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INTRODUCCIÓ

V iladecavalls forma part del Vallès Occidental. Limita al nord amb
Vacarisses, a l'oest amb Olesa de Montserrat, al sud-oest amb Abrera, al sud-est
amb Ullastrell i a l'est i nord-est amb Terrassa. El territori viladecavallenc té
figura de cor autèntic (ço és, una mica asimètric) i és delimitat al nord per la
serra del Ros i el camí romeu a Montserrat (que en aquest tram és també camí
ral), al oest i sud-oest per la riera de Sant Jaume, a l'est pel torrent del Salt i al
sud-est pel tram final de la riera de Gaià.
El clima és típicament mediterrani, amb estius calorosos i hiverns benignes.
La temperatura mitjana anual és compresa entre 14 i 15ºC, mentre que el valor
mitjà anual de precipitacions és d'aproximadament 665 mm.
L'orografia de Viladecavalls és dominada per la presència de la Serralada
Prelitoral Catalana, situada al nord del terme municipal. Pertany a aquest
sistema muntanyós el massís comprès entre la riera de Sant Jaume i el Coll
Cardús, el qual és format per la serra del Ros (o de Coll Cardús), el Serrat de
Déu i els turons de les Parentes, de Buxeres i de la Barrumbina. La serra del Ros
culmina al Cap del Ros, de 639 metres d'altitud, el punt més alt del terme, i es
poden distingir quatre unitats, que d'oest a est són el turó de Ros o del Forat del
Vent, el turó dels Quatre Termes o Turó Rodó, el turó de la Miranda o de les
Guixeres, i el turó de les Bassotes. La separació entre els quatre turons la fan el
collet del Ros, el coll de Margarit i l'Erol de les Bassotes. La delimitació de la
Serralada Prelitoral Catalana la fa la falla del Vallès-Penedès, que emergeix en
alguns punts del Serrat de Déu. La resta del territori viladecavallenc, situada al
sud d'aquesta gran falla, pertany a la depressió tectònica del Vallès-Penedès. Són
terrenys sobretot miocènics que han estat afaisonats per la xarxa fluvial i han
format un conjunt de turons, serrats i carenes.
La xarxa hidrogràfica viladecavallenca és trifurcada, amb la riera de Sant
Jaume, el torrent de Sant Martí i la riera de Gaià com a forcalls o branques prin
cipals. La riera de Sant Jaume discorre de nord-oest a sud-est. El torrent de Sant
Martí desemboca en la riera de Sant Jaume i rep aigües de diversos altres
torrents (de Marcet, de la Torre, de Trullàs i de Margarit). La riera de Gaià rep
com a principals afluents els torrents del Llor, de Sant Miquel, de Purull, del
Salt i del Frare. La riera de Sant Jaume i la riera de Gaià conflueixen al sud de
can Sanahuja i la riera resultant fa via cap al Llobregat.
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La població és de 6.383 habitants, segons l'Anuari Estadístic de Catalunya de
l'any 2002. La taxa de creixement demogràfic és molt elevada. Bàsicament és un
municipi residencial, però que en els darrers anys ha tingut un gran creixement
industrial, principalment amb el desenvolupament dels polígons de Can Trias,
Can Mir i Can Mitjans, i la instal·lació de la fàbrica Sony. El sector agrícola i
forestal, molt important fa alguns anys, és actualment molt reduït.
Pel seu terme passa el ferrocarril de Barcelona a Manresa, la carretera ano
menada de la Bauma, de Terrassa a Manresa (C-58), l'autopista de Terrassa a
Manresa (C-16) i la carretera de Terrassa a Olesa (B-120), amb una variant
recent des de la vila a la carretera de la Bauma, a l'alçada de can Mitjans.
Com a monuments destaquen l'església parroquial de Sant Martí de Sorbet,
d'origen romànic i consagrada l'any 1096, però remodelada durant el segle XVIII;
l'església de Santa Maria de Toudell, romànica, amb un campanar de dues
plantes i un absis molt ben conservat; l'església de Sant Miquel de Toudell, igual
ment romànica; i el Pont Gran, gran obra de l'enginyeria civil del segle XIX. Són
de gran interès les masies de Viladecavalls: can Bayona, can Boada de les
Parentes, can Cabassa, can Colomines, can Corbera, can Garriga, can Marcet, can
Mir, can Mitjans de la Guardiola, ca n'Oleguer, can Purull, can Sanahuja, can
Tarumbot, can Trias i can Trullàs. Algunes altres ja fa anys que estan en ruïnes
com can Duran de les Tauponeres i can Ros, o fa poc que han desaparegut, com
can Margarit i can Turu, aquesta en part salvaguardada amb la creació d'equi
paments municipals. Menció a part és can Buxeres, mansió singular construïda a
començaments del segle XX, actualment ocupada pel restaurant Sant Lluís de
Rístol, que ha esdevingut símbol de Viladecavalls, tant de dia com de nit, quan és
il·luminada.
El terme de Viladecavalls té una extensió de 20,12 km2 • Els usos del sòl, amb
dades referents a l'any 1992, són de sòl urbà 283,8 hectàrees (el 14%), sòl urba
nitzable, 60,3 ha (el 3%) i sòl no urbanitzable 1.667,8 ha (el 83%). D'aquest
darrer, el bosc ocupa més del 50% del territori.
Els valors naturals del terme, molts dels quals són donats a conèixer en
aquest llibre, són enormes, com ho ha posat ben de relleu la diagnosi ambiental
de Viladecavalls, encarregada per l'Ajuntament de Viladecavalls, on s'insisteix
en el gran valor estratègic que tenen els espais naturals del terme de
Viladecavalls per a la conservació de diversos corredors biològics, en la impor
tància dels boscos de ribera i els ecosistemes associats a les rieres del municipi,
en la necessitat de protegir i conservar el medi geològic de Viladecavalls, en la
conveniència de mantenir l'activitat agrícola i com la població del municipi con
sidera bàsica la conservació dels boscos per a garantir la qualitat paisatgística i
ambiental del terme municipal.
En l'aspecte geològic, hi ha terrenys de totes les eres geològiques (paleozoics,
mesozoics i cenozoics) i una gran varietat de roques: llicorelles, pudingues,
gresos, argiles, calcàries, dolomies, etc. Són també destacables el relleu càrstic
del turó del Ros i l'acció erosiva de rieres i torrents, amb marges sovint encin
glerats. Igualment són extremament interessants algunes formes d'erosió pecu
liars: la Pedra Degollada, les dames coiffées de can Mitjans i els hog-backs del
pinyolenc (el Molinot, la Barrumbina, can Buxeres, turó de les Parentes, Serrat
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de Déu i antiga estació d'Olesa). Per últim, és geològicament importantíssima la
presència de la falla del Vallès-Penedès, que queda al descobert a Ribes Blaves,
en terme d'Olesa, i en alguns punts del Serrat de Déu, en terme de Viladecavalls.
Pel que fa a la zoologia, la riquesa faunística és molt gran, sobretot en insec
tes, ocells i petits mamífers.
En l'aspecte botànic, aquest llibre és una mostra ben il·lustrativa de la sin
gularitat de la flora i vegetació de Viladecavalls.
Sobre l'abast de l'obra, s'ha de dir que no és una flora del municipi, però sí
que constitueix un important treball florístic, amb aportacions notables al coneixe
ment de la flora catalana. D'altra banda, la inclusió d'itineraris de natura serà
de gran utilitat als viladecavallencs i als excursionistes d'arreu de Catalunya.
Nogensmenys, constitueix una eina didàctica per als centres escolars de
Viladecavalls, als quals se'ls ha facilitat, a més, un programa d'ordinador basat
en la clau de determinació d'arbres, arbustos i lianes, preparat per l'enginyer Sr.
Joan Manuel Hernandez i Sanchez.
Després d'aquesta introducció, en un primer capítol s'exposen les caracterís
tiques generals de la vegetació de Viladecavalls, amb el comentari de principals
comunitats vegetals que s'hi fan.
A continuació, com a cos principal del llibre, es tracten els arbres i els arbus
tos del terme de Viladecavalls, amb la inclusió d'una clau dicotòmica de deter
minació. A continuació es fa un comentari de cadascuna de les espècies: distri
bució geogràfica, descripció de la planta, època de floració, aplicacions, hàbitats
on creix i localitats on es troba. En el curs de la recerca, han estat trobades espè
cies tan interessants com l'arçot, l'auró negre, el lloreret, l'olivereta, el plàtan, el
pollancre canescent, el tamariu africà, el til·ler de fulla gran i el trèmol.
En el capítol següent es comenten gairebé dos centenars d'espècies herbàcies
i subarbustives, entre les quals figuren troballes florístiques destacables: abe
lleres, andropògon, bàlsam, bàrlia, campaneta gran, cascall banyut, cascall marí,
cinerària, eleusina, estramoni ferotge, fraret d'estepa vermell, herba de les pan
teres, linària de Cadevall, lisimàquia, llonguera petita, malcoratge tomentós,
mamelles de vaca, masera, matacà, melgó d'escudelles, orval, pistolòquia, pota
de cavall, ranuncle de codina, ripoll blavís, sàlvia de camp, sarriassa, síson i
verònica austríaca petita.
L'apartat que segueix presenta set itineraris botànics, que en realitat són
molts més ja que cadascun d'ells consta de tres etapes ben delimitades que per
meten la seva realització segons les pròpies conveniències i el temps disponible.
Com podran comprovar les persones que els facin, passen per indrets d'una
bellesa incomparable i d'una varietat vegetal extraordinària. Constitueixen, cer
tament, unes veritables guies de camps de les plantes del terme.
Finalment s'inclou un glossari de termes i conceptes botànics perquè ajudi a
interpretar el text i especialment la clau de determinació d'arbres, arbustos i
lianes.
L'autor no vol acabar aquesta introducció sense expressar el seu reconeixe
ment a l'Ajuntament de Viladecavalls per la publicació d'aquesta obra i és el seu
desig que hi contribueixi al coneixement de la natura de Viladecavalls, premis
sa indispensable per a la seva conservació.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS
DE LA VEGETACIÓ
ELBOSCMIXTDEPINSIALZINES

El bosc mixt de pi blanc (Pinus halepensis) i alzina (Quercus ilex) cobreix la
major part del terme de Viladecavalls. En moltes ocasions s'hi afegeix a la comu
nitat el roure (Quercus humilis). És un tipus de bosc que, tot i que no encaixa en
les classificacions fitocenològiques habitualment admeses, no deixa de ser una
comunitat natural i espontània a una gran part de la terra baixa catalana.

LESPINEDES

En el paisatge vegetal actual, les pinedes tenen un paper destacat, afavorides
com han estat, directament o indirectament, per l'home. Aquesta predominança aug
menta el risc d'incendis forestals perquè els pins són uns arbres molt inflamables.
Des del punt de vista geobotànic, les pinedes de la terra baixa catalana, tot i
que són formacions forestals, no constitueixen veritables associacions fito
cenològiques. Representen, més aviat, etapes de degradació de comunitats
arbòries o variants de comunitats arbustives.
De les tres espècies de pins existents a les muntanyes de Viladecavalls,
només el pi blanc (Pinus halepensis) és espontani. Els altres dos, el pi pinyoner
(Pinus pinea) i la pinassa (Pinus nigra), són espècies naturalitzades.
El pi blanc (Pinus halepensis), malgrat que d'una manera natural no forma
boscos purs, sí que forma part de la vegetació pròpia de les carenes, dels penyals
i dels solells pedregosos.

L'ALZINAR

En estat pur, són pocs els alzinars existents al terme de Viladecavalls. Des del
punt de vista geobotànic, pertanyen a l'associació Viburno-Quercetum ilicis
(altrament dita Quercetum ilicis galloprouinciale), de l'aliança Quercion ilicis
(classe Quercetea ilicis). Aquest alzinar amb marfull, o alzinar litoral, es carac
teritza per la presència dominant de l'alzina de fulla llarga (Quercus ilex subsp.
ilex) i un sotabosc ric, amb el marfull (Viburnum tinus) com l'arbust més repre
sentatiu. Altres arbustos que formen part d'aquesta comunitat són la fil·lírea de
fulla ampla (Phillyrea latifolia), el llentiscle o mata (Pistacia lentiscus), l'aladern
(Rhamnus alaternus), l'arboç (Arbutus unedo), etc. També són típiques algunes
lianes: l'heura (Hedera helix), el lligabosc mediterrani (Lonicera implexa), la
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vidalba (Clematis uitalba), l'aritja (Smilax aspera), etc. I algunes herbes: la
falzia de bosc (Asplenium onopteris), l'alzineta (Teucrium chamaedrys), la roja
(Rubia peregrina), el galzeran (Ruscus aculeatus), l'esparreguera boscana
(Asparagus acutifolius), etc.
Dintre d'aquesta associació hi ha variants. La més comuna correspon a la
subassociació pistacietosum, amb força llentiscle (Pistacia lentiscus). Si el roure
cerrioide (Quercus humilis subsp. cerrioides) esdevé abundant, aleshores tenim
la subassociació cerrioidetosum. Finalment si hi ha molt d'arboç (Arbutus unedo)
tenim la subassociació arbutetosum.

LA LLOREDA
Les lloredes de can Margarit i de can Marcet corresponen a l'associació Rusca
aculeati-Lauretum nobilis, inclosa en l'aliança Quercion ilicis (classe Quercetea ilicis).
Cal destacar l'enorme importància ecològica, geobotànica i fitogeogràfica que
tenen aquests bosquets de llorers.
S'han fet inventaris en totes dues lloredes. Com a espècie característica i pre
dominant de l'associació es troba el llorer (Laurus nobilis). Com a plantes carac
terístiques de les unitats fitocenològiques superiors han estat anotades l'aritja
(Smilax aspera), l'esparreguera boscana (Asparagus acutifolius), l'alzina (Quercus
ilex), la rogeta (Rubia peregrina), el marfull (Viburnum tinus), la falzia de bosc
(Asplenium onopteris) i la fil·lírea de fulla ampla (Phillyrea latifolia). Com a espè
cies acompanyants, han estat apuntades l'heura (Hedera helix), el frare de l'heura
(Orobanche hederae), l'aladern (Rhamnus alaternus), l'avellaner (Corylus avel
lana), l'esbarzer (Rubus ulmifolius), el roure (Quercus humilis), la vidalba
(Clematis uitalba), el matapolls (Daphne gnidium) i el roldor (Cariaria myrtifolia).

LAGARRIGA
La garriga és una comunitat vegetal formada bàsicament pel coscoll o garric
(Quercus coccifera). Fitocenològicament constitueix l'associació Quercetum coc
ciferae, de l'aliança Rhamno-Quercion coccifera (classe Quercetea ilicis).
Curiosament la paraula catalana que designa aquesta comunitat i forma
cions vegetals semblants ha passat al llenguatge geobotànic internacional.
Aquesta comunitat es fa en costers rocosos de la serra del Ros. És una comu
nitat que reté la poca terra que hi ha en tals ambients, aprofita bé la humitat
edàfica i constitueix un bon refugi per als animals.

