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LES PINEDES DE TARAVIL IDEAL PER FER AMB NENS

Un bosc captivador per la seva harmonia5

Com arribar-hi: A l’altura del km 134 de la C-26, ens desviem en direcció a Capolat.

Al cap de dos quilòmetres prendrem, a mà dreta, un camí de ciment cap a Taravil que s’enfila 

pels cingles i ens aboca a l’altiplà. Una vegada siguem a cal Sant toparem amb el trencall

de Vilella. Durant els dos quilòmetres i mig de camí forestal observarem diversos marges

per deixar el cotxe i començar la recerca.
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Amb un peu al Solsonès, un altre al 
Berguedà i enmig d’extenses masses 
de pi roig, l’altiplà de Taravil repo-
sa plàcidament a mig camí del cel 
i es despulla davant de la mirada del 
visitant que observa, captivat, l’har-
monia i l’equilibri del seu paisatge. 
Allà on fa més d’un segle encara hi 

predominaven els conreus, trobem 
avui una bella mostra de pineda 
montana. És evident que el bosc ha 
guanyat la partida del destí.

Deixem l’asfalt just abans d’ar-
ribar a cal Sant i prenem la pista 
cap a Vilella. Fixem-nos en l’aspecte 
del bosc: el pasturatge del bestiar 
confereix a l’indret un cert aire de 
jardí amb la fotogènica visió de la 
catifa herbàcia ben rasurada, un 
fet que afavoreix alhora l’aparició 
de bolets. El primer tram del camí 

forestal ens permet aproximar-nos 
al sector del puig Rodon i a la rasa 
de la Frau, bons indrets per trobar 
pinetells i rovellons, i que perme-
ten admirar, també, una preciosa 
panoràmica del pla de Busa. D’altra 
banda, els vessants nord i oest del 
tossal de Vilella són, a més, grans 
productors de camagrocs. En qual-
sevol cas, la passejada us resultarà 
molt agradable i els desnivells que 
haureu d’afrontar són aptes per 
a tots els públics. Vilella
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