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L’OBAGA DE MONTCALB PER ALS QUI TENEN BONES CAMES

Llarga vida als avets de Santa Margarida2
Si hi ha un fet singular per destacar 
en aquesta proposta és la presència 
de l’avet en una petita però majes-
tuosa raconada de l’obaga, just a 
l’ombra del turó de Santa Margarida. 
Són, tret d’alguna comptada excep-
ció, els únics avets del Solsonès, per 
tant, contemplar-los una bona estona 
i sentir-los ben a prop esdevé un gest 
prou reconfortant. L’obaga de Mont-
calb és, però, una gran massa de pi 
roig que creix sobre sòls calcaris, una 
coberta forestal on els treballs de tala 

i aclarida duts a terme en molts sec-
tors permeten una generosa entrada 
de llum solar. Dir-vos també que, als 
indrets més obacs, l’elevada humitat 
comporta una progressiva acidifi ca-
ció dels sòls, que es manifesta amb la 
puntual presència de bolets com el 
cep i el rossinyol, de tendència acidò-
fi la i gens freqüents a la comarca. 
Com a consells, us volem comentar 
que els rovellons apareixen als indrets 
més assolellats, que els primerencs 
rovellons d’avet, sota l’arbre que els 

dóna nom, no presenten preferències 
pel que fa als sòls, que els fredolics 
són molt abundants als vessants sud 
i est del turó de Santa Margarida i, per 
últim, que per endur-vos una bona 
collita de pinetells us caldrà fer un 
important descens a peu cap a la part 
baixa de l’obaga, aproximant-vos al 
riu Aigua de Valls. En poques parau-
les: desnivells per a tots els gustos, 
visions balsàmiques i molts bolets. 

Com arribar-hi: Prenem el trencall a Montcalb que trobem entre els km 20 i 21 de l’LV-4241 

(Sant Llorenç de Morunys-Berga). Deixem enrere Montcalb i continuem amunt fi ns a trobar 

un encreuament de dos camins. El principal segueix recte per l’obaga i ens apropa a l’avetosa 

i, a mà dreta, una drecera voreja el turó de Santa Margarida (per aquest camí us recomanem

tot terreny). Les dues opcions desemboquen al coll dels Prats, on podrem deixar el vehicle. 
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