ELS MATOLLS
El matoll de ginestó
El ginestó (Osyris alba) és una planta hemiparàsita (xucla la saba de les rels
d'altres plantes) que forma petits matolls a la zona marginal dels alzinars.
L'associació que determina es diu Clematido-Osyrietum albae i pertany a
l'aliança Rhamno-Quercion cocciferae (classe Quercetea ilicis). Les plantes que li
fan costat són la vidiella (Clematis flammula), la lletera de vesc (Euphorbia chara
cias), l'esparreguera boscana (Asparagus acutifolius), la rogeta (Rubia peregrina),
l'aritja (Smilax aspera) i la rementerola (Calamintha syluatica), principalment.
Al terme de Viladecavalls aquest matoll forma clapes molt reduïdes, amb una
significació minsa dins del conjunt de la vegetació.
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LA ROUREDA

Tot i que els roures, tant el martinenc (Quercus humilis subsp. humilis) com
el cerrioide (Quercus humilis subsp. cerrioides), hi són freqüents, no es pot dir que
hi hagi actualment rouredes al terme de Viladecavalls. Els petits fragments que hi
resten corresponen a dues associacions instal·lades respectivament sobre subs
trats silícic i calcari: el Pteridio-Quercetum humilis, la roureda de roure marti
nenc amb falguera comuna, i el Buxo-Quercetum humilis, la roureda de roure
martinenc amb boix. Les dues comunitats (que a vegades són considerades meres
subassociacions) pertanyen a l'aliança Quercion humilis (classe Querco-Fagetea).

LA BARDISSA

A Catalunya la bardissa és una comunitat vegetal molt freqüent, que correspon
a l'associació Rubo-Coriarietum myrtifoliae, de l'aliança Pruno-Rubion ulmifolii
(classe Querco-Fagetea). Les espècies que dominen són el roldor (Cariaria myrtifo
lia) i l'esbarzer (Rubus ulmifolius), amb uns índexs d'abundància-dominància i de
sociabilitat elevats.
Malgrat la seva aparença desagradable, per allò de les punxes i d'embardissar
se, la bardissa fa un servei ecològic impagable. En primer lloc perquè és pràctica
ment incombustible i constitueix, doncs, un eficaç tallafoc natural. En segon lloc
perquè serveix de catau o de refugi a multitud d'animals. I en tercer lloc perquè
frena l'erosió i manté la humitat del sòl.

L'AVELLANOSA

L'avellanosa és una comunitat integrada per l'avellaner (Corylus avellana) i
diverses plantes de caire centreeuropeu. Això no s'esdevé amb els petits frag
ments d'avellanosa de Viladecavalls, la majoria en raconades ombrívoles de la
riera de Sant Jaume, amb una composició florística clarament mediterrània.
S'han d'incloure, per tant, en la subassociació rubietosum, de l'associació
Polysticho-Coryletum auellanae, de l'aliança Fraxino-Carpynion (classe Querco
Fagetea).

ELS BOSCOS DE RIBERA
L'albereda

Aquest és, a Catalunya, el més típic dels boscos de ribera. L'arbre que el
defineix és l'àlber o alba (Populus alba), fàcil de reconèixer per l'escorça blanca
i les fulles blanques pel dessota.
Dins del terme d'Viladecavalls hi ha bastants fragments d'albereda a totes
les rieres i torrents.
Des del punt de vista geobotànic, les alberedes viladecavallenques pertanyen
a l'associació Vinco-Populetum albae, de l'aliança Populion albae (classe Querco
Fagetea).

L'omeda

Aquest tipus de bosc de ribera ha quedat molt malparat durant els darrers
anys. L'om (Ulmus minor) ha patit tràgicament una malaltia, la grafiosi, que en
moltes localitats l'ha reduït al no res. Solament a la riera de Sant Jaume, resten
algunes omedes ben constituïdes.
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Les omedes o fragments d'omeda de Viladecavalls corresponen a l'associació
Lithospermo-Ulmetum minoris, de l'aliança Populion albae (classe Querco-Fagetea).
La gatelleda
Aquesta comunitat vegetal es fa en vores de riera i de torrent i també en fons
de vall. En situacions humides, a més del gatell (Salix atrocinerea), s'hi fan, com a
espècies característiques, la cua de cavall grossa (Equisetum maximum) i la càrex
pèndula (Carex pendula).
Fitocenològicament la gatelleda correspon a l'associació Carici pendulae
Salicetum atrocinereae, de l'aliança Alno-Padion (classe Querco-Fagetea).
El sargar
L'arbre que més resisteix els embats de les avingudes és la sarga (Salix
elaeagnos subsp. angustifolia).
El sargar equival en fitocenologia a l'associació Saponario-Salicetum purpureae, de
l'aliança Salicion triandrae-fragilis (ordre Populetalia albae i classe Querco-Fagetea).
A més de la sarga (Salix elaeagnos subsp. angustifolia), formen part de la
comunitat la sabonera (Saponaria officinalis), la menta borda (Mentha suave
olens) i altres plantes hidròfiles de tendència nitròfila.
El tamarigar
En sòls més o menys salins es fa el tamarigar, una comunitat en la que els
tamarius (Tamarix sp.) són els elements principals. A Viladecavalls és poc abun
dant, ja que aquest tipus de vegetació és propi de zones àrides.
L'associació que fragmentàriament arriba a Viladecavalls és el Tamaricetum
canariensis, de l'aliança Tamaricion africanae (classe Nerio-Tamaricetea), i la
trobem a la llera de la riera de Sant Jaume.

LES BROLLES
Brolla de romaní i bruc d'hivern
A les muntanyes de Viladecavalls aquesta brolla es fa sobre terrenys calcaris i cor
respon a l'associació Erico multifiorae-Thymelaeetum tinctoriae o brolla de romaní i
bruc d'hivern, de l'aliança Rosmarino-Ericion (classe Ononido-Rosmarinetea).
A més de romaní (Rosmarinus officinalis) i bruc d'hivern (Erica multiflora),
les plantes més representatives d'aquesta comunitat són l'argelaga (Genista scor
pius), la botja comuna (Dorycnium pentaphyllum), l'ajocaperdius (Bupleurum fru
ticescens), la llambra (Stipa offneri), la farigola (Thymus vulgaris), la farigola
borda (Coris monspeliensis), la fumana ericoide (Fumana ericoides), el gavó
menut (Ononis minutissima), el llegum d'argent (Argyrolobium zanonii) i l'herba
prima (Asperula cynanchica).
Comunitat de llambra i corretjola llanosa
Aquesta brolla està dominada per la llambra (Stipa offneri) i per la corretjo
la llanosa (Convolvulus lanuginosus), les quals són acompanyades per un seguit
de plantes pròpies de llocs pedregosos i assolellats. La presència de gramínies, el
caràcter esclarissat de la formació vegetal i la poca alçada de les mates fa que
sembli, més que una brolla, un prat sec.
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Fitocenològicament, aquesta comunitat correspon a l'associació Stipo offneri
Conuoluuletum lanuginosi, de l'aliança Rosmarino-Ericion (classe Ononido
Rosmarinetea). Molt reduïda, es presenta en alguns punts molt càlids del turó del Ros.

ELS PRATS SECS
La jonceda

A una altitud superior als 400 metres es fa la jonceda, un tipus de prat sec
dominat per la jonça (Aphyllanthes monspeliensis), herba amb aspecte de petit
jonc, resistent a la sequera estival i al fred hivernal. Per això, és una de les
plantes més adaptades a la muntanya mediterrània. És fàcil de reconèixer-la a
la primavera per les seves flors blaves.
A les muntanyes de Viladecavalls es fa l'associació Brachypodio phoenicoidis
Aphyllanthetum monspeliensis, la més típica i estesa de les joncedes catalanes.
S'inclou dins l'aliança Aphyllanthion i la classe Ononido-Rosmarinetea.
Algunes plantes que conviuen amb la jonça (Aphyllanthes monspeliensis) són
el fenàs (Brachypodium phoenicoides), el romaní (Rosmarinus officinalis), el
bruc d'hivern (Erica multiflora), l'argelaga (Genista scorpius), la vulnerària
(Anthyllis vulneraria), el matapolls (Daphne gnidium), la centaura groga
(Blackstonia perfoliata) i la botja comuna (Dorycnium pentaphyllum).
Els llistonars

Sobre declivis assolellats mancats de vegetació arbòria a causa de la seque
dat o de la pedregosistat del sòl, s'hi fan llistonars.
En terrenys calcaris aquests llistonars corresponen a l'associació Phlomido
Brachypodietum retusi (llistonar típic o amb salvió blener). L'estructura de la
comunitat l'estableix el llistó (Brachypodium retusum), espècie predominant, i
també, el salvió blener (Phlomis lychnitis). Diverses altres espècies són presents
en aquests prats secs dels solells calcaris, entre les que destaquen el gladiol de
codina (Gladiolus illyricus) i el narcís groc (Narcissus assoanus).
A més d'aquestes llistonars típics, propis de terrenys pedregosos calcaris, a
Viladecavalls també es presenten sobre substrats silicis (llicorelles paleo
zoiques), uns altres llistonars bàsicament enquadrables en l'associació Trifolio
Brachypodietum retusi (llistonar amb trèvols). La diversitat d'aquests llistonars
és molt gran i tal com passava en l'associació calcícola, domina el llistó
(Brachypodium retusum).
Tots dos tipus de llistonar s'inclouen en l'aliança Thero-Brachypodion, de la
classe Thero-Brachypodietea.
Els poblaments d'arenària de codina

L'associació de caragola i arenària de codina (Erodio-Arenarietum conimbri
censis), de l'aliança Thero-Brachypodion (classe Thero-Brachypodietea) té el seu
òptim a les codines i pedregars de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Les dues espè
cies més característiques són la caragola (Erodium foetidum subsp. glandulo
sum), inexistent a Viladecavalls, i l'arenària de codina (Arenaria conimbricensis).
Molt fragmentada arriba aquesta comunitat a les muntanyes de
Viladecavalls i resta limitada a les parts altes de la serra del Ros.
Acompanyen l'arenària de codina (Arenaria conimbricensis) diverses altres
herbes anuals, algunes gramínies i un gran nombre de plantes bulboses: narcís
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groc (Narcissus assoanus), gladiol de codina (Gladiolus illyricus), marcet
(Dipcadi serotinum), anyol (Conopodium majus), etc.

Els prats d'abellatge
Unes altres comunitats herbàcies presents en costers eixuts i marges càlids
són els prats d'abellatge, pertanyents a l'associació Hyparrhenietum hirto-pubes
centis, de l'aliança Saturejo-Hyparrhenion (classe Thero-Brachypodietea). Aquí,
les gramínies predominants són els abellatges. L'abellatge gran (Hyparrhenia
hirta) necessita terra per a desenvolupar-se, raó per la qual abunda sobretot a
les vores de carretera encarades a migdia. L'abellatge petit (Hyparrhenia pubes
cens) es fa en sòls magres i per això colonitza els rostos pedregosos assolellats.
Les altres plantes de la comunitat són igualment termòfiles.
El fenassar
Aquest prat sec correspon al Brachypodietum phoenicoidis, una associació de
l'aliança Brachypodion phoenicoidis (classe Thero-Brachypodietea). És bastant
freqüent a Viladecavalls, tot i que ocupa extensions petites, atès el seu caràcter
de vegetació marginal.
En aquesta comunitat, l'element principal és el fenàs de marge (Brachypo
dium phoenicoides), una gramínia molt comuna als marges humits. Les plantes
acompanyants són molt diverses i sovint ocasionals.
LES COMUNITATS RUPESTRES
Comunitat de polipodi serrat i barretets
Aquesta comunitat vegetal, corresponent a l'associació Polypodio cambrici
Umbilicetum rupestris, es fa en parets i margenades ombrívoles, sobre substrat
silícic. Pertany a l'aliança Centrantho-Parietarion judaicae, dintre de la classe
Asplenietea trichomanis.
Les dues plantes definidores de la comunitat són el polipodi serrat o herba
pigotera (Polypodium cambricum) i els barretets (Umbilicum rupestris).
Comunitat de te de roca i linària de Cadevall
Componen bàsicament aquesta comunitat vegetal, pròpia de roques calcàries o
dolomítiques, dues plantes de gran interès en el context de la flora de Viladecavalls:
el te de roca (Jasonia saxatilis) i la linària de Cadevall (Chaenorhinum origanifo
lium subsp. cadeuallii), que són comentades en un capítol ulterior.
L'associació a què pertany és el Jasonio saxatilis-Chaenorhinetum cadeuallii,
de l'aliança Asplenion petrarchae (classe Asplenietalia trichomanis).
On es conserva molt bé aquesta comunitat és a la serra del Ros. S'han fet
alguns inventaris, tots al quadrat DG1103, amb orientació sud i sobre roca cal
cària, i en tots ells predominen el te de roca (Jasonia saxatilis) i la linària de
Cadevall (Chaenorhinum origanifolium subsp. cadeuallii). Les altres espècies
anotades són les següents: abellatge petit (Hyparrhenia pubescens), ajocaperdius
(Bupleurum fruticescens), arçot (Rhamnus lycioides), argelaga (Genista scor
pius), aritja (Smilax aspera), bruc d'hivern (Erica multi/fora), càrex mediterrà
nia (Carex hallerana), coscoll (Quercus coccifera), crespinell gros (Sedum sedi
forme), esparreguera boscana (Asparagus acutifolius), espígol comú (Lauandula
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latifolia), falzia blanca (Asplenium ruta-muraria), farigola (Thymus vulgaris),
farigola borda (Coris monspeliensis), fil·lírea de fulla ampla (Phillyrea latifolia),
fumana (Fumana ericoides), gavó menut (Ononis minutissima), jonça
(Aphyllanthes monspeliensis), llambra (Stipa offneri), llegum d'argent
(Argyrolobium zanonii), llentiscle (Pistacia lentiscus), lletera de vesc (Euphorbia
characias), lletsó fi (Sonchus tenerrimus), lligabosc mediterrani (Lonicera
implexa), llistó (Brachypodium retusum), marcet (Dipcadi serotinum), masera
(Vincetoxicum hirundinaria), pi blanc (Pinus halepensis), pinzells (Stahaelina
dubia), pistolòquia (Aristolochia pistolochia), polígala rupestre (Polygala
rupestris), rogeta (Rubia peregrina) i romaní (Rosmarinus officinalis).

LES COMUNITATS GLAREÍCOLES FLUVIALS
Comunitats de codolars fluvials
A les lleres de la riera de Gaià i de la riera de Sant Jaume es fan algunes
comunitats relacionades amb l'aliança Andryalo-Glaucion fiavi (de la classe
Thlaspietea rotundifolii).
Les espècies més representatives són el cascall marí (Glaucium fiavum), la
llonguera petita (Andryala ragusina) i l'escrofulària de ca (Scrophularia canina).

