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EL PLA DE TUGUES I EL SERRAT DE SANT JOAN PER DESCOBRIR EL ROMÀNIC DE LA ZONA

Diàlegs muts amb les sàvies pedres de Madrona  7

Com arribar-hi: Sortim del centre de Solsona per la carretera C-149a que, després d’haver 

completat els setze quilòmetres de traçat, ens aboca a l’encreuament dels Colls. En aquest 

punt podem dirigir-nos, o bé a mà dreta cap a Madrona, o a l’esquerra cap a Sanaüja. La 

primera opció ens permet deixar el cotxe vora la casa de Sangrà i, la segona, ens porta més 

amunt i ens permet aparcar a l’esplanada de les Petges o vora l’ermita de l’Ascensió. 

Bolets per èpoques

Pinetell

Rovelló

Llenega negra

Fredolic

Camagroc

Si les pedres parlessin, el romànic de 
Madrona tindria corda per estona: 
guerres, epidèmies i fam; cavallers, 
il·lustrats i dies de glòria. El cant dels 
morts i el batec dels vius. Un núvol 
d’energia que s’acumula traspassant-
nos vibracions i acumulant en l’aire 
la saviesa de tots els segles. Ben segur 
que en entrar al bosc us sentireu acom-
panyats i, tanmateix, és aquesta silen-
ciosa veu la companyia més gratifi -
cant. Aquesta, i la dels bolets, és clar. 

La pineda de pinassa, esquitxada 
en algun racó amb algun clap d’al-
zinar i roureda, és la reina d’aquests 
paratges. Estem parlant d’un bosc, a 
trams més jove, a trams més vell, que 
es desenvolupa sobre uns sòls ben car-
regats de calç, satisfent les exigències 
d’uns boixos que s’apoderen vigoro-
sament del sotabosc. Prenent el camí 
des de Sangrà, seguint les marques 
vermelles i blanques del GR 3, traves-
sem un barranc i comencem a enfi -
lar el vessant obac del serrat de Sant 

Joan, un sector molt recomanable si 
sou amants de les llenegues negres 
i els camagrocs. D’altra banda, des de 
les Petges, podem endinsar-nos a les 
profunditats del pla de Tugues i com-
partir una estona amb rovellons, pine-
tells i fredolics. Seguint la carretera, 
arribem a l’ermita de l’Ascensió i, poc 
després, un camí a mà dreta ens apro-
pa a Guardiola. Aquestes dues últimes 
referències ens poden servir per recór-
rer les parts més elevades del serrat 
i entrar a l’obaga per la carena. 

SA
N

T
JO

A
OO

N

de
Sangràr

Sangrà

Guardiola

l’Ascensió

les Petges

l’Avellana

PlaPlal  de de TTTuguuguesesesTT

Collet
de Sangrà

CalCa
sessess

 Setembre  Octubre  Novembre Desembre

125_066-77Boletsok.indd   76125_066-77Boletsok.indd   76 10/9/08   11:21:1010/9/08   11:21:10


