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Un itinerari pel fondo de 

la Carco~a i 
can Cassanyes 

Hi ha moments en que un sent la 

necessitat d'acostar-se a la munta

nya i no costa gaire trobar algun 

amic disposata fer una matinal pels 

voltants del nostre tenne. 1 així 

improvisem un itinerari que s'inicia 

a peu de carretera, davant l'ennita 

de Lurdes, on desguassa el fondo 

de la Carco¡;:a. 

Remuntem el camí que trans

corre pel mateix llit del fondal. Pas

sada la mulassa de pedra seca, el 

fondal descriu un sobtat revolt i 

pennet observar, davant nostre, el 

puig deis Llops i, un xic més a la 

dreta, l'anomenat Cavall Bernat, 

toponim for¡;:a difós per la nostra 

geografia. Per uns moments el camí 

millora i després toma a ser codo

lós. En un punt detenninat veiem, a 

sobre la roca nua, uns petits forats 

rodons i enigmlnics entre dos cos

tals propers com si haguessin estat 

la base de suport per a un pont. 

Un altre revolt i fitem, altí

vol, el puig d'Agulles (283 m) amb 

un pedriscall que en davalla fron

talment. El paisatge esdevé més 

feréstec. El camí descriu un ampli 

revolt a la dreta. Ens trobem practi

cament a la cap¡;:alera del fondo de 

la Carco¡;:a. En un punt veiem restes 

de senyalització d'una prova moto

ciclista organitzada per gent de Sit

ges; aquí mateix refusem un camí, 

a l'esquerra, que s'enfila cap a la 

carena. Tot seguit arribem al pla; és 

l'aiguabarreig de dos fondals que 

en unir-se fonnen el fondo de la 

Carco¡;:a. Si seguíssim la branca 

cap a llevant arribaríem al coll de 

les Palmeres. Nosaltres seguim la 

branca septentrional per fer cap a 

can Cassanyes. Envoltats per un 

paratge boscós, entreveiem de cop 

les enrunades masies de can Cas

sanyes i, més enlairada, la Casa 

Alta. Gairebé tot és enn. Traves

sem un camp i remuntem fins a can 

Cassanyes per un corriol molt ero

sionat. A I'esquerra resta alterós i 

punxegut pujol Florit (331 m). La 

impressió de can Cassanyes és de

cebedora: el celler és practicament 

enrunat i a la casa s'hi veu encara 

una bonica arcada ogival. 

Per sobre de la casa hi trans

corre una pista, que seguim a 

l'esquerra en direcció al proper co

lIet del pujol F10rit des d'on s'obre 

el programa cap a Torrelletes. Gi

rant més l'esguard, fem l'adéu a la 

Casa Alta, enlairada, i seguim en 

direccióa ponentperiniciar ladava

liada. Hem deixat can Cassanyes i 

torcem a l'esquerra amb la intenció 

de baixar cap a coma Pineda. La 

baixada descriu algun ampli revolt 

i dóna el tomb a un innominat 

turonet de cota 216 m. En un altre 

temps moltcultivat, el sector enca

ra és pie de margenades. Se'ns ajun

ta un camí provinent del fondo de 

la Carco¡;:a i entrem en el fondo de 

la Figuereta. No triguem gaire a 

trobar les ru'ines de coma Pineda. A 

prop es troba un antic fom de cal¡;: 

i passat l'aiguabarreig d'un fonda

leten trobem un altre. Araelfondal 

canvia de nom i s'anomena del Pi 

Gros. Davallant pel mateix curs del 

barranc veiem un tercer forn de 

cal¡;:. Passem per sota el pont de la 

carretera i per sota l'aqüeducte (ca

nalització de les aigües de ['embas

sament de Foix) i tomem a fer cap, 

finalment, a la carretera, prop d'on 

hem sortit . 
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ROCACORBA 

Org. Secció de Cultura AE Talaia 

31 a Sortida Secció d'Arqueo1ogia 

RUTA MEGALÍTICA PER TER

RES DEL VALLElS ORIENTAL 

Visita a carrec de Magí Miret 

Sortida a les 8.00 h de l'Estació 

Org. lnstitut Estudis Penedesencs 

Diumenge,8 
CANET 1 ELS COMEDIANTS 

Org. Centre Cívic l'Espai, Centre 

Cívic Sant Joan, Local Mun. Molí de 

VentiLocalMun.Tacó 

COSTA BRAVA 

Org. Secció Recreativa AV Sant Joan 

Dimarts,IO 
ESPECTACLEDE VARIETATS 

PER A LA GENT GRAN a Terrassa 

Organitzen A V del Mojí de Ven! i 

Fundació Cultural Caixa de Terrassa 

Diumenge, 15 
TRA VESSA GR-7-2. Etapa núm. 7: 

Ctra. de la L1acuna a Montagut (15 km) 

Org. Secció de Senders de rAE Talaia 

Del 20 al 23 de maig 
8a Sonida Grup de Turisme Cultural 

RUTA PELS MONESTIRS DE LA 

MESETA CASTELLANA 

Sortida a les 15.45 h de l'Estació 

Inscripcions: fins al ctia 13 de maig 

Visita a carrec de F. Xavier Virella 

Org. Institut Estuctis Penedesencs 

Dies 28 i 29 de maig 
CAP DE SETMANA A PINEDA 

DE MAR-SANTA SUSANNA 

Org. Secció Recreativa AV Sant Joan 

Diumenge, 29 

SORTIDA CULTURAL 

a Santa Coloma de Marata 

Amb guiatge de Mn. Josep Cardús 

Organitza AuLa Universitiíria de La 

Comarca del Garraf 

MAIG 1994 

23 


