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ar

Ens trob
bem a les 7 del matí a Palou i ma
arxem tot se
eguit per agafar la B-300 i anem a buscar
b
la C--58
que deixem per pa
assar per Sant Vicenç de Castelle
et, travesse
em el Pont dde Vilomara
a i ens dirig
gim
cap a R
Rocafort. Ap
parquem al pàrquing o
on s’inicia a les 8 la no
ostra excurssió d’avui. Anem
A
a visitar
un terre
eny que aba
ans de la fil·loxera esttava cobert de vinyes i n’han queedat els testtimonis d’un
nes
tines d’o
obra, encarra que avui la majoria de les feixe
es estan co
obertes de ppi. En aque
ella zona s’h
han
localitza
at 129 tiness. Farem el
e recorregu
ut per algun
nes tines de
d la Vall ddel Flequerr i hem volgut
allargarr la nostra sortida
s
passant per la Serra del Puig Gili. Arrenquem
A
per una pis
sta cimenta
ada

cap
p a Can Orristrell i dessprés visite
em l’ermita de
San
nt Pere d’O
Oristrell, essmentada al segle XIII.
X
Seg
guim per pistes, quue ens porta
p
a una
u
con
nstrucció de pedra secaa, i després
s per un corrriol
que
e ens condueix la masia el Flequer, que
q
actu
ualment esttà en obress i degut a una tanca de
ferro ens obliga
a a fer una volta. Reprrenen al cam
mí i
baix
xem paral·le
els al Rasoot de la Fon
nt de Collda
ats.
El camí s’esttreny i retrrocedim pe
er pujar amb
dific
cultats a la Placeta dee les Bruixe
es on parem
ma
esm
morzar a les
s 11 h. En rreprendre el
e camí pugem
per un corriol fins
f
arran d el Puig Gil o Gili, baixxem
per una pista i seguim perr un corriol que ens po
orta
es tines del Ricardo, qque conten
nen sis tine
es,
a le
due
es barraq
ques i u
una prem
msa. Segu
uim
des
sprés per la tina de l’Esscudelleta, conjunt
c
form
mat per onze
o
tiness (una am
mb capacitat
perr 17.800 litres), sset barraques i una
u
pre
emsa de vi.
v El dipò
òsit de la
a vinya, que
q
serrvia per fe
er el caldo
o bordelès
s o sulfat de
cou
ure. I les tines del Bleda, grrup de du
ues
tines a
amb les seves
s
resp
pectives b arraques. Ens hem
m deixat la
a tines d’en Tosque
es,
entre a
altres. Seguim cap a l’aparccament on
n hi arribe
em a les 2 del mig
gdia, on ens
e
trobem
m amb amics comun
ns d’en Jullià. Decidim anar a dinar al C
Casot de Marganell.
M
Hi
arribem
m a les 3 i ens atenen molt b
bé. Decidim
m que la propera
p
se
etmana la colla anire
em
al Balandrau. So
ortirem a le
es 7 de Lle
erona.
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