RUTA 4_

CONSULTA EL TRACK
Wikiloc: 13689743

CAMÍ
A L’ALZINA
MIL·LENÀRIA_

4
CASTELL DE MONTBUI_ El Castell de Montbui ocupa l’elevació coneguda com «la Tossa», l’esperó de la serra de Queralt que domina totalment la conca d’Òdena. El lloc, conquerit per Guifré el
Pilós al segle IX, va passar al bisbat de Vic a finals del segle X. Va
ser el bisbat, doncs, qui va construir el castell i l’església. El conjunt del castell de Montbui va ser un centre de poder clau en la
història de la conca d’Òdena, cosa que va convertir-ne els senyors en una de les famílies més influents del principat. Aquesta
posició es va consolidar al segle XVI, quan van emparentar amb
la família Lanuza_

Aquesta ruta, planera i de curta distància, planteja un recorregut a través del bosc mediterrani, actualment dominat pel pi. Una alzina
mil·lenària destaca en el seu recorregut per la
seva majestuositat. A recer de la seva capçada,
es poden veure les marques dels senglars quan
a la nit s’alimenten de les seves aglans. Durant la
ruta gaudirem de les magnifiques vistes a la vall
des del turó de les Onze_

L’ALZINA MIL·LENÀRIA_ Les alzines són uns arbres que viuen de
forma tranquil·la, són arbres pacients. Triguen molt de temps en
decidir quin és el lloc on volen viure, on plantar les seves arrels.
Volen estar-ne segurs; un cop decidit saben que allí hi estaran
molt de temps. Les alzines són arbres mil·lenaris i viuen cents
d’anys_
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Tipus de ruta: Circular
Punt d’inici i final: Castell de Montbui (La Tossa)
Distància: 3,8 km
Temps: 1 h 5 min
Punt més alt: 631 m
Desnivell s: 82 m
Punt més baix: 591 m
Desnivell t: 82 m
Dificultat: FÀCIL_
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MIRADOR DE LES ONZE_ A 620m. d’alçada des del turó de les
Onze tenim una magnífica vista sobre la conca d’Òdena des de
la plana de la Tossa on podem veure els camps de conreu entre
els boscos que formen el paisatge_
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