EXURSIO 15-12-2018
COLL D’ESTENALLES – HOSPITAL DE SANG
ALSINA DEL VENT – L’ALZINA SALARI
Preparada per Carlos Calicó, Pablo Miranda i Ignasi Nadal

HOSPITAL DE SANG
L'Hospital de Sang és el nom que rep una cavitat que forma un túnel ampli però curt en un extrem del
Turó de la Fosca, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Durant el segle XIX la cavitat va ser
utilitzada com a hospital de campanya per part de l'exèrcit carlí, d'aquí el nom, ja que a part d'estar
situada en un lloc prou discret també té a tocar l'aigua recollida per una pica a la cova que hi ha al
costat. Per protegir-la i tancar-la una mica, s'hi van construir uns murs de pedra, de tal manera que la
cavitat té l'aspecte d'una cabana.
ALSINA DEL VENT
L'Alzina del Vent, també coneguda com l'Alzina Bonica o l'Alzina de la Coma d'en Vila, té una alçada
de prop de 12 metres i un tronc amb un gran perimetre de 2,8 metres.
El principal atractiu d'aquesta alzina són les seves nombroses branques, totes gruixudes, fermes i
llargues, que li donem un aspecte monumental.

Hi ha trams amb dificultat técnica moderada. Seguir indicacions monitors i premonitors
Respectar la cova I el voltant de l’Hospital de Sang.
No enfilar-se a les branques de l’Alzina del Vent
Final al Parking de l’Alzina del Salari. Seguir indicacions Monitors i Premonitors
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El recorregut d’avui es per un Parc Natural, Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
Sempre s’han de seguir unes pautes, peró en aquest cas la Diputació de Barcelona
(Oficina Técnica de Parcs Naturals) ens demana que complim amb unes condicions
concretes.


Els participants han de tenir un comportament correcte que no pertobi la
tranquil·litat a altres possibles usuaris del parc.



Cal evitar qualsevol tipus de dany a l’entorn i a les propietats.



L’entorn utilitzat es deixarà al finalitzar l’activitat net i en les mateixes
condicions en que s’ha trobat. No s’admet l’ús de calç ni guix, ni pintura de cap
mena.



Els participants hauran de seguir les indicacions que les autoritats competents
puguin fer com a conseqüència de l’activació de protocols de plans
d’emergència (INFOCAT, NEUCAT, PROCICAT, INUNCAT, etc.).



Observar les indicacions que eventualment els hi puguin fer sobre el terreny el
personal del parc.

