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TIMONEDA I LA SERRA DE LA MÓRA PER ALS AMANTS DE LA LLENEGA

Un tros de cel a mig camí d’enlloc6
Els paisatges del Solsonès ens 
sorprenen, pas a pas, amb una 
mena d’essència gairebé mística 
que farceix de preguntes la jorna-
da boletaire. És fàcil que en arri-
bar a Timoneda un es pregunti 
a si mateix: “Què hi fa això, aquí 
dalt?” La innocència i la sorpresa 
se’ns barregen quan topem amb la 
solemne majestuositat de l’església 
de Santa Eulàlia, per no parlar del 
cementiri que l’escorta. Descansar 
en pau en un indret tan privilegiat, 

amb vistes a l’infinit i a tocar de les 
llenegueres, pot ser perfectament el 
somni ocult de qualsevol aficionat 
als bolets. Des de l’església podem 
creuar la carretera i, situats a la 
carena de la serra de la Móra, diri-
gir-nos al seu vessant obac mirant 
cap a l’oest, amb la intenció d’arri-
bar al collet dels Lladres. També pot 
ser interessant començar a baixar 
pel camí que ens porta fins a Orrit 
pel vessant nord de la serra; al cap 
de poca estona trobem un corriol a 

mà dreta que s’endinsa a l’obaga. 
Aquestes dues opcions us portaran 
als sectors on s’amaguen les llene-
gues negres, principalment. Pels 
rovellons i pinetells resseguiu les 
carenes, clarianes i racons de bosc 
on la pinassa i el pi roig es barregen 
amb el roure. I, com a peculiaritat, 
els carlets, que fan acte de presèn-
cia sota les alzines que puntegen 
tímidament la coberta forestal. 

Com arribar-hi: Prenem el trencall de Cirera (LV-4011) que trobem entre els km 100 i 101 

de la C-26. Un cop a Cirera, continuem recte en sentit nord, deixem enrere el trencall de la 

Llena i prenem el que ens condueix a la parròquia de Timoneda. També hi podem arribar des 

de l’LV-4241b, prenent el camí asfaltat que neix entre els km 12 i 13, molt a prop de l’hostal 

del Cap del Pla. A més de Timoneda, trobem nombrosos marges on poder aparcar el cotxe.
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