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Organitza:

Sortides en Família
Tines de l’Escudelleta

Sortida organitzada pel grup de pares. Cadascú es
responsabilitza
dels
qui
porta
en
el
desenvolupament de l’activitat, forma física i
cobertures necessàries.
Per prendre part en les activitats que poden
incloure risc físic dels propis participants, aquests
han d’estar en possessió de la llicència federativa
o assegurança temporal que cobreixi els accidents
de muntanya i que es pot tramitar a la secretaria
del CEM.
Per a més informació:
Centre Excursionista Montserrat
C/Vilanova, 24- 08240 Manresa. Tl 93.872.53.12.
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 18 a 21 hores.
E-mails de contacte:
muntanya@centreexcursionistamontserrat.cat

Barraques de Vinya amagades dins del bosc

TINES DE LA VALL
DEL FLEQUER
(Rocafort-Bages)
Dia:Diumenge 11 novemb 2012.
Trobada: 09:00 h. Entrada pral. de
l’aparcament del Carrefour de Manresa
(davant Bages Centre)

Es prega confirmar assistència.

Sortida: 09:15. Arribada prevista a
l’aparcament de Rocafort 10:00.

RECOMANACIONS
Per portar
Calçat adequat per muntanya
Esmorzar i ganyips
Xiulet per a cada nen/nena
Aigua i begudes
Roba d’abric i/o impermeable (segons les
previsions meteorològiques)

Altres
Prismàtics
Càmera de fotos o vídeo
Farmaciola
Llicència Federativa

DADES DE LA SORTIDA
Longitud: 3,5 Kms
Durada: 2 hores 30’ (sense aturades)
Desnivell: 153 mts
Senyalització: Sender SL C-52 a banda i
banda del Torrent del Flequer. Marques
verdes i blanques.
Dificultat: excursió agradable, de baixa
dificultat, amb camins ben marcats.
Aconsellable per nens/nenes a partir de 6/7
anys.

COM ARRIBAR-HI
En cotxe, agafarem la carretera direcció
Pont de Vilomara. Un cop passat el Raval de
Manresa i travessat el Pont, seguirem cap a
Rocafort per la Ctra. BV-1124, fins a trobar
el desviament a Oristell, on hi ha
l’aparcament al Km. 4,2.

LES TINES DE LA VALL
DEL FLEQUER
Iniciarem el recorregut des del mateix
aparcament, seguint les marques verdes i
blanques del SL C-52, un camí de ciment que
travessa el torrent i inicia una pujada
constant, però molt suau. Mitja hora després
d’haver començat la caminada, el camí es
bifurca i cal pendre el desviament
descendent a la dreta, que de seguida
condueix a les Tines del Bleda. Aquest
conjunt amagat dins del bosc està format
per dues tines amb una barraca a la part de
baix. A la part superior del recinte es pot
veure la pedra que temps enrere feia de
base a la premsa utilitzada per obtenir el vi
negre i omplir les tines.
El camí continua descendent i, ben a prop de
les tines del Bleda, ofereix la possibilitat de
veure una barraca de vinya a peu mateix del
sender.
Més endavant, es creua el torrent, s’inicia la
pujada i, de seguida, s’obre una desviació a
l’esquerra que condueix a les properes tines
del Tosques, conjunt que s’encara majestuós
cap el llit del torrent. En destaquen les
dimensions de les barraques de la base, on
s’identifiquen les anomenades “boixes”, grans

pedres foradades pel mig que comunicaven
amb l’interior de la tina per poder-la buidar.
Cal continuar l’excursió refent les passes
fina al camí principal, que es fa més estret a
mesura que s’endinsa en l’obaga dela serra de
Puig Gil. El bosc és frondós, però a estones
ofereix vistes inospitades del vessant
contrari, on es decobreixen diverses
barraques de vinya amagades lluny de la
vista.
Quan el corriol canvia la tendència ascendent
per la descendent, és senyal que ens acostem
al darrer i més espectacular conjunt de
tines. Gairebé situades al mateix llit del
torrent del Flequer s’alcen les tines de
l’Escudelleta. En total, es comptabilitzen
dotze tines!
A l’altra banda del riu, el sender es torna a
trobat amb la pista del començament, que cal
seguir a l’esquerra fins a l’aparcament. Pel
camí, en un paisatge molt més obert, es
poden contemplar diverses barraques de
vinya, a més d’obtenir algunes de les millors
panoràmiques de les tines de l’Escudelleta i
del Tosques.