LES COMUNITATS HIDRÒFILES
Comunitats de degotall calcari
En parets on regalima l'aigua, si aquesta és calcària, s'hi diposita un travertí
o tosca calcària. En aquests hàbitats frescals i ombrívols (vora de fonts, parets
de torrents, etc.) s'hi estableix una comunitat vegetal molt simple, integrada per
tres elements principals: la falguereta capil·lera (Adiantum capillus-veneris),
l'enciamet (Samolus valerandi) i diverses molses. L'associació corresponent és
l'Eucladio-Adiantetum capilli-veneris, de l'aliança Adiantion (classe Adiantetea).
En alguns inventaris fets a la riera de Sant Jaume, s'ha constatat l'esmenta
da predominància de la falguereta capil·lera (Adiantum capillus-veneris) i l'en
ciamet (Samolus valerandi), i s'han anotat diverses altres plantes acompanyats:
canabassa (Eupatorium cannabinum), heura (Hedera helix), centaura groga
(Blackstonia perfoliata), polipògon (Polypogon viridis), lletsó fi (Sonchus ten
errimus), botja d'aigua (Dorycnium rectum), pericó groc (Hypericum perforatum),
holcus (Holcus lanatus), canya (Arundo donax), corretjola d'aigua (Calystegia
sepium), esbarzer (Rubus ulmifolius), menta borda (Mentha suaveolens), pari
etària (Parietaria judaica) i sabonera gran (Saponaria officinalis).
El canyissar
En marges de rieres i torrents es fan petits canyissars que es poden assignar
a l'associació Typho latifoliae-Scirpetum tabernaemontani, de l'aliança
Phragmition australis (classe Phragmitetea).
Tanmateix, no són gaire abundants al terme de Viladecavalls i la seva com
posició florística és pobra i poc representativa. Això sí, són fàcils de reconèixer
per la presència del canyís (Phragmites australis).

15

El creixenar
Aquesta comunitat vegetal la trobem a la riera de Sant Jaume i fragmen
tàriament en altres rieres i torrents.
És pròpia d'aigües netes, però amb un cert contingut de sals minerals.
Integren la comunitat bàsicament els créixens (Nasturtium officinale), els créi
xens bords (Apium nodiflorum) i els créixens de cavall o anagall d'aigua
(Veronica anagallis-aquatica), és a dir, tota mena de créixens.
El creixenar comú pertany a l'associació Nasturtio officinalis-Apietum nodi
flori, de l'aliança Glycerio-Sparganion (classe Phragmitetea).

LES COMUNITATS RUDERALS I ARVENSES

En zones alterades per l'acció humana (descampats, vores de camins i car
reteres, esplanades, zones periurbanes, conreus, etc.) s'instal·len comunitats vege
tals adaptades a les dures condicions existents (compactació del terra, alt con
tingut en nitrogen o en altres nutrients, pol·lució química, sòls de pH alterat, etc.).
La vegetació ruderal i arvense (és a dir, pròpia de les zones degradades i
zones agrícoles) s'enquadra fitocenològicament en l'antiga classe Rudero
Secalietea, actualment subdividida en diverses altres.
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ARBRES, ARBUSTOS I LIANES
CLAU DE DETERMINACIÓ

Aquesta clau permet arribar als principals arbres, arbustos i lianes que espon
tàniament creixen al terme de Viladecavalls. Per tant, no s'inclouen espècies que
només s'hi troben cultivades (com l'ametller, Prunus dulcis). No s'hi contemplen,
tampoc, les mates o subarbustos (com ara la farigola, Thymus uulgaris) ni plantes
enfiladisses amb pocs teixits llenyosos (com l'aritja, Smilax aspera, o l'espar
reguera,Asparagus acutifolius). Tampoc no han estat incorporats a la clau algunes
plantes d'aparició molt esporàdica i que probablement són escapades de cultiu,
com la troana (Ligustrum lucidum) o el pomer (Malus communis).
Per cada número hi ha dues disjuntives, assenyalades amb les lletres a i h
(és, doncs, una clau dicotòmica). Cal escollir-ne una i així obtindrem un altre
número, al qual ens dirigirem, i així successivament fins que obtinguem el nom
de la planta. A més del nom vulgar es dóna, entre parèntesis, el nom científic.
la

Planta resinífera; fulles linears o esquamoses; flors sense periant (conjunt 2
de calze i corol·la), sempre unisexuals; fruits falsos, és a dir, que no deriven de l'ovari [gimnospermes)

lb

Planta sense resina; fulles més o menys amples, rarament linears (els brucs) 6
o esquamoses (els tamarius); flors amb periant o sense, hermafrodites o unisexuals; normalment fruits veritables, derivats de l'ovari [angiospermes]

2a

Arbre; fulles agrupades a parells, llargues (més de 3 cm); falsos fruits llenyo- 3
sos (cons o pinyes)

2b

Arbust; fulles no agrupades a parells, curtes (menys de 2,5 cm), falsos 5
fruits carnosos (gàlbuls)

3a

Capçada ampla, generalment en forma de copa; pinyes de més de 7 pi pinyoner
cmd'amplària, amb pinyons comestibles
(Pinus pinea)

3b

Capçada sense forma de copa ampla; pinyes de menys de 7 cm d'amplària, 4
sense pinyons comestibles

4a

Escorça d'un gris clar, especialment a la part superior del tronc i a les pi blanc
branques; fulles primes i de fins a 10 cm de llargària
(Pinus

halepensis)

4b

Escorça més fosca; fulles gruixudes i de més de 9 cm de llargària

pinassa

(Pinus nigra

subsp.

salzmannii)
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5a

Fulles amb una sola ratlla blanca; gàlbuls blavosos

ginebre
(Juniperus
communis
subsp.

5b

Fulles amb dues ratlles blanques; gàlbuls vermellosos

communis)
càdec
(Juniperus
oxycedrus
subsp.

6a
6b
7a

Flors sense periant o periant format per un sol verticil [apètales]
Flors amb calze i corol·la
Fulles simples

oxycedrus)
7
35
8

7b
8a

Fulles compostes
Arbre amb làtex blanc (vulgarment, llet)

8b
9a
9b
10a

Planta sense làtex
Flors unisexuals reunides en aments, almenys les masculines
Flors hermafrodites o unisexuals no reunides en aments
Planta dioica (flors masculines en un individu i flors femenines en un altre);
flors sense periant

10b

Planta monoica (flors masculines i femenines en un mateix individu); 17
periant present almenys a les flors d'un sexe
Fulles ovals o triangulars, de pecíol llarg; inflorescències penjants
12
Fulles el·líptiques, lanceolades o linears, de pecíol curt; inflorescències no 15
penjants
Fulles tomentoses o glabrescents, blanques o grises pel dessota
13

lla
llb
12a

12b
13a
13b

14a

30
figuera
(Ficus carica)
9
10
21
11

14
àlber
(Populus alba)
Fulles grises pel dessota, pecíol molt comprimit
pollancre
canescent
(Populus
pollancre
Escorça grisenca, fulles de contorn ròmbic o quasi triangular, poc tremolo- pollancre
ses amb el vent, pecíol poc comprimit
(Papu/us nigra)

Fulles glabres i verdes pel dessota
Fulles blanques pel dessota, pecíol poc comprimit

14b

Escorça blanquinosa, fulles de contorn oval, molt tremoloses amb el vent, trèmol
pecíol molt comprimit
(Papu/us

15a

Fulles el·líptiques, reticulades (amb una xarxa prominent de venes per gatell
lacara inferior); fruits tomentosos
(Salix

15b
16a

Fulles lanceolades o linears, no reticulades; fruits glabres
Arbre; fulles lanceolades

16b

Arbust; fulles linears

17a

angustifolia)
Periant present només a les flors femenines; fruits amb un embolcall her- avellaner
baci (avellanes)
(Corylus
avellana)

tremula)

atrocinerea)
16
salze blanc
(Salix alba
subsp. alba)
sarga
(Sa/ix
elaeagnos

subsp.

18

18

17b

Periant present a les flors d'ambdós sexes; fruits amb un embolcall endurit, en forma de cúpula (glans)

18a

Fulles caduques o marcescents (que es marceixen sense caure), poc o gens 19
endurides
20
Fulles perennes, molt endurides, dentades o rarament enteres

18b
19a

Fulles poc coriàcies, bastant peloses pel dessota; lòbuls de les fulles roure
martinenc
arrodonits

(Quercus
humilis subsp.
humilis)

roure
cerrioide
(Quercus
humilis subsp.
cerrioides)

19b

Fulles bastant coriàcies, poc peloses pel dessota; lòbuls de les fulles aguts

20a

Arbust; fulles molt espinoses, d'un verd gai, glabres i lluents per les dues coscoll
(Quercus
cares

20b

Arbre; fulles poc, molt o gens espinoses, d'un verd grisenc, tomentoses i alzina
(Quercus ilex
mats per la cara inferior
subsp. ilex)

21a
21b
22a
22b
23a

22
Flors hermafrodites
25
Flors unisexuals
Branques flexibles; flors tetràmeres (amb un nombre de peces múltiple de 4) 23

coccifera)

Branques rígides; flors pentàmeres (amb un nombre de peces múltiple de 5) 24

Fulles petites, de menys d'l cm d'amplada, blanes; flors blanques; fruits matapolls
(Daphne
vermells

gnidium)

23b

Fulles grosses, de més d'l cm d'amplada, endurides; flors verdoses; fruits lloreret
(Daphne
negres

24a

Arbust punxós; fulles estretes i enteres

24b
25a
25b
26a

laureola)
arçot
(Rhamnus
lycioides subsp.
lycioides)
aladern
Arbust o petit arbre no punxós; fulles amples i dentades
(Rhamnus
alaternus)
boix
Fulles oposades; fruits capsulars amb petites banyes
(Buxus
semperuierns)
26
Fulles alternes; fruits ni capsulars ni banyuts
Planta dioica (flors masculines en un individu i femenines en un altre); 27

27a

fulles perennes
Planta monoica (flors masculines i flors femenines en el mateix individu); 28
fulles caduques
llorer
Arbre; fulles aromàtiques, grosses; fruits el·lipsoïdals, negrosos

27b

Arbust; fulles no aromàtiques, petites; fruits rodons, vermells

28a

Fulles palmades; fruits compostos, en infructescència esferica

26b

(Laurus
nobilis)
ginestó
(Osyris alba)
plàtan
(Platanus
hispanica)
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28b
29a

Fulles no palmades, asimètriques; fruits simples

29

Tronc d'escorça llisa; fulles llargament acuminades; flors que apareixien al lledoner
(Celtis
mateix temps que les fulles; fruits carnosos, no alats (lledons)

australis)

29b

Tronc d'escorça clivellada; fulles curtament acuminades; flors que apareixen om
(Ulmus minor)
abans que les fulles; fruits secs, alats

30a
30b
31a

Liana
Arbre o arbust
Fulles pinnaticompostes (una vegada dividides), amb folíols dentats; peces
del periant peloses per les dues cares

31
32
vidalba

31b

Fulles bipinnaticompostes (dues vegades dividides), amb folíols enters;
peces del periant glabres per la cara superior

vidiella

32a
32b
33a

Arbre
Arbust
Fulles perennes; fruits en llegum (garrofes)

33b

Fulles caduques; fruits en drupa (nous)

34a

Fulles perennes, amb un nombre parell de folíols; inflorescències estretes,
compactes

34b

Fulles caduques, amb un nombre imparell de folíols; inflorescències noguerola
(Pistacia
amples, ramificades

35a
35b
36a
36b
37a

Flors de pètals lliures [dialipètales]
Flors de pètals soldats [gamopètales]

37b
38a
38b
39a

38
Arbre o arbust sense circells
39
Fulles diminutes, esquamoses
40
Fulles normals
Branques negroses o d'un bru fosc; inflorescències gruixudes (de 6-8 mm); tamariu
africà
pètals de 2-3 mm

(Clematis
vitalba)

(Clematis
fl,ammula)

33
34
garrofer

(Ceratonia
síliqua)

noguer

(Juglans regia)

llentiscle

(Pistacia
lentiscus)

terebinthus)

Ovari súper (per damunt del periant)
Ovari ínfer (per sota del periant)
Liana amb circells

36
67
37
63
vinya

(Vitis vinífera
subsp. vinífera)

(Tamarix
africana)

39b

Branques purpúries o d'un bru vermellós; inflorescències primes (de 3-4 mm); tamariu
canari
pètals d'l-2 mm

(Tamarix
canariensis)

40a

Flors papilionades (amb l pètal superior o estendard, 2 laterals o ales i 2 41
inferiors soldats o carena); fruits en llegum (tipus de fruit sec amb 2 valves)

40b
41a

Arbre

41b

Arbust
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Flors no papilionades; fruits no lleguminosos

48
acàcia

(Robínia
pseudoacacia)

42

42a
42b
43a

43b
44a
44b

45a
45b
46a

46b
47a

47b
48a
48b
49a
49b
50a

50b
51a
51b
52a
52b
53a

43
Planta espinosa
45
Planta no espinosa
Calze groc, dividit fins a la base, quasi tan llarg com la corol·la; floració gatosa
hivernal
(Ulex
parvif/orus
subsp.
parviflorns)
Calze verdós, no dividit fins a la base, molt més curt que la corol·la; floració 44
primaveral
Arbust baix, de coloració clara; fulles simples; flors de menys d'll mm
argelaga
(Genista
scorpius)
Arbust alt, de coloració fosca; fulles trifoliolades; flors de més d'll mm

argelaga
negra
(Calicotome
spinosa)
Branques junciformes (en forma de jonc); fulles simples
ginesta
(Spartium
junceum)
Branques normals, no junciformes; fulles compostes
46
Fulles amb 3 folíols
ginesta
sessilifòlia
(Cytisus
sessilifolius)
47
Fulles amb més de 3 folíols
Folíol terminal acostat als adjacents; inflorescències en umbel·la (flors que coronil·la
ixen d'un punt); fruits no inflats
boscana
(Coroni/la
emerus subsp.
emerus)
Folíol terminal separat dels adjacents; inflorescències en raïm (flors dispo- espantallops
sades sobre un eix); fruits molt inflats
(Colutea
arborescens l
49
Fulles simples
Fulles compostes
55
Fulles oposades
50
54
Fulles alternes
Arbre; fruits alats
auró negre
(Acer
monspessulanum)
51
Arbust; fruits no alats
Flors amb 10 estams; fruits envoltats pels pètals que esdevenen carnosos roldor
(Cariaria
myrtifolia
52
Flors amb més de 10 estams; fruits no envoltats per pètals carnosos
Planta viscosa; fulles estretes (de menys de 7 mm d'amplària)
estepa negra
(Cistus
monspeliensis J
53
Planta no viscosa; fulles amples (de més de 7 mm d'amplària)
Fulles verdoses, peciolades; flors blanques
estepa
borrera
(Cistus
saluiifolius)
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53b

Fulles blanquinoses, sèssils; flors rosades o purpúries

54a

Arbre no espinós; fulles de més de 7 cm, cordades i una mica asimètriques; til·ler de
flors en inflorescències bracteades (la til·la); fruits secs
fulla gran

estepa blanca

(Cistus
albidus)

(Tilia
platyphyllos
subsp.

platyphyllos)

54b

Arbust espinós; fulles de menys de 7 cm, no cordades, simètriques; flors aranyoner
solitàries; fruits carnosos (aranyons)
(Prunus

55a

Arbre amb flors unisexuals i flors hermafrodites; fulles pudents; fruits ailant
alats
(Ailanthus

55b

Arbre o arbust amb flors només hermafrodites; fulles inodores o d'olor no 56
desagradable; fruits no alats
Arbre no espinós; fruits simples, de més de 2 cm (serves)
server

spinosa)

altissima)

56a
56b
57a
57b
58a

Arbust espinós; fruits compostos o complexos, de menys de 2 cm
Fulles palmaticompostes, de 3 o 5 folíols; flors de menys de 2,5 cm de diàmetre· fruits comoostos en oluridruoa
Fulles pinnaticompostes, de 5 o 7 folíols; flors de més de 2,5 cm de diàmetre; fruits complexos, en cinorròdon
Tiges esprimatxades; fulles verdes per les dues cares; fruits amb poques
drupes

(Sorbus
domestica)
57
58

60
romegueró

(Rubus
caesius)

58b
59a

Tiges robustes; fulles grises almenys per una cara; fruits amb moltes drupes 59
Agullons forts; fulles verdes pel dessobre i d'un gris clar pel dessota; fruits esbarzer
comestibles (móres)
(Rubus

59b

Agullons febles; fulles grises o blanquinoses per les dues cares; fruits no esbarzerola
comestibles
(Rubus

60a

Arbust sarmentós; fulles perennes, endurides i molt lluents; sèpals enters roser
englantiner

60b
61a
61b
62a
62b

63a
63b
64a
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ulmifolius)

canescens)

(Rosa
semperuirens)

Arbust no sarmentós; fulles caduques, no endurides i poc lluents; sèpals 61
amb lòbuls o apèndixs laterals
Fulles glabres, no glanduloses (no fan olor a poma o a resina, en refregar-les) roser
gavarrer

(Rosa canina)

Fulles més o menys pubescents, amb glàndules pel dessota (fan olor a 62
poma o a resina, en refregar-les)
Agullons de mida semblant; pedicels de les flors glabres, sense pèls
roser agrest

(Rosa agrestis)

Agullons de mida desigual; pedicels de les flors híspids, amb pèls glandulars roser de
flor petita
Fulles oposades
Fulles alternes
Flors vermelles; molts estams; fruits grossos, en balàustia (magranes)

(Rosa
micrantha)
64
65
magraner

(Punica
granatum)

64b

Flors blanques; 4 estams; fruits petits, en drupa

65a

Planta espinosa; fulles caduques; flors en corimbe (surten de punts dife- arç blanc
rents però arriben a un mateix nivell)
(Crataegus

65b

Planta no espinosa; fulles perennes; flors en umbel·la (surten d'un mateix 66
punt)

66a

Arbust; fulles més llargues que amples

66b

Liana amb petites rels aèries; fulles poc més llargues que amples

67a
67b

Ovari súper (per damunt del periant)
Ovari ínfer (per sota del periant)

68a

Flors unisexuals, de disposició dioica, les masculines amb molts estams (de palo-santo
14 a 24)
(Diospyros

68b
69a
69b
70a

Flors hermafrodites, amb pocs estams (de 2 a 10)
Flors amb 8 o 10 estams

69
70
Flors amb menys de 8 estams
72
Fulles grosses, el·líptiques; corol·la caduca; 10 estams; fruits carnosos, arboç
grossos (cireres d'arboç)
(Arbutus

70b
71a

Fulles diminutes, linears; corol·la persistent; 8 estams; fruits secs, petits
Planta de floració primaveral; branquillons densament pelosos; corol·la de
menys de 4 mm
Planta de floració tardorenca o hivernal; branquillons glabres; corol·la de
més de 4 mm

sanguinyol

(Cornus
sanguinea)
monogyna)

matabosc

(Bupleurum
fruticosum)
heura

(Hedera helix
subsp. helix)
68
76

lotus)

unedo)

71b

71
bruc boal

(Erica arborea)

bruc d'hivern

(Erica
multiflora)

72a

Planta aromàtica; flors zigomorfes (de simetria bilateral); fruits secs

72b
73a

Planta no aromàtica; flors actinomorfes (de simetria radial); fruits carnosos 73
Fulles caduques; corol·la de tub llarg
olivereta

73b
74a

Fulles perennes; corol·la de tub molt curt
74
Fulles d'anvers fosc i revers gris; flors d'un blanc net; fruits el·lipsoïdals olivera
(olives)
(Olea europaea)

romaní

(Rosmarinus
offícinalis)
(Ligustrum
uukare)

74b

Fulles verdes per les dues cares; flors d'un blanc verdós; fruits arrodonits

75

75a

Fulles amples (de més d'l,2 cm d'amplada); calze de lòbuls llargs i aguts

fil·lírea de
fulla ampla

75b

(Phillyrea
latifolia)

Fulles estretes (de menys d'l,2 cm d'amplada); calze de lòbuls curts i arrodo1úts fil·lírea de
fulla estreta

(Phillyrea
angustifolia)

76a

Fulles compostes

76b

Fulles simples

saüc

(Sambucus
nigra)
77
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77a

Arbust; corol·la sense tub; fruits d'un blau fosc, amb lluïssor metàl·lica

marfull

77b

Liana; corol·la amb tub ben desenvolupat; fruits vermells o negres

78

78a

Planta autòctona, pròpia d'ambients naturals; flors en ramells, poc oloroses; lligabosc
fruits vermells
mediterrani

(Viburnum
tinus subsp.
tinus)

(Lonicera
implexa)

78b

Planta naturalitzada, pròpia de marges de riera i ambients ruderalitzats; lligabosc
flors agrupades a parells, molt oloroses; fruits negres
japonès

(Lonicera
japonica)
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COMENTAR,IS
Acàcia (Robínia pseudoacacia L., lleguminoses)
Arbre caducifoli oriünd d'Amèrica del Nord. Cal no confondre aquesta espècie
amb el gènere tropical Acacia, al qual pertanyen les mimoses. L'acàcia és una
planta punxosa, de fulles compostes, de ,flors blanques agrupades en raïms i de
fruits en llegum. Floreix d'abril a juny. Es una espècie ornamental i naturalitza
da, amb tendència invasora. Es fa en diversos indrets del terme, com per exemple
a la font de can Sanahuja (DF1198) i a la riera de Sant Jaume (DG1002).
Ailant (Ailanthus altissima (Miller) Swingle, simarubàcies)
Arbre caducifoli originari de la Xina, que fou introduït a Europa durant el
segle XVIII. Pot fer-se molt alt, com molt bé indica el seu nom científic. Té fulles
compostes, flors verdoses reunides en panícules i fruits alats. Les flors apareixen
al final de la primavera i els fruits maduren a l'estiu. Les fulles fan pudor, espe
cialment en ser refregades. Perfectament adaptada al nostre clima, és una
temible planta invasora. A Viladecavalls n'hi al torrent de Sant Martí (DF1199),
riera de Sant Jaume (DG1000), can Marcet (DG1001), antiga estació d'Olesa
(DG1002), camí nou de can Bayona (DG1101), font del Roure (DGllül), etc.
Aladern (Rhamnus alaternus L., ramnàcies)
Arbust o petit arbre perennifoli d'àrea mediterrània. Té fulles alternes, ovals i
de marge irregularment dentat, flors sense pètals, groguenques, agrup§tdes en
ramells, i fruits en drupa de color vermell fosc. Floreix de febrer a maig. Es comú
al terme de Viladecavalls, principalment a les zones d'alzinar: font de can
Sanahuja (DF1198), camí de can Sanahuja (DF1199), torrent del Frare
(DF1299), turó de Santa Coloma (DF1299, DG1200), font de can Bayona
(DGlO00), can Marcet (DG1001), antiga estació d'Olesa (DG1002), can Bayona
(DGll00), camí nou de can Bayona (DGll0l), camí de can Trullàs a can Marcet
(DG1101), Forat del Vent (DG1103), turó del Ros (DG1103), cova de les Tres
Boques (DG1103), turó dels Quatre Termes (DG1103), camí al coll de Margarit
(DG1103), can Turu (DG1200), Racó dels Trèmols (DG1202), camí de l'Alzinar
(DG1202), can Margarit (DG1203), coll de Margarit (DG1203), lloreda de can
Margarit (DG1203), can Buxeres (DG1203), les Bassotes (DG1203), la Pedra
Degollada (DG1203), la Pedrera (DG1303), etc.
Àlber (Populus alba L., salicàcies)
Arbre caducifoli estès per les regions temperades de l'hemisferi nord. Es
caracteritza per l'escorça blanca, les fulles de contorn oval, diversament sinuoses,
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amb el dessota blanc tomentós, les flors unisexuals poc ap�rents, disposades en
aments, i els fruits en càpsula. Floreix de febrer a abril. Es un arbre de ribera
propi de l'ordre fitocenològic dels Populetalia albae. En català s'anomena també
alba. Habita torrents i rieres: confluència de les rieres de Gaià i de Sant Jaume
(DF1198), riera de Sant Jaume (DF1198, DG1000, DG1002), torrent de Sant
Martí (DF1199), riera de Gaià (DF1298, DF1299, DF1399, DG1300, DG1402,
DG1403), torrent del Frare (DF1299), torrent de la Torre (DGll00), can Turu
(DG1200), torrent de Margarit (DG1203), etc.
Alzina (Quercus ilex L. subsp. ilex, fagàcies)
Planta pròpia de la regió mediterrània. La subespècie ilex, o alzina de fulla
llarga, és la que es fa a Viladecavalls. Es tracta d'un arbre perennifoli de fulles
endurides, oblongues i més o menys dentades, de flors unisexuals, poc aparents,
les masculines en aments i les femenines en petits glomèruls, i de fruits en gla.
Les flors surten en abril i maig, i les glans maduren a la tardor. La seva fusta,
dura i compacta, s'havia utilitzat per a fer ribots i garlopes. També té utilitat
com a llenya, de gran potència calorífica, i en la fabricació del millor carbó
vegetal. Cal potenciar l'alzina, no sols perquè és una espècie autòctona, sinó
també perquè és molt resistent al foc. Endemés, alberga un sotabosc variat, manté
la humitat del sòl, augmenta la fertilitat natural, proporciona m!=mjar al senglar i
altres animals, i, en definitiva, estableix un ecosistema estable. Es un arbre comú
a Viladecavalls, tot i que els alzinars purs hi escassegen.
Aranyoner (Prunus spinosa L., rosàcies)
Arbust caducifoli present en la major part d'Europa. Com el seu nom cientí
fic indica, és planta punxosa. Té fulles alternes, ovals i serrades, flors blanques
i fruits drupacis de color blau fosc. Floreix profusament al començament de la
primavera, abans de l'aparició de les fulles. Els fruits s'anomenen aranyons i
serveixen per a fer un licor, el patxaran. Es fa al Pont Gran (DG1002), al turó
dels Quatre Termes (DG1103), a la font de can Margarit (DG1203), on hi ha
exemplars magnífics, i a can Margarit (DG1203).
Arboç (Arbutus unedo L., ericàcies)
Arbust o petit arbre perennifoli de distribució mediterrània. Té fulles alter
nes, amplament lanceolades i serrades, flors blanques de corol·la urceolada i de
fruits en baia esfèrica de color vermell. Floreix durant la tardor i començament
de l'hivern, però els fruits no maduren fins a la tardor següent. L'escorça és ver
mellosa, sobretot després de la pluja. Els seus fruits, anomenats cireres d'arboç
o de pastor, són comestibles, però cal no abusar-ne, perquè l'excés provoca una
reacció semblant a una borratxera. Les fulles i l'escorça tenen propietats astrin
gents i antisèptiques, i havien estat emprades en medicina popular contra les
diarrees i també en les inflamacions \fe l'aparell urinari. Rebrota bé després dels
incendis i ajuda a contenir l'erosió. Es freqüent al terme de Viladecavalls: camí
de can Sanahuja (DF1199), torrent del Frare (DF1299), camí de can Bayona a
Sant Jaume (DGlO00), turó del Ros (DG1103), callet del Ros (DG1103), turó dels
Quatre Termes (DG1103), turó de la Miranda (DG 1203), can Buxeres (DG1203),
Erol de la Moreneta (DG1203), les Bassotes (DG1203), els Forns de Calç
(DG1303), la Pedrera (DG1303), la Barrumbina (DG1303), etc.
Arç blanc (Crataegus monogyna Jacq., rosàcies)
Arbust o petit arbre caducifoli d'àmplia distribució europea. Té fulles diver
sament lobulades, flors blanques agrupades en corimbes i fruits carnosos ver
mells. Floreix durant la primavera. Les flors tenen reconegudes propietats hipo-
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tensores, és a dir, que abaixen la pressió sangmma, i reguladores del ritme
cardíac. Els fruits, anomenats cireretes o pometes de pastor, són comestibles, rics
en vitamines i substàncies afavoridores de la circulació de la sang. S'anomena
també espinalb i espí blanc. Es fa en vorades de bosc i fons de vall. Ha estat
observat als indrets següents: torrent de Sant Martí (DF1199), font del Frare
(DF1299), riera de Sant Jaume (DG1002), Racó de la Pinassa (DG1101), font del
Roure (DG1101), collet del Ros (DG1103), turó dels Quatre Termes (DG1103) i
can Turu (DG1200).
Arçot (Rhamnus lycioides L. subsp. lycioides, ramnàcies)
Arbust perennifoli de caràcter termòfil. La subespècie assenyalada, l'única
present a Catalunya, és pròpia de la regió mediterrània occidental. És una
planta punxosa, de fulles estretes, que en gran part cauen durant l'estiu; de flors
petites, groguenques, que surten a la primavera; i de fruits petits, arrodonits i
negrosos, de tipus drupaci. Es fa en roquissars i llocs pedregosos àrids. La serra
del Ros és un dels límits septentrionals de la seva àrea de distribució. Com a
localitats concretes s'aporten les següents: Forat del Vent (DG1103), solell del
turó del Ros (DG1103), cova de les Tres Boques (DG1103), solell del turó dels
Quatre Termes (DG 1103), camí al coll de Margarit (DG1103), coll de Margarit
(DG1203), drecera al coll de Margarit (DG1203), camí a les Bassotes (DG1203),
mirador de les Bassotes (DG1303) i la Pedrera (DG1303).
Argelaga (Genista scorpius L., lleguminoses)
Arbust perennifoli d'àrea mediterrània occidental. És una planta molt
punxosa, de color verd grisenc, amb fulles petites i escasses, flors de color groc i
fruits en llegum. Floreix de març a maig. A les muntanyes de Viladecavalls, es
fa en llocs secs i assolellats, sobre substrats calcaris o argilosos: riera de Gaià
(DF1298), can Cabassa (DF1299), can Bayona (DG1100), Forat del Vent
(DG1103), camí de l'Alzinar (DG 1202), drecera al coll de Margarit (DG1203), can
Margarit (DG 1203), la Pedrera (DG1303), etc.
Argelaga negra (Calicotome spinosa (L.) Link, lleguminoses)
Arbust perennifoli sud-europeu, propi de terrenys silícics. És una planta alta,
robusta, espinosa, de fulles trifoliolades, que s'ennegreixen en assecar-se, de flors
grogues i de fruits en llegum. Floreix en març i abril. L'argelaga negra és bastant
escassa a Viladecavalls. Només ha estat detectada al turó de les Parentes
(DG1103), camí de l'Alzinar (DG1202), font de can Margarit (DG1203) i turó de
les Bassotes (DG1203).
Auró negre (Acer monspessulanum L., aceràcies)
Arbre caducifoli de caràcter mediterrani muntanyenc o submediterrani, en
termes de geobotànica. Les fulles són trilobulades, les flors són verdoses, poc
�parents i disposades en corimbe, i els fruits són alats. Floreix de març a maig.
Es rar a les muntanyes de Viladecavalls. Es troba al Cap del Ros (DG1103) i al
turó de la Miranda (DG1203).
Avellaner (Corylus avellana L., corilàcies)
Arbret caducifoli de distribució eurasiàtica. Té fulles amplament ovades, acu
minades i doblement dentades, flors unisexuals poc aparents, les femenines aple
gades en glomèruls petits i les masculines disposades en ament, infructescència
coneguda popularment amb el nom de «moc de l'avellaner», i fruits en nou. Les
flors surten de gener a març, abans que les fulles. Hi ha formes silvestres i races
de cultiu, de les quals se n'aprofiten les avellanes. El moc de l'avellaner és sudo27

rífic i l'escorça té propietats astringents. Es fa espontàniament en fons de vall i
torrents. L'exemplar més gros del terme es troba a la font del Frare (DF1299). Es
pot citar també de la riera de Sant Jaume (DF1198, DG1000), prop de la font de
can Sanahuja (DF1198), riera de Gaià (DF1399) i can Marcet (DG1001).

