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PASSEJADA 
PEL BOSC 
DEL PARADÍS_

 Els majestuosos àlbers, les dretes pi-
nasses i la fauna són la millor carta de presen-
tació de la ruta. Aquest passeig ho té tot per 
gaudir en família. La ruta discorre a través d’un 
dels boscos més interessants del parc natural 
d’Ancosa-Montagut. Des de la magnífica font 
Cuitora enfilarem seguint el sender fins a tro-
bar el bosc del Paradís i les roques de la Crida. 
Envoltats de dretes pinasses ens trobarem dins 
del paradís mateix. Un bell entorn natural on el 
silenci se sent_
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CONSULTA EL TRACK 
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Tipus de ruta: Circular
Punt d’inici i final: Plaça Major de la Llacuna 
Distància: 3,6 km  Temps: 1 h 15 min 
Punt més alt: 736 m Desnivell s: 166 m
Punt més baix: 556 m  Desnivell t: 166 m
Dificultat: FÀCIL_

LA PLAÇA PORXADA_ Plaça Major d’origen medieval on han des-
aparegut les muralles que l’envoltaven, en les quals s’hi obrien 
cinc portals. Des del s. XV es formà la plaça porxada que aixo-
plugava el mercat. Actualment és un dels indrets més caracte-
rístics de la població i on encara hi perdura l’encant d’abans_

LA FONT CUITORA_ Un dels indrets més populars per fer-hi pas-
sejades curtes. Les seves aigües gaudeixen d’una gran reputació 
i fins i tot el seu nom deriva de les seva excel·lència per coure. Al 
seu voltant hi ha uns àlbers excepcionals, amb les seves grans 
soques recaragolades, declarats d’interès comarcal l’any 1995_

LES ROQUES DE LA CRIDA_ Pintoresca cinglera de roques que 
s’alcen al capdamunt de la serra d’Ancosa i on s’hi troben una 
gran quantitat de coves. En destaquem la roca i la cova del Frare, 
on s’hi va localitzar un important jaciment arqueològic_


