra
permís per recollir
segles després un perfil impo- llenya a la finca, però els nous
nent i les arrugues artístiques de propietaris els el van retirar. El
la bona vellesa.
litigi va durar un quart de segle i
finalment la llei va donar la raó
3TORREBUSQUETA. A la Llacu- als amos.
na (884 habitants) agafem la carretera de Torrebusqueta, que és 3EL ROURE D’ANCOSA. Deia uns dos quilòmetres. En unes xant enrere la casa, el camí ens
tres hores podríem visitar el rou- deixa a la dreta d’un pou de pere i allargar el camí fins al Puig dra seca. A la dreta hi ha un
Castellar (945 metres), coronat dipòsit metàl.lic. A uns metres,
per antenes però amb bones vis- quan el camí fa un revolt, ens
tes. No és un recorregut amb desviem per un ramal a la dreta,
grans desnivells, però no li veurà cap al Roure d’Ancosa. El descola gràcia qui no està acostumat a brim a l’esquerra, després de cacaminar. S’aconsella
minar durant uns
sortir d’hora, per evicinc minuts entre
tar els rigors de la cacamps d’ordi. Tornem
lor, i portar aigua,
enrere i seguim sense
encara que la Font
desviar- nos en el camí
del Canal, a uns 15
per aproximar-nos al
minuts del Roure
Puig Castellar. A mitja
d’Ancosa, ofereix la
pujada, al costat mapossibilitat de reposteix del camí, hi ha
tar. També és recouna bassa natural i la
manable portar carFont de Canals, on potografia.
dem omplir la cantimplora. Seguim pujant fins que el camí
3COLL DE CORAL. Per agafar el s’acaba. A la nostra esquerra hi
camí cap a la Plana d’Ancosa ha el Puig Castellar. Des d’allà,
s’ha de pujar pel carrer de les tornem.

A l’interior
s’hi va
practicar
un ritual
per protegir
els nadons

VIATGES PER LA XARXA

La Casa
del Reloj
www.molinaseca.com
Al quilòmetre 50 de la vella carretera
d’Astorga a Ponferrada, a la vora del
camí de Santiago, es troba aturada
en el temps La Casa del Reloj, amb
una gran sala empedrada, dues xemeneies centrals, cuina i 10 habitacions. El preu de l’habitació oscil.la
des dels 35 fins als 40 euros, i inclou
esmorzar pantagruèlic, amb pa de
poble, pa de pessic casolà i fins i tot
peticions especials per a la cuina de
llenya.

Barcelona
‘by bicycle’
www.atrapalo.com
Barcelona, la nostra, ens resulta més
desconeguda del que voldríem. Conèixer-la en bicicleta i refrescar l’anglès confonent-se amb un turista és
la proposta de les rutes guiades de
tres hores que es realitzen en aquest
idioma des de la plaça Sant Jaume.
El preu atrápalo és de 20 euros per a
sortides a les 16:30, fins dilluns, 5 de
juny. El pagament de la ruta es realitza on line.

Espais
naturals
obrasocial.caixacatalunya.es
Dilluns és el dia del medi ambient, excusa per participar en una visita
guiada gratuïta. Demà dissabte, visita
a la Reserva Natural de Sebes (Ribera d’Ebre) i a les Basses de Gallissà
(Cerdanya). Diumenge, a la Muntanya d’Alinyà (Alt Urgell) i al Congost
de Mont-Rebei (Montsec).

Turquia i
Capadòcia
www.edreams.es
Circuit del 3 al 10 de juliol per Turquia
i la Capadòcia per 424 euros. Vol
d’anada i tornada des de Barcelona,
trasllats, allotjament de 4 estrelles a
Istanbul i de 3 estrelles a la Capadòcia, visites guiades, amb entrades incloses, circuit en autocar i guia de
parla hispana.
AL PEU DEL ROURE EL ROURE D’ANCOSA, D’ESTAMPA IMPONENT.

NO S’HO PERDI

Naturalesa protegida i castells
El Pi de Can Gallego (Cabrera d’Igualada), l’Alzina de Can Gol (Sant Martí de
Tous) i la Pineda de Can Ferrer del Coll
(Piera) són, amb el Roure d’Ancosa,
els representants de l’Anoia en el
catàleg d’arbres monumentals de la
Generalitat, iniciat el 1987. Aquest llistat inclou exemplars que destaquen

per unes mides excepcionals, o per la
seva edat, història o particularitat
científica. Per una altra part, l’Anoia
conserva un bon nombre de fortificacions aixecades durant el conflicte
medieval entre cristians i musulmans.
A la Llacuna hi ha el castell de Vilademàger, a 712 metres.

En veler
per Holanda
www.aluz.com
Sortides l’1 i 11 d’agost. Viatge d’11 dies
que inclou vol d’anada i tornada des
de Barcelona o Madrid a Amsterdam;
trasllats entre l’hotel, port i aeroport;
una setmana de navegació i allotjament al veler, 3 nits d’allotjament al
centre d’Amsterdam; assegurança i
guia. Amb reserva anticipada, 1.025
euros.

