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EL BOSC DE LA SELVA A LA RECERCA DE LLENEGUES NEGRES I CAMAGROCS

Amb la companyia de l’Aigua d’Ora4
El curs alt del riu Aigua d’Ora es 
caracteritza per les petites i cristal-
lines basses naturals que van aparei-
xent aquí i allà, com petits miracles 
refrescants enmig d’un territori on 
l’aigua, tot i que n’hi ha, ens esquiva 
tot sovint refugiant-se als aqüífers 
subterranis. Entre el riu i els cingles 
de la Creu, espectaculars espadats 
que sostenen enlairat el pla de Busa, 
reposa el bosc de la Selva, una massa 
forestal de pinassa i pi roig que viu 
pacientment el seus dies en un ves-

sant nord-est situat entre els 900 i 
els 1.300 metres, ja a les parts altes 
de la carena del Bassot.

En aquest bosc la història és clara: 
les àrees més obagues cobertes de 
pinasses són bones productores de 
llenegues negres i camagrocs, a més 
dels persistents pinetells, que els 
trobem aleatòriament a tots els sec-
tors del bosc. Indrets com la carena 
del Bassot, en entrar-hi més llum, 
esdevenen bons llocs per als rove-
llons i pinetells, també afavorits per 

la presència del pi roig, que n’aug-
menta sensiblement la producció. 
Els fredolics fugen dels llocs on l’her-
ba és alta i es deixen veure, genero-
sos, allà on s’acumula la fullaraca 
dels pins. 

Com arribar-hi: Des de la carretera C-26, entre els km 119 i 120, ens desviem pel trencall 

que ens porta fi ns al càmping Rectoria de la Selva i la Valldora, seguint el curs del riu que porta 

el mateix nom. Dues opcions: trencar poc abans d’arribar a la Valldora i anar fi ns a la Selva, o des 

de la Valldora seguir fi ns al coll d’Ordrigues, en un traçat una mica més difi cultós pel mal estat 

del camí. Aquesta opció ens permetria enllaçar amb l’itinerari anterior de l’obaga de Llobeta.
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