Boix (Buxus sempervirens L., buxàcies)
Arbust perennifoli de caràcter submediterrani, és a dir, propi de les parts més
fredes i humides de la regió mediterrània. Té fulles el·líptiques, flors de color
groc verdós i fruits capsulars amb unes prolongacions en forma de banya.
Floreix en març i abril. Se n'havia fet una aplicació remeiera contra diverses
afeccions, però pel seu contingut en buxina i altres alcaloides no és recomanable
el seu ús medicinal. Amb la seva fusta es fan estris diversos. És una planta
estrictament calcícola. Creix al Pont Gran (DG1002), Cap del Ros (DG1103),
Forat del Vent (DG1103), turó del Ros (DG1103), can Ros (DG1103), callet del
Ros (DG1103), turó dels Quatre Termes (DG1103), camí al coll de Margarit
(DG1103), coll de Margarit (DG1203) i turó de la Miranda (DG1203).
Bruc boal (Erica arborea L., ericàcies)
Arbust perennifoli estès per les regions mediterrània i macaronèsica. Pot
atènyer una mida considerable i per això se l'anomena també bruc arbori. Té
fulles linears, molt petites, flors blanquinoses i fruits capsulars. El període de flo
ració és ampli, però centrat en el mes de març. S'havia utilitzat per a fer escom
bres i, sembla ser, que les muntanyes de Viladecavalls havien proveït de bruc als
escombraires de Barcelona. Amb les soques de bruc es fan bones pipes. Creix en
boscos i matolls ombrívols, sobre sòls silícics. Es poden fer aquestes citacions:
turó dels Quatre Termes (DG1103), Racó dels Gresos (DG1103), Racó dels
Trèmols (DG1202), camí de l'Alzinar (DG1202), turó de la Miranda (DG1203),
Erol de la Moreneta (DG1203), turó de les Bassotes (DG1203), les Bassotes
(DG1203) i la Barrumbina (DG1303).
Bruc d'hivern (Erica multiflora L., ericàcies)
Arbust perennifoli propi de la regió mediterrània. És una planta que no sol
excedir d'un metre. Té fulles linears, flors rosades i fruits en càpsula. Floreix
d'octubre a gener, propietat que justifica el seu nom català. Creix en roquissars,
brolles i pinedes clares, sobre substrat calcari. Ha estat anotat dels indrets
següents: riera de Gaià (DF1299), Forat del Vent (DG1103), cova de les Tres
Boques (DG1103), camí al coll de Margarit (DG1103), turó de la Miranda
(DG1203), mirador de les Bassotes (DG 1303) i la Pedrera (DG1303).
Càdec (Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus, cupressàcies)
Arbust perennifoli propi de la regió mediterrània. Té fulles aciculars, és a dir
estretes i punxants, amb dues franges blanques, flors poc aparents i gàlbuls ver
mellosos. Floreix a la primavera. Antigament s'havia utilitzat l'oli de càdec per
a malures del bestiar. Es fa en boscos clars, garrigues, matolls i pedregars. Al
terme de Viladecavalls és bastant freqüent: can Sanahuja (DF1198), torrent del
Frare (DF1299), camí de can Sanahuja (DF1199), turó de Santa Coloma
(DF1299, DG1200), can Bayona (DGll00), camí nou de can Bayona (DG1101),
camí de can Trullàs a can Marcet (DG1101), Forat del Vent (DG1103), turó de les
Parentes (DG1103), camí de l'Alzinar (DG1202), coll de can Margarit (DG1203),
drecera al coll de Margarit (DG1203), turó de la Miranda (DG1203), Erol de la
Moreneta (DG1203), turó de les Bassotes (DG1203), les Bassotes (DG1203), can
Buxeres (DG1203), al nord de Can Corbera (DG1302), mirador de les Bassotes
(DG1303), la Pedrera (DG1303), etc.
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Coronil·la boscana (Coronilla emerus L. subsp. emerus, lleguminoses)
Planta arbustiva perennifòlia estesa per una gran part de la regió mediterrà
nia i de l'Europa central. Té fulles compostes imparipinnades, flors grogues
agrupades en petits ramells i fruits en llegum segmentat. Floreix d'abril a juny.
A Viladecavalls és escassa i se la troba en àrees d'alzinar o en ombrius. Ha estat
observada al torrent de Sant Martí (DF1199), turó del Ros (DG1103), collet del
Ros (DG1103) i camí de l'Alzinar (DG1202).
Coscoll (Quercus coccifera L., fagàcies)
Arbust perennifoli propi de la regió mediterrània. Les fulles són punxoses, de
color verd clar, brillants i sense pèls. Les flors són poc aparents i els fruits són
glans bastant grosses. Floreix en abril i maig. S'anomena també garric. Creix en
vessants secs, on ocasionalment forma petites garrigues, i en boscos clars. Ha
estat enregistrat dels indrets següents: Forat del Vent (DG1103), cova de les Tres
Boques (DG1103), camí al coll de Margarit (DG1103), coll de Margarit (DG1203),
drecera al coll de Margarit (DG1203), turó de la Miranda (DG1203), can Buxeres
(DG1203), les Bassotes (DG1203), al nord de Can Corbera (DG1302), mirador de
les Bassotes (DG1303), la Pedrera (DG1303) i la Barrumbina (DG1303).
Esbarzer (Rubus ulmifolius Schott, rosàcies)
Arbust sarmentós o lianoide amb agullons punxants, perennifoli. És de distri
bució atlàntica i mediterrània. Té fulles palmaticompostes, verdes per l'anvers i
d'un gris clar pel revers, i flors rosades agrupades en ramells i fruits formats per
la unió de petites drupes. Floreix i fructifica a l'estiu. Les móres d'aquesta espècie
són comestibles i excel·lents per a fer melmelada. Per les seves propietats astrin
gents, aquesta planta ha estat emprada en medicina popular contra la diarrea,
les morenes i les inflamacions de la boca. Forma bardisses que tenen un paper
ecològic important, reduiI;t el risc d'incendi, frenant l'erosió i servint de refugi a
una munió d'animalons. Es molt abundant a tot el terme de Viladecavalls.
Esbarzerola (Rubus canescens DC., rosàcies)
Arbust pere�rnifoli congènere de l'anterior. És present a una gran part
d'Europa i de l'Asia Menor. Té fulles palmaticompostes tomentoses i grises per
les dues cares. Fa flors blanques d'aparició estival. Les móres d'aquesta espècie
no són comestibles. Es fa en clarianes i boscos aclarits. Escasseja al terme de
Viladecavalls. Ha estat observada al camí de l'Alzinar (DG1202) i al turó de la
Miranda (DG1203).
Espantallops (Colutea arborescens L., lleguminoses)
Arbust caducifoli estès pel sud d'Europa, nord d'Àfrica i sud-oest d'Àsia. Té
fulles compostes imparipinnades i flors grogues, agrupades en petits raïms, que
apareixen en abril i maig. Els seus fruits són uns llegums inflats que en bellu
gar-se fan un sorol! que deien que espantava els llops. Creix en boscos clars i
matolls ombrívols. Es poc abundant al terme de Viladecavalls. Ha estat observat
a la riera de Sant Jaume (DF1198), font del Roser (DF1199), camí de can Bayona
a Sant Jaume (DGl000), camí a les Bassotes (DG1203) i les Bassotes (DG1203).
Estepa blanca (Cistus albidus L., cistàcies)
Petit arbust perennifoli de distribució mediterrània occidental. Té fulle,s blan
quinoses i molt tomentoses, flors de color rosa purpuri i fruits capsulars. Es molt
comú a les muntanyes de Viladecavalls, en brolles i llocs assolellats, sobre subs
trats diversos. Entre altres indrets, es troba a can Bayona (DG1100), Forat del
Vent (DG1103), camí de l'Alzinar (DG1202), coll de Margarit (DG1203), drecera
al coll de Margarit (DG1203), can Buxeres (DG1203), les Bassotes (DG1203), al
nord de Can Corbera (DG1302), els Forns de Calç (DG1303), mirador de les
Bassotes (DG1303), la Pedrera (DG1303) i la Barrumbina (DG1303).
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Estepa borrera (Cistus salviifolius L., cistàcies)
Petit arbust perennifoli d'àrea mediterrània. Té fulles ovals, rugoses, de color
verd fosc, flors blanques i fruits en càpsula. Floreix de març a juny. Com les seves
congèneres, és una planta piròfila, que apareix profusament després dels incendis,
perquè les seves llavors aguanten bé les temperatures altes. Prefereix sòls silícics
o descalcificats. És present al turó del Ros (DG1103), turó dels Quatre Termes
(DG 1103), Racó dels Gresos (DG1103), camí de l'Alzinar (DG1202), al nord de Can
Corbera (DG1302), els Forns de Calç (DG1303) i la Barrumbina (DG1303).
Estepa negra (Cistus monspeliensis L., cistàcies)
Planta arbustiva perennifòlia pròpia de la regió mediterrània. Té fulles estre
tament lanceolades, d'un verd fosc, viscoses. Fa flors blanques que apareixen
d'abril a juny. Els fruits són càpsules incloses en el calze acrescent. Es fa en brolles,
sobre terrenys silícics. Creix a can Marcet (DGlO0l), turó del Ros (DG1103), turó
dels Quatre Termes (DG 1103), Racó dels Gresos (DG1103), camí de l'Alzinar
(DG1202), can Buxeres (DG1203), turó de les Bassotes (DG1203), al nord de Can
Corbera (DG1302), els Forns de Calç (DG 1303) i la Barrumbina (DG1303).
Figuera (Ficus carica L., moràcies)
Arbre caducifoli, sembla que originari del sud-oest d'Àsia, però naturalitzat
des de molt antic a la regió mediterrània. Té fulles palmatilobades, de tacte
aspre, i flors diminutes disposades en un receptacle carnós que en madurar cons
titueix una infructescència en siconi, la figa. La floració és primaveral, però hi
ha dos períodes de fructificació, un de primerenc, sense fecundació prèvia, al
final de la primavera o començament de l'estiu, del que en resulten les figaflors,
i un altre al final de l'estiu, després de la pol·linització, que dóna les anomena
des figues agostenques. Les figues són comestibles, tant en fresc com assecades,
amb moltes qualitats nutritives. D'altra banda, són nombroses les aplicacions
medicinals de les figues (contra l'epilèpsia, la tos ferina, les irritacions de la gola,
etc.). També són remeieres les fulles, amb virtuts antidiabètiques, pectorals i
sudorífiques. Igualment, el làtex o llet de la figuera s'havia emprat contra les
berrugues i les càries. Les figueres silvestres creixen en penyes, murs i altres
llocs marginals o poc accessibles. S'aporten les localitats següents: font del Frare
(DF1299), torrent de Sant Martí (DF1199), antiga estació d'Olesa (DG1002), can
Bayona (DG 1100), font del Roure (DG 1101), can Margarit (DG 1203) i can
Buxeres (DG1203).
Fil·lírea de fulla ampla (Phillyrea latifolia L., oleàcies)
Arbust perennifoli propi de la regió mediterrània. Té fulles oposades, de
forma oval i de marge dentat. Fa flors verdoses i petites, que apareixen a la pri
mavera, i fruits drupacis. És freqüent al terme de Viladecavalls, sobretot en alzi
nars. És present al Forat del Vent (DG1103), turó del Ros (DG1103), collet del
Ros (DG 1103), turó dels Quatre Termes (DG1103), Racó dels Trèmols (DG 1202),
camí de l'Alzinar (DG1202), coll de Margarit (DG1203), drecera al coll de
Margarit (DG 1203), turó de la Miranda (DG1203) i les Bassotes (DG1203).
Fil·lírea de fulla estreta (Phillyrea angustifolia L., oleàcies)
Planta arbustiva perennifòlia de distribució mediterrània occidental i central.
Té fulles oposades, estretament lanceolades, enteres o lleugerament dentades,
flors poc aparents i fruits en drupa. Bastant més escassa que l'espècie anterior,
creix en matolls i rostos secs. Ha estat anotada del mirador de la Miranda
(DG 1203), del mirador de les Bassotes (DG1303) i de la Pedrera (DG1303).
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Garrofer (Ceratonia siliqua L., lleguminoses)
Arbre perennifoli característic de la regió mediterrània. Té fulles compostes
paripinnades, flors apètales, verdoses, i fruits en llegum. Floreix a la tardor. Les
garrofes són un bon aliment del bestiar i també s'utilitzen en la fabricació de
gelats, succedanis de cafè i diversos preparats dietètics. Es fa esporàdicament al
territori de Viladecavalls, com a reminiscència d'antics exemplars cultivats:
antiga estació d'Olesa (DG1002), can Boada de les Parentes (DG1102), Carena
del Pèlach (DG1400), la Pedrera (DG1303), etc.
Gatell (Salix atrocinerea Brot., salicàcies)
Arbre caducifoli propi de l'Europa occidental i el nord-oest d'Àfrica. Les fulles
són ovals o amplament lanceolades, amb l'amplària màxima en el terç superior,
de marge lleugerament serrat i amb pèls rogencs ferruginosos en el revers. Les
flors, unisexuals i diminutes, són disposades en aments. Els fruits són petites
càpsules tomentoses. Floreix de gener a març. Es fa en marges de rius i fons de
vall: riera de Sant Jaume (DF1198, DG 1000, DG1002), torrent de Sant Martí
(DF1199), riera de Gaià (DF1298, DF1399), font del Frare (DF1299), torrent del
Frare (DF1299), font de can Bayona (DG1000), can Turu (DG1200), camí de
l'Alzinar (DG1202) i torrent de Margarit (DG1203).
Gatosa (Ulex paruifl,orus Pourret subsp. paruifl,orus, lleguminoses)
Arbust afil·le de distribució mediterrània occidental. És una planta molt
punxosa, amb un nom popular ben adequat. Fins i tot les fulles s'han transformat
en espines. Fa flors grogues, d'aparició hivernal, i fruits lleguminosos petits.
Creix en brolles i boscos aclarits. Es fa a la font del Roser (DF1199), camí de can
Sanahuja (DF1199), riera de Gaià (DF1298), font del Frare (DF1299), torrent del
Frare (DF1299), can Cabassa (DF1299), can Bayona (DG1100), camí de can
Trullàs a can Marcet (DG1101), font del Roure (DG1101), Racó dels Gresos
(DG1103), turó de Santa Coloma (DG1200), camí de l'Alzinar (DG1202), can
Buxeres (DG1203), turó de les Parentes (DG1203), turó de la Miranda (DG1203),
les Bassotes (DG1203) i els Forns de Calç (DG1303).
Ginebre (Juniperus communis L. subsp. communis, cupressàcies)
Arbust perennifoli de distribució circumboreal. Té ,fulles aciculars, amb una
franja blanca, flors poc aparents i gàlbuls blavosos. Es de floració primaveral.
Els fruits serveixen per a fabricar la ginebra. Creix al collet del Ros (DG1103).
Ginesta (Spartium junceum L., lleguminoses)
Arbust perennifoli propi de la regió mediterrània. Les seves branques són
junciformes, és a dir, amb aspecte de jonc, i a penes té fulles, simples i molt
petites. Les flors són de color groc, oloroses i disposades en raïm. Els fruits són
llegums, com correspon a la seva família botànica. Floreix d'abril a juliol.
Antigament, s'utilitzaven les flors de ginesta per a confegir una catifa floral al
carrer Major, durant la diada del Corpus. Es una planta molt cremadissa, que
afavoreix la propagació dels incendis forestals. Es fa en matolls i ribassos asso
lellats. S'aporten les localitats següents: can Sanahuja (DF1198), camí de can
Sanahuja (DF1199), torrent de Sant Martí (DF1199), riera de Gaià (DF1298,
DG1402), turó de Santa Coloma (DF1299), camí nou de can Bayona (DG1101),
font del Roure (DG1101), can Trullàs (DGll0l), camí de l'Alzinar (DG1202) i can
Buxeres (DG1203).
Ginesta sessilifòlia (Cytisus sessilifolius L., lleguminoses)
Arbust caducifoli d'àrea mediterrània central i occidental. Té fulles trifoliola
des, les inferiors peciolades i les de les branques sèssils, és a dir, sense pecíol. Les
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flors són grogues, disposades en raïms terminals, i els fruits són llegums com
primits. Floreix d'abril a juliol. Es fa en boscos i raconades ombrívoles. Es pot
citar del Cap del Ros (DG1103), collet del Ros (DG 1103), turó de la Miranda
(DG 1203) i les Bassotes (DG1203).

Ginestó (Osyris alba L., santalàcies)
Arbust perennifoli propi de la regió mediterrània. Té fulles lanceolades, flors
unisexuals de disposició dioica, petites i groguenques, i fruits drupacis vermells.
Floreix d'abril a juliol. És una planta hemiparàsita, que agafa la saba de les rels
d'altres plantes. Es fa típicament en l'orla marginal de l'alzinar. Es troba a can
Sanahuja (DF1198), font del Roser (DF1199), riera de Gaià (DF1298, DF1299),
can Tarumbot (DF1299), font del Frare (DF1299) i Carena del Pèlach (DG1400).
Heura (Hedera helix L. subsp helix, araliàcies)
Liana perennifòlia estesa pel continent europeu i zones properes. Té tiges
amb petites rels adventícies; fulles alternes, perennes, sovint pinnatífides, d'un
verd fosc, lluents; flors de color groc verdós, arranjades en umbel·la; i fruits en
baia negrosa. Floreix en setembre i octubre. És comuna al terme de
Viladecavalls, en boscos i llocs ombrívols.
Lledoner (Celtis australis L., ulmàcies)
Arbre caducifoli escampat per la regió mediterrània. La seva escorça és grisa
i llisa. Les seves fulles són alternes, asimètriques, dentades i aspres. Les flors
són poc aparents i els fruits són petites drupes arrodonides, anomenades lledons.
Floreix a la primavera i fructifica a la tardor. Els lledons són mengívols. La fusta
de lledoner, compacta, tenaç i elàstica, era molt emprada en la fabricació de
forques i altres estris agrícoles, i també en boteria. Les fulles, de propietats
astringents, havien estat utilitzades contra la disenteria, les hemorràgies i els
menstrus excessius. Cada vegada és més apreciat com a arbre ornamental. Creix
sobretot en zones de torrent, però també en roquissars i ribassos. Ha estat
anotat de la font del Frare (DF1299), riera de Gaià (DF1299, DF1399), riera de
Sant Jaume (DGlO00), Pont Gran (DG1002), antiga estació d'Olesa (DG1002),
font del Roure (DG1101), can Turu (DG1200), Racó dels Trèmols (DG1202) i can
Margarit (DG1203).
Llentiscle (Pistacia lentiscus L., anacardiàcies)
Arbust perennifoli mediterrani. Té fulles paripinnades, flors verdoses o ver
melloses, en panícules denses, i fruits en drupa vermella, que després s'enne
greix. Floreix de març a abril. La resina és un masticatori amb propietats enfor
tidores de les genives i purificadores de l'alè. Antigament es preparava un vi
amb llentiscle, de virtuts estomacals i antidiarreiques. Es troba en alzinars,
garrigues i matolls. Són molts els llocs on es troba: confluència de les rieres de
Gaià i de Sant Jaume (DF1198), camí de can Sanahuja (DF1199), torrent del
Frare (DF1299), turó de Santa Coloma (DF1299, DG1200), camí de can Bayona
a can Matetes (DGlO00), antiga estació d'Olesa (DG1002), can Marcet (DGlO0l),
Pont Gran (DG1002), can Bayona (DGll00), camí nou de can Bayona (DG1101),
camí de can Trullàs a can Marcet (DG1101), cova de les Tres Boques (DG1103),
Forat del Vent (DG1103), camí al coll de Margarit (DG1103), can Turu (DG1200),
camí de l'Alzinar (DG 1202), coll de Margarit (DG1203), drecera al coll de
Margarit (DG1203), can Buxeres (DG1203), Erol de la Moreneta (DG 1203), turó
de la Miranda (DG 1203), turó de les Bassotes (DG1203), les Bassotes (DG1203),
la Pedra Degollada (DG1203), els Forns de Calç (DG1303), mirador de les
Bassotes (DG 1303), la Pedrera (DG 1303), la Barrumbina (DG1303), etc.
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Lligabosc mediterrani (Lonicera implexa Aiton, caprifoliàcies)
Liana perennifòlia d'àrea mediterrània. Les fulles són oposades, persistents,
oblongues, coriàcies i de marge hialí. Les flors són d'un blanc groguenc, flairoses.
Els fruits són baies vermelloses. Floreix d'abril a juliol. És comú al terme de
Viladecavalls, principalment en alzinars. Pot ser citat del camí de can Sanahuja
(DF1199), riera de Gaià (DF1298), torrent del Frare (DF1299), Forat del Vent
(DG1103), camí de l'Alzinar (DG1202), coll de can Margarit (DG 1203), les
Bassotes (DG1203), al nord de Can Corbera (DG1302), els Forns de Calç
(DG1303) i la Pedrera (DG 1303).
Lligabosc japonès (Lonicera japonica Thunb., caprifoliàcies)
De procedència asiàtica oriental, aquesta liana perennifòlia s'ha naturalitzat
en molts indrets de Catalunya. Té fulles oposades, més aviat persistents, ovals i
de marge ciliat. Fa flors blanques, oloroses, i fruits bacciformes negres. Floreix
de maig a agost. És present a la font de can Sanahuja (DF1198) i a la riera de
Gaià (DF1298).
Llorer (Laurus nobilis L., lauràcies)
Arbre perennifoli propi de la regió mediterrània. Té fulles amplament lanceo
lades i aromàtiques, flors petites, groguenques o blanquinoses, unisexuals de dis
posició dioica, i fruits en baia de color negre. Floreix de febrer a abril. Les fulles
són un excel·lent condiment. Creix en torrents arrecerats i humits. Les lloredes
més maques de Viladecavalls es troben a can Marcet (DG1001) i a can Margarit
(DG1203), en els torrents que hi passen a la vora. Alguns exemplars més o menys
aïllats es fan al torrent del Frare (DF1299), a can Turu (DG1200), al camí de
l'Alzinar (DG1202) i al costat de l'enrunada masia de can Margarit (DG1203).
Lloreret (Daphne laureola L., timeleàcies)
Arbust perennifoli de distribució atlàntica i mediterrània. La distinció de
subespècies no té gaire consistència. Té fulles lanceolades, de color verd fosc,
lluents, flors d'un verd groguenc i fruits bacciformes, ovoides i negres. Floreix de
gener a març. És planta metzinosa. Es troba a la part alta de la serra del Ros:
turó del Ros (DG 1103), collet del Ros (DG1103), turó dels Quatre Termes
(DG1103) i turó de la Miranda (DG1203). Fins i tot algun exemplar creix a la
font de can Margarit (DG1203).
Magraner (Punica granatum L., punicàcies)
Arbret caducifoli originari del sud-oest d'Àsia, però naturalitzat a la regió medi
terrània. Té fulles oposades, oblongues, d'un verd clar, lluents, flors vermelles i
fruits bacciformes en balàustia, les magranes. Floreix de maig a juliol. Les magra
nes silvestres no són comestibles per la seva asprositat. Ha estat anotat de la riera
de Gaià (DF1299), riera de Sant Jaume (DGlO00) i can Margarit (DG1203).
Marfull (Viburnum tinus L. subsp. tinus, caprifoliàcies)
Arbust perennifoli disseminat per la regió mediterrània. Té fulles oposades,
ovals i agudes, flors blanques disposades en corimbe i fruits bacciformes negro
sos, de lluïssor metàl·lica. Floreix de gener a abril. És una planta típica d'alzi
nar, que es fa en paratges frescals. Ha estat observat a les localitats següents:
confluència de les rieres de Gaià i de Sant Jaume (DF1198), camí de can
Sanahuja (DF1199), prop de la font del Frare (DF1299), torrent del Frare
(DF1299), riera de Gaià (DF1299), font de can Bayona (DG 1000), coll de
Margarit (DG1203) i prop de les Bassotes (DG1203).
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Matabosc (Bupleurum fruticosum L., umbel·líferes)
Arbust perennifoli propi del sud del continent europeu. És una planta molt
inflamable, que rebrota molt bé després dels incendis, impedint la regeneració del
bosc. El nom de matabosc reflecteix aquesta característica, i és més apropiat que
el de matabou, amb què també se'l coneix. Tot i que és freqüent al terme de
Viladecavalls, rarament hi constitueix poblacions denses. Ha estat anotat al camí
de can Sanahuja (DF1199), torrent del Frare (DF1299), rar, Pont Gran (DG1002),
Forat del Vent (DG1103), can Buxeres (DG1203) i les Bassotes (DG1203).
Matapolls (Daphne gnidium L., timeleàcies)
Petit arbust perennifoli de distribució mediterrània. Té fulles estretament lan
ceolades, d'un verd clar, flors blanques i fruits vermells. Floreix de juny a octubre.
És una planta piròfila, que rebrota immediatament després d'haver-se produït un
incendi forestal. L'escorça és un purgant dràstic, d'ús no recomanable en medici
na casolana. Es fa en boscos clars i matolls, de manera molt aleatòria. Es pot
reportar de can Ros (DG 1103), Racó dels Gresos (DG1103), camí de l'Alzinar
(DG1202), coll de Margarit (DG1203), lloreda de can Margarit (DG1203), turó de
la Miranda (DG1203), can Buxeres (DG1203) i les Bassotes (DG1203).
Noguer (Juglans regia L., juglandàcies)
Arbre caducifoli oriünd de la regió mediterrània oriental. Té fulles compostes
imparipinnades, flors unisexuals, les masculines en aments i les femenines soli
tàries, i fruits drupacis, les nous. Floreix en abril i maig. Les nous són comesti
bles, amb moltes virtuts dietètiques. La seva fusta és molt apreciada en ebenis
teria. Es troba en estat subespontani a la font del Frare (DF1299), font del Roure
(DG1101), can Marcet (DG1001), i com a romanent de cultiu al torrent de Sant
Martí (DG1201).
Noguerola (Pistacia terebinthus L., anacardiàcies)
Planta arbustiva caducifòlia. És d'àrea mediterrània, però defuig les contra
des més seques. Té fulles imparipinnades, flors aglomerades en panícules i fruits
en drupa. Floreix als mesos de maig i juny. S'anomena també cornicabra, per la
presència gairebé constant d'uns cecidis o gal·les en forma de banya produïts per
un insecte (Pemphigus comicularius), que la gent sol creure que són els fruits.
Alguns exemplars magnífics es troben prop de l'antiga estació d'Olesa (DG 1002).
Olivera (Olea europaea L., oleàcies)
Arbre perennifoli d'àrea mediterrània. Té fulles lanceolades, flors blanques,
petites, agrupades en ramells, i fruits en drupa, les olives. Floreix d'abril a juny.
La collita de les olives, però, es fa al final de la tardor o al començament de l'hi
vern. Les olives, un cop adobades, són comestibles i, d'altra banda, forneixen un
excel·lent oli comestible i d'ús medicinal. La fusta serveix per a fer mobles i
estris diversos, i com a llenya té un gran poder calorífic. Les fulles tenen propie
tats hipotensores. Els exemplars que trobem tan sovint a les muntanyes de
Viladecavalls en estat silvestre, més que ullastres, són restes d'antics cultius.
Les races de Viladecavalls eren la bequeruda, només per a oli, i l'olesana,
bona per a oli i per a posar en sal. Una altra varietat, molt antiga, era la tinenta,
que feia molt d'oli però que era difícil de collir l'oliva, segons la informació pro
porcionada per Miquel Margarit i Roca. Per a obtenir l'oli, els pagesos de
Viladecavalls duien les olives als molins d'Ullastrell i d'Olesa.
Olivereta (Ligustrum uulgare L., oleàcies)
Arbust parcialment caducifoli, de distribució eurasiàtica. Té fulles lanceola
des, flors blanques disposades en panícula i fruits en baia negra. Floreix de maig
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a juliol. Creix en maleses i llocs humits. És una planta molt escassa al terme de
Viladecavalls. Es fa a la riera de Sant Jaume (DG1002).
Om (Ulmus minor Miller, ulmàcies)
Arbre caducifoli estès per una gran part d'Europa. Té fulles ovades, acumi
nades, asimètriques i serrades, flors verdoses petites i fruits alats. La floració té
lloc de febrer a abril, mentre que els fruits madures el mes d'abril, abans de l'a
parició de les fulles. La seva fusta, dura i tenaç, era molt apreciada, especialment
per a peces de carros. La grafiosi, una malura d'aquesta planta, ha delmat les
omedes europees els darrers quaranta anys, No s'han d'arrencar els arbres afec
tats de grafiosi, sinó deixar-los que lluquin. Es fa en boscos de ribera i esporàdi
cament en altres llocs humits. Ha estat observat a les localitats següents: con
fluència de les rieres de Gaià i de Sant Jaume (DF1198), riera de Sant Jaume
(DF1198, DG1002), font del Roser (DF1199), torrent de Sant Martí (DF1199),
riera de Gaià (DF1298, DF1399, DG1402), antiga estació d'Olesa (DG1002), font
del Roure (DG1101), Racó dels Trèmols (DG1202), can Turu (DG 1200), can
Margarit (DG1203) i camí del Suro, prop de can Missert (DG1501).
Palo-santo (Diospyros lotus L., ebenàcies)
Arbre caducifoli de procedència asiàtica occidental. Té fulles el·líptiques i
acuminades, flors unisexuals de disposició dioica, blanquinoses, i fruits carnosos,
en baia. Floreix a la primavera i fructifica a la tardor. Aquesta espècie era el
palo-santo cultivat antigament a Catalunya, que a poc a poc, des de comença11:\.ents del segle XX, ha estat reemplaçat pel caquier (D. kaki L. fil.), oriünd de
l'Asia oriental. Creix en estat subespontani o com a vestigi d'antigues planta
cions. Hi ha un bosquet notable a la confluència de les rieres de Gaià i de Sant
Jaume (DF1198). També es troba, dispers, a la riera de Sant Jaume (DF1099,
DF1198), torrent de Sant Martí (DF1199) i riera de Gaià (DF1198, DF1299).
Pi blanc (Pinus halepensis Miller, pinàcies)
Arbre perennifoli, típicament mediterrani. L'escorça de les tiges joves i de les
branques són blanquinoses. Té fulles aciculars de mida mi,tjana, flors poc apa
rents i pinyes petites. La floració s'esdevé en abril i maig. Es l'arbre més abun
dant a Viladecavalls i a la terra baixa catalana.
Pi pinyoner (Pinus pinea L., pinàcies)
Arbre perennifoli. Aquest pi, anomenat també pi ver i pi de pinyons, és de dis
tribució més aviat mediterrània oriental, però s'ha naturalitzat a tots els països
mediterranis. Es caracteritza per l'escorça gruixuda i la capçada en forma de copa.
Té fulles aciculars llargues i robustes, flors poc aparents i pinyes grosses. Floreix en
abril i maig. Els seus pinyons són comestibles i molt apreciats en la cuina catalana.
No forma pinedes importants, però és freqüent a tot el terme de Viladecavalls.
Pinassa (Pinus nigra Arnold subsp. salzmannii (Dunal) Franco, pinàcies)
Arbre perennifoli de distribució sud-europea, que a Catalunya es fa a la mun
tanya mitjana, sobre terreny calcari. La subespècie indicada és endèmica de
l'oest de la regió mediterrània. Té fulles aciculars llargues, flors poc aparents i
pinyes petites. El temps de floració és en maig i juny. Viu a la part alta de la
serra del Ros (DG1103). Un exemplar ferm es troba al Racó de la Pinassa
(DG1101), paratge situat al nord-oest de can Trullàs.
Plàtan (Platanus hispanica Miller ex Münchh., platanàcies)
Arbre caducifoli d'origen híbrid, probablement a partir de Platanus orienta/is i
P occidentalis . Té fulles palmades de disposició alterna, flors unisexuals poc apa35

rents i fruits petits reunits en infructescències globoses. Floreix d'abril a juny i
fructifica a la tardor. És molt apreciat com a arbre de carrer i de parc. Es fa subes
pontàniament en un paratge molt frescal del torrent de Sant Martí (DF1199).
Pollancre (Populus nigra L., salicàcies)
Arbre caducifoli present a una gran part d'Europa. Té fulles triangulars o
rombals, dentades, flors unisexuals disposades en aments i fruits capsulars
menuts. Floreix en febrer i març. Creix en marges de rius i en indrets humits.
Es poden fer les citacions següents: riera de Sant Jaume (DF1198, DGlO00,
DG1002), torrent de Sant Martí (DF1199), riera de Gaià (DF1298, DF1399,
DG1300, DG1402, DG1403), torrent del Frare (DF1299), Racó de la Pinassa
(DG1101) i Racó dels Trèmols (DG1202).
Pollancre canescent (Populus canescens (Aiton) Sm., salicàcies)
Aquest arbre caducifoli, possiblent d'origen híbrid entre P alba i P tremula,
i amb caràcters d'aquestes dues espècies, no era conegut de la província de
Barcelona (vegeu Flora iberica, III: 4 77). Ha estat descobert al Racó de la
Pinassa (DG1101), no gaire lluny de la font del Roure.
Ha pogut ser verificada la troballa en l'herbari de l'Institut Botànic de
Barcelona i coincideix totalment en els seus caràcters amb l'espècimen
recol·lectat per Francesc Masclans el 18 d'agost de 1955 al riu Castellfollit, prop
de Poblet (BC 139694). A l'herbari barceloní només hi ha un altre exemplar de
Catalunya, recol·lectat igualment per Masclans, en aquest cas en companyia de
Batalla, a Tarragona (província que també cal afegir a la relació incompleta que
fa Flora iberica), concretament a la font de Bellprat, conca del Gaià (BC 103937).
Roldor (Cariaria myrtifolia L., coriariàcies)
Arbust caducifoli escampat per l'occident de la regió mediterrània. Té fulles
oposades, ovals, enteres, amb tres venes principals, flors verdoses, poc aparents,
i infructescències formades per cinc aquenis envoltats per la corol·la que esdevé
sucosa i finalment de color negre. Floreix durant els mesos d'abril i maig. Les
seves fructificacions són metzinoses i s'han donat casos d'intoxicacions per con
fusió amb móres. Fins i tot la seva ingestió és perillosa per a les cabres, com
denota el nom d'emborratxacabres que en certes localitats rep. El roldor havia
estat emprat en l'adob de pells, per la seva riquesa en tannins. És comú a
Viladecavalls, en bardisses i marges humits: camí de can Sanahuja (DF1199),
font de can Bayona (DG1000), can Marcet (DG1001), camí de l'Alzinar (DG1202),
les Bassotes (DG 1203), els Forns de Calç (DG1303), etc.
Romaní (Rosmarinus officinalis L., labiades)
Petit arbust perennifoli propi de la regió mediterrània. Té fulles linears i
endurides, flors blavoses i fruits petits, en núcula. Floreix tot l'any, llevat del ple
de l'estiu. És una planta aromàtica amb moltes virtuts condi:gientàries i remeie
res. Es troba en brolles, boscos clars, pedregars i prats secs. Es molt abundant a
tot el terme de Viladecavalls.
Romegueró (Rubus caesius L., rosàcies)
Arbust perennifoli semblant a l'esbarzer. La seva àrea de distribució és eura
siàtica. Té fulles palmaticompostes normalment amb tres folíols, verdes per les
dues cares. Fa flors blanques que surten a l'estiu. Les seves móres estan forma
des per unes poques drupes i no són mengívoles. Floreix de maig a agost. Es fa
en paratges molt humits i ombrívols. Ha estat observat a la riera de Sant Jaume,
prop de can Matetes (DG 1000) i al collet del Ros (DG 1103).
36

Roser agrest (Rosa agrestis Savi, rosàcies)
Arbust caducifoli, present a una gran part d'Europa. Té fulles pinnaticom
postes amb el revers dels folíols glandulós, flors 9lanques o d'un rosa pàl·lid, i
fruits en cinorròdon. Fa la florida en juny i juliol. Es propi de bardisses i vorades
de bosc. Se'l pot citar de la riera de Sant Jaume (DG1002), can Bayona
(DG1100), can Turu (DG1200), Racó dels Trèmols (DG1202), can Margarit
(DG1203), can Buxeres (DG1203) i la Pedra Degollada (DG1203).
Roser de flor petita (R. micrantha Borner ex Sm., rosàcies)
Arbust caducifoli estès per una gran part d'Europa. Les fulles són pinnati
compostes, amb el revers dels folíols glandulós. Les flors són de coloració rosada
i els seus pedicels duen pèls glandulosos. Els fruits són els típics dels rosers, en
cinorròdon. Floreix en maig i juny. Creix preferentment en bardisses. Ha estat
observat a la riera de Gaià (DF1298), font de can Bayona (DGl000), riera de
Sant Jaume (DG1002), can Turu (DG1200) i can Margarit (DG1203).
Roser englantiner (Rosa semperuirens L., rosàcies)
Arbust sarmentós perennifoli, propi de la regió mediterrània. Té fulles pin
naticompostes, de color verd fosc, coriàcies i lluents, flors blanques i fruits en
cinorròdon. Floreix en maig i juny. Les seves flors, anomenades englantines,
havien estat el símbol dels jocs florals. Aquest ro;,er silvestre es fa en torrente
res, bardisses i raconades de vegetació densa. Es present a la riera de Sant
Jaume (DF1198), al torrent de Sant Martí (DF1199) i a la lloreda de can
Margarit (DG1203).
Roser gavarrer (Rosa canina L., rosàcies)
Arbust caducifoli d'àmplia distribució eurasiàtica. Té fulles pinnaticompos
tes, flors rosades o blanques i fruits en cinorròdon. Floreix de maig a juliol. Es fa
en boscos clars, marges de bosc i formacions arbustives quelcom humides. Ha
estat trobat a les Bassotes (DG1203).
Roure cerrioide (Quercus humilis Miller subsp. cerrioides (Willk. et Costa) A.
M. Hern., fagàcies)
Arbre caducifoli present al quadrant nord-oriental de la Península Ibèrica. És
molt semblant al roure martinenc, del qual es diferencia per les fulles més corià
cies i no tan peloses, i pels lòbuls foliars aguts. Té flors poc aparents, d'aparició
primaveral, i fruits en gla. Una bona part dels roures de Viladecavalls correspo
nen a aquest taxó. Ha estat anotat del Forat del Vent (DG1103), drecera al coll
de Margarit (DG1203), can Margarit (DG1203), les Bassotes (DG1203), al nord
de Can Corbera (DG1302), la Pedrera (DG1303) i la Barrumbina (DG1303).
Roure martinenc (Quercus humilis Miller subsp. humilis, fagàcies)
Arbre caducifoli estès per l'Europa meridional i central, i l'Àsia Menor. Té
fulles ovals amb lòbuls obtusos, tomentoses a la cara inferior, flors unisexuals poc
aparents i fruits en gla. Floreix en abril i maig. Malgrat no posseir rouredes
extenses, Viladecavalls té la sort de comptar amb alguns exemplars centenaris:
els roures de can Sanahuja (DF1198), els roures de la font de can Bayona
(DGlO0O) i el roure gegant de la font del Roure (DG1101). A més d'aquestes, són
moltes les localitats que poden ser referides: font del Roser (DF1199), torrent de
Sant Martí (DF1199), font del Frare (DF1299), torrent del Frare (DF1299), Racó
de la Pinassa (DGll0l), can Trullàs (DG1101), Cap del Ros (DG1103), drecera al
coll de Margarit (DG1203), turó de la Miranda (DG1203), etc.
La fusta de roure ha estat sempre molt apreciada i al terme de Viladecavalls
sempre hi ha hagut exemplars magnífics de roure, com el que va ser motiu d'un
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plet al segle XVIII. El dia 31 de març de 1764 van comparèixer davant del batlle
de Terrassa, que actuava de jutge, en Francesc Falguera, fuster de Terrassa, i en
Francesc Garriga, pagès de la llavors parròquia de Sant Miquel de Toudell. Segons
es desprèn de l'acta del procés (conservada a l'Arxiu Històric Comarcal de
Terrassa), com que el fuster no li donava les 14 lliures que havien acordat, el pagès
volia vendre l'arbre a Pau Esplugas, a la qual cosa s'oposava el fuster terrassenc.
Salze blanc (Salix alba L. subsp. alba, salicàcies)
Arbre caducifoli present a gran part d'Europa i regions properes d'Àsia i
Àfrica. Té fulles lanceolades, amb pilositat sedosa, flors unisexuals, disposades
en aments, i fruits en càpsula glabra. Floreix en abril i maig. Forma part de
boscos de ribera. Es troba a la riera de Gaià (DF1298, DF1299, DF1399,
DG1300) i a la riera de Sant Jaume (DGlO00, DG1002).
Sanguinyol (Cornus sanguinea L., cornàcies)
Arbust caducifoli estès per Europa i zones adjacents. Les fulles són ovals i
acuminades, oposades, enteres i amb tonalitats vermelloses, especialment a la
tardor. Les flors són de color blanc, agrupades en ramells corimbiformes. Els
fruits són drupes petites i arrodonides, de color negre. Fa la florida en maig i
juny. Els, fruits i l'escorça eren considerats febrífugs en l'antiga farmacopea
popular. Es més aviat escàs al terme de Viladecavalls, relegat a rieres i fondala
des humides: confluència de les rieres de Gaià i de Sant Jaume (DF1198), riera
de Sant Jaume (DF1198, DG1002) i riera de Gaià (DF1399).
Sarga (Salix elaeagnos Scop. subsp. angustifolia (Cariot) Rech. fil., salicàcies)
Arbust caducifoli. L'espècie és paleàrtica, però la subespècie és mediterrània
occidental. Té fulles linears amb el revers tomentós, flors unisexuals agrupades
en aments i fruits capsulars glabres. Floreix de febrer a abril. Creix en rieres i
torrents: torrent de Sant Martí (DF1199), riera de Gaià (DF1298, DF1399,
DG1300, DG1402), riera de Sant Jaume (DG1000, DG1002), Racó dels Trèmols
(DG1202), etc.
Saüc (Sambucus nigra L., caprifoliàcies)
Arbust caducifoli de distribució eurasiàtica. Té fulles compostes imparipin
nades, oposades, flors blanques o blanquinoses, agrupades en ramells, i fruits
drupacis. Floreix en maig i juny. Són moltes les aplicacions medicinals del saüc:
les flors són molt indicades contra els refredats i també contra els mals de coll,
els fruits són indicats en el tractament del xarampió i la rosa, i l'escorça és diü
rètica i purgant. Floreix en maig i juny. A totes les cases de pagès en plantaven
i era costum de collir les flors la nit de sant Joan. Es fa en ribassos humits i raco
nades ombrívoles. Es pot referir de la riera de Sant Jaume (DGl000) i d'un talús
del carrer de Baix, al costat de la plaça de Pere Amat (DG1201).
Server (Sorbus domestica L., rosàcies)
Arbre caducifoli distribuït pel sud d'Europa. Té fulles compostes imparipin
nades, flors blanques i fruits en pom. Treu la flor en abril i maig. Les serves,
oportunament madures, són comestibles i delicioses. Es presenta aïlladament en
zones de bosc. El server més alt de Viladecavalls és el de la font del Roser
(DF1199). Altres citacions són les següents: torrent de Sant Martí (DF1199),
Pont Gran (DG1002), camí de can Bayona a Sant Jaume (DGlO00), can Bayona
(DG1100), turó dels Quatre Termes (DG1103), Racó dels Gresos (DG1103), camí
de l'Alzinar (DG1202), can Margarit (DG1203), turó de la Miranda (DG1203),
can Buxeres (DG1203), les Bassotes (DG1203), els Forns de Calç (DG1303) i la
Barrumbina (DG1303).
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Tamariu africà (Tamarix africana Poiret, tamaricàcies)
Arbre o arbust perennifoli estès per l'Àfrica nord-occidental i diverses parts
de la regió mediterrània. Té fulles esquamoses, flors blanquinoses, aplegades en
raïms amples, i fruits capsulars petits. Floreix de març a juny. Creix vora cursos
d'aigua i en depressions salines. És bastant freqüent a la riera de Sant Jaume
(DF1099, DF1198, DGlO00) i escàs al torrent de Sant Martí (DF1199).
Tamariu canari (Tamarix canariensis Willd., tamaricàcies)
Arbre o arbust perennifoli propi de les illes Canàries i la regió mediterrània
occidental. Té fulles esquamoses, flors rosades, disposades en raïms estrets, i
fruits capsulars petits. Floreix d'abril a novembre, però sobretot a la primavera.
Viu a la llera dels rius, però també en torrents i ribassos, sobre sòls rics en sals.
Ha estat trobat a can Turu (DG1200).
Til·ler de fulla gran (Tilia platyphyllos Scop. subsp. platyphyllos, tiliàcies)
Arbre caducifoli estès per una gran part d'Europa, però rar a Catalunya
llevat de les comarques septentrionals. Té fulles cordiformes, una mica asimè
triques, flors groguenques agrupades en petites inflorescències bracteades, i
fruits en càpsula. Les inflorescències constitueixen la til·la, de propietats cal
mants i antiespasmòdiques. Es fa en obagues i raconades humides. Hi ha un
til·ler bastant gran a la font del Roser (DF1199) i uns pocs altres exemplars al
torrent del Roser, per sota de la font. Conegut de les serralades Prelitoral i
Litoral, aquesta és la primera citació de la plana del Vallès. Les condicions tan
humides de l'indret, l'edat de l'arbre, l'existència d'una petita població i la pre
sència de plançons amb molta vitalitat, fan pensar que és espontani.
Trèmol (Populus tremula L., salicàcies)
Arbre caducifoli i dioic, d'àmplia repartició eurasiàtica però escàs a
Catalunya llevat de les comarques septentrionals. Les fulles amplament ovals,
de marge irregularment sinuós, molt bellugadisses amb el pecíol comprimit,
flors unisexuals poc aparents i fruits capsulars petits. Floreix de febrer a abril.
Viu en clarianes de boscos caducifolis, comes ombrívoles i obagues frescals.
Aquesta ha estat possiblement la troballa més important feta en el curs d'aquest
estudi botànic. N'hi ha una petita colònia al torrent de Margarit, concretament
al Racó dels Trèmols (DG1202).
A l'herbari BC, de l'Institut Botànic de Barcelona, hi ha un plec de Sant
Cugat (BC 58192), recol·lectat el 4 d'agost de 1925 per Sennen i que constitueix
el número 5610 de la seva exsiccata Plantes d'Espagne, amb la denominació de
Populus barceloi Sennen. Havent-se comprovat que correspon a P. tremula L.,
passa a la sinonímia l'espècie senneniana, la qual no ha estat contemplada ni a
la Flora dels Països Catalans ni a la Flora iberica.
Vidalba (Clematis vitalba L., ranunculàcies)
Liana perennifòlia o marcescent estesa per gran part d'Europa i algunes
zones properes. Té fulles pinnaticompostes, flors d'un blanc verdós i fruits en
núcula plomosa. Floreix de juny a agost. Es fa en alzinars ombrívols, maleses,
marges de riera i raconades humides. Es pot esmentar de les localitats següents:
camí de can Sanahuja (DF1199), font del Roser (DF1199), font del Frare
(DF1299), torrent del Frare (DF1299), riera de Gaià (DF1299, DG1403), riera de
Sant Jaume (DGlO00), font de can Bayona (DGlO00), Pont Gran (DG1002), can
Marcet (DG1001) i les Bassotes (DG1203).
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Vidiella (Clematis flammula L., ranunculàcies)
Liana perennifòlia pròpia de la regió mediterrània. Té fulles dues vegades
pinnaticompostes, flors molt planques i fruits en núcula plomosa. Floreix des del
mes de juny al mes d'agost. Es fa en garrigues i marges herbosos assolellats. Es
pot referir del torrent del Frare (DF1299), riera de Sant Jaume (DG1000), Forat
del Vent (DG1103), camí de l'Alzinar (DG 1202) i la Pedrera (DG1303).
Vinya (Vitis vinífera L. subsp. vinífera, vitàcies)
Liana caducifòlia de distribució europea meridional i asiàtica sud-occidental.
Té fulles palmatilobades, de marge irregularment dentat, flors petites i verdo
ses, agrupades en panícules, i fruits en baia. Floreix en maig i juny, i fructifica
en començar la tardor. El raïm és comestible i serveix per a fer el vi. Les vinyes
silvestres de Viladecavalls són totes naturalitzades, a partir de les moltes culti
vades fins fa pocs anys. El conreu actual és purament testimonial, ja que la nor
mativa comunitària impedeix la viticultura al Vallès. Segons l'explicació donada
pel pagès Miquel Margarit i Roca, a Viladecavalls les vinyes eren plantades als
vessants muntanyencs, amb sol i vent, perquè en sots la humitat generava el
míldiu. Amb l'arribada de la fil·loxera, es van haver de fer empelts amb por
taempelts de ceps americans. Els viticultors de Viladecavalls coneixien el
xarel·lo, el sumoll, la garnatxa i el picapoll. Totes les cases que collien raïm
tenien cup i feien el seu propi vi.
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PLANTES HERBÀCIES I SUBARBUSTIVES
En aquest capítol es presenta una selecció de plantes herbàcies i subarbusti
ves que suposen una contribució considerable al coneixement de la flora de
Viladecavalls. Les espècies incloses han estat seleccionades per raons diferents:
pel seu interès florístic, per la seva significació en la vegetació viladecavallenca,
per les seves utilitats o per algun altre motiu. Així, al costat d'herbes tan rares
com l'orval, la bàrlia i la linària de Cadevall, trobareu mates conegudes de
tothom, com la farigola, l'esparreguera i l'espígol. L'ordenació és alfabètica
segons els noms populars catalans. A continuació del nom vulgar s'afegeix el
nom científic i s'indica la família botànica a la qual pertany la planta. La nomen
clatura científica segueix en general els criteris de Flora europaea. Després s'in
clou un comentari sobre la distribució de l'espècie, l'hàbitat i les aplicacions.
Finalment s'indiquen algunes localitats on creix la planta, amb les seves coor
denades UTM de quatre xifres (pertanyents totes a la zona 31T).
Abellera de l'omega (Ophrys fusca Link subsp. omegaifera (Fleischm.) E.
Nelson, orquidàcies)
De distribució mediterrània meridional, creix en brolles, marges i prats secs.
Ha estat vista prop dels Forns de Calç (DG 1303).
Abellera fosca (Ophrys fusca Link subsp. fusca, orquidàcies)
Orquídia mediterrània, pròpia de brolles i prats secs. Ha estat observada
entre can Sanahuja i la riera de Sant Jaume (DG1198).
Abellera groga (Ophrys lutea (Gouan) Cav. subsp. lutea, orquidàcies)
De la regió mediterrània. Es fa en brolles, pedregars i prats secs, especial
ment de jonça. Ha estat anotada de la riera de Sant Jaume (DG1002).
Abellera vera (Ophrys apifera Hudson subsp. apifera, orquidàcies).
Planta present a una gran part d'Europa. Viu en herbeis i boscos clars. Ha
estat descoberta en un oliverar de can Sanahuja (DG1198).
Ajocaperdius (Bupleurum fruticescens L., umbel·líferes)
Mata de distribució mediterrània. Es fa en brolles, roquissars i prats secs. És
molt freqüent a Viladecavalls: torrent del Frare (DF1299), turó de Santa Coloma
(DF1299, DG1200), camí al coll de Margarit (DG 1103), camí de l'Alzinar
(DG1202), coll de Margarit (DG1203), drecera al coll de Margarit (DG 1203), la
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Pedra Degollada (DG1203), al nord de Can Corbera (DG1302), mirador de les
Bassotes (DG 1303), la Pedrera (DG1303), etc.
Anagall d'aigua (Veronica anagallis-aquatica L., escrofulariàcies)
Espècie circumboreal. Es fa en rierols i deus d'aigua abundant, generalment
en companyia de créixens i apis bords. És bastant freqüent a la riera de Sant
Jaume (DF1099, DF1198, DGlO00, DG1002).
Andropògon (Andropogon distachyos L., gramínies)
Aquesta gramínia, pròpia de la regió mediterrània i de l'Àfrica tropical, és molt
rara a la Serralada Prelitoral. Creix en indrets secs i pedregosos. Ha estat desco
berta en el regall de la carretera que porta a l'antiga estació d'Olesa (DG1002).
Anyol (Conopodium majus (Gouan) Loret subsp. ramosum (Costa) Silvestre,
umbel·líferes)
Endemisme ibèric. Viu en marges herbosos i pedregars solts i rics en matèria
orgànica. Pot ser esmentat del Cap del Ros (DG1103), del coll de Margarit
(DG1203) i del turó de la Miranda (DG1203).
Àrabis de siliqües planes (Arabis planisiliquosa (Pers.) Reichenb., crucífe
res)
Estesa pel sud d'Europa, aquesta crucífera es troba sobretot en terrenys cal
caris. Ha estat vista a la riera de Sant Jaume (DF1198) i a can Ros (DG1103).
Arenària de codina (Arenaria conimbricensis Brot., cariofil·làcies)
Endemisme ibèric. Es tracta d'una herba anual que creix en codines. Ha estat
observada al Forat del Vent (DG1103) i al turó de la Miranda (DG1203).
Arenària tènue (Arenaria leptoclados Reichenb.) Guss., cariofil·làcies)
De distribució europeo-mediterrània. Es fa en ermassos, prats secs i marges
assolellats. Ha estat vista entre can Sanahuja i la riera de Sant Jaume
(DF1198), a la riera de Sant Jaume (DGlO00) i al Cap del Ros (DG1103).
Aritja (Smilax aspera L., liliàcies)
Herba sarmentosa i punxosa estesa per la regió mediterrània i zones prope
res. Altres variants del nom català són arítjol i arínjol. Era, en medicina popular,
un succedani de la sarsa i se li atribuïen virtuts depuratives i antisifilítiques. És
molt comuna a Viladecavalls: confluència de les rieres de Gaià i de Sant Jaume
(DF1198), camí de can Sanahuja (DF1199), torrent del Frare (DF1299), turó de
Santa Coloma (DF1299, DG1200), font de can Bayona (DGlO00), Pont Gran
(DG1002), font del Roure (DG1101), camí de l'Alzinar (DG1202), lloreda de can
Margarit (DG1203), drecera al coll de Margarit (DG1203), turó de la Miranda
(DG1203), la Pedrera (DG1303), etc.
Atzavara (Agave americana L., agavàcies)
Planta d'origen centreamericà, naturalitzada en indrets càlids. A Mèxic
serveix per a obtenir el pulque i el tequila. N'hi ha a can Margarit (DG1203) i a
can Mitjans (DG1302).
Bàlsam (Sedum telephium L. subsp. maximum (L.) Krocker, crassulàcies)
Planta de distribució eurosiberiana que a la Península Ibèrica rarament es
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troba al sud de Montserrat. Creix en roquedes i marges de bosc, sobre substrat
silícic. Es fa sobre el pinyolenc de l'antiga estació d'Olesa (DG1002).
Bàrlia (Barlia robertiana (Loisel.) Greuter, orquidàcies)
Orquídia d'àrea mediterrània. Es fa en boscos clars i marges herbosos.
Creixia a can Sanahuja (DF1198), en un marge a mitja ombra, dins d'una pineda
antiga, però la gran tala de l'any 1998 hi va malmetre la població.
Barretets (Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, crassulàcies)
De distribució atlàntica i mediterrània. Es fa en murs de llicorella i en esclet
xes de roques humides. Aquesta herba havia tingut molta fama com a remei
contra la hidropesia. Com a citacions s'aporten les següents: Pont Gran
(DG1002), camí de l'Alzinar (DG1202), torrent de Margarit (DG1203), turó de les
Parentes (DG1203) i can Buxeres (DG1203).
Bidens (Bidens subalternans DC., compostes)
Planta naturalitzada procedent d'Amèrica del Sud. Creix en marges herbo
sos, regalls de carretera i lleres de riera. Ha estat anotada de la riera de Gaià
(DF1298), de la riera de Sant Jaume (DGlO00) i del Pont Gran (DG1002).
Botja comuna (Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. pentaphyllum,
lleguminoses)
Planta subarbustiva de la regió mediterrània occidental. Creix en brolles,
boscos clars i prats secs. S'anomena també botja d'escombres. Abunda al terme
de Viladecavalls: Forat del Vent (DG1103), Racó dels Gresos (DG1103), camí de
l'Alzinar (DG1202), turó de la Miranda (DG1203), les Bassotes (DG1203), la
Pedra Degollada (DG1203), al nord de Can Corbera (DG1302), els Forns de Calç
(DG1303), la Pedrera (DG1303), la Barrumbina (DG1303), etc.
Botja peluda (Dorycnicum hirsutum (L.) Ser. lleguminoses)
Espècie mediterrània. Habita boscos clars, raconades a mitja ombra i brolles
humides. És freqüent a Viladecavalls: font de can Bayona (DG1000), Racó dels
Gresos (DG1103), Camí de l'Alzinar (DG1202), drecera al coll de Margarit
(DG1203), turó de la Miranda (DG1203), les Bassotes (DG1203), els Forns de
Calç (DG1303), etc.
Botja d'aigua (Dorycnium rectum (L.) Ser., lleguminoses)
De distribució mediterània. Creix en jonqueres, marges de riera i proximitats
de fonts. Ha estat detectada a la riera de Sant Jaume (DF1198, DG1000,
DG1002) i a la riera de Gaià (DF1298, DF1399).
Calabruixa gran (Muscari comosum (L.) Miller, liliàcies)
Planta bulbosa pròpia de la regió mediterrània i zones properes. Es fa en her
bassars i pedregars. Escassa al terme de Viladecavalls, ha estat observada a
prop de can Buxeres (DG1203).
Calabruixa petita (Muscari neglectum Guss. ex Ten., liliàcies)
Petita herba bulbosa estesa per la regió mediterrània i una gran part
d'Europa. Creix en llocs herbosos i pedregosos. Ha estat anotada de can Buxeres
(DG1203) i del coll de Margarit (DG1203).
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Camamilla (Chamomilla recutita (L.) Rauschert, compostes)
Es fa a una gran part d'Europa i zones adjacents. Creix espontàniament en
terrenys diversos (herbassars, vores de camins, llits i marges fluvials, ermassos
humits, etc.). Gaudeix de reconegudes virtuts medicinals. Es fa a la llera de la
riera de Sant Jaume (DF1198).
Campaneta gran (Campanula affinis Schultes, campanulàcies)
Espècie endèmica de Catalunya. Creix en roquissars i talussos. Ha estat
observada a la riba abrerenca de la riera de Sant Jaume (DF1198).
Canabassa (Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum, compostes)

Comuna a gran part d'Europa, escasseja a la terra baixa mediterrània. Creix
prop de fonts i rierols. Com a planta remeiera té virtuts colerètiques i antireu
màtiques. Es troba a la riera de Sant Jaume (DF1099, DF1198, DGl000) i a la
font del Frare (DF1299).
Cap de gall (Onobrychis caput-galli (L.) Lam., lleguminoses)

Herba de la regió mediterrània, però escassa a la Península Ibèrica. Es troba
en marges herbosos i pradells d'herbes anuals. Els fruits recoberts d'agullons
llargs, justifiquen el seu nom. Creix a la vora de la carretera d'Olesa a
Vacarisses, prop de l'antiga estació d'Olesa (DG1002).
Cap rodó (Allium sphaerocephalon L. subsp. sphaerochephalon, liliàcies)
Aquest all silvestre de distribució europeo-mediterrània es fa en rocams i
prats secs pedregosos. Creix a can Ros (DG 1103).
Caps blancs (Lobularia marítima (L.) Desv., crucíferes