Excursió del 19 de gener 2019
Bosc Pintat de Poblet

(Roca de la Abella, Casa Forestal de Castellfollit, Bosc de Poblet)
Preparada per: Idoia de Atauri, Ana Bernades, Lucia i Lucas Garriga-Nogues, Clara
Manoukian, Grish Manoukian, Marta Ramirez de Verger i Kodak
Casa Forestal de Castellfollit:
La casa forestal de Castellfollit és una de les tres cases
forestals existents al bosc de Poblet i la més petita de les tres.
La trobem ubicada al cor mateix del barranc de Castellfollit.
La seva construcció fou realitzada durant la segona dècada
del segle XIX. A diferència de les cases forestals de la Pena i
del Tillar aquesta fou construïda sense aprofitar cap de les
antigues granges que el monestir de Poblet havia tingut dins
del bosc. L’indret on s’alçà la casa forestal és conegut com la
font Negra.
La casa fou utilitzada fins a la Guerra Civil com a vivenda d’un
guarda forestal i la seva família. Després de la guerra ja
només era habitada en la temporada d’estiu.

Bosc pintat de Poblet:
El bosc de Poblet conté una gran diversitat micològica -més de
700 espècies-, pel que entre tots cal que preservem aquest
valuós patrimoni.
Aquest itinerari transcorre per boscos de pinassa, pi roig, roure
martinenc i alzina, acompanyats de moltes altres espècies:
serveres, til·lers, avellaners, boix grèvol i aurons... En destaca
la maduresa d’alguns exemplars, així com la presència de
fusta morta, tant en peu com a terra. També hi trobarem zones
gestionades per tal que el bosc millori en qualitat.

La Ruta dels bolets pintats forma part d’una gimcana
autèntica amb un recorregut d’uns tres quilòmetres pel bosc de
Castellfollit de Poblet.
Tothom podrà gaudir d’un joc òptic on els arbres seran el
referent principal per anar seguint el recorregut. Durant tres
quilòmetres, haureu de buscar sis bolets pintats als arbres i
identificar-los! Els bolets a trobar són: el peu de rata, la
farinera borda (un bolet verinós), l’ou de reig (bolet amb molt
valor culinari), el fredolic, l’apagallums i el clàssic rovelló. Una
proposta molt divertida per aprendre a identificar els bolets i
passar un dia divertit amb la família!
Us animeu a buscar-los?

Mapa de l’itinerari i perfil de desnivells:

https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/bosc-pintat-ruta-corta-31621946

RELACIONA LA IMATGE DEL BOLET AMB EL SEU NOM I LA POSICIÓ QUE LA HAS TROBAT AL BOSC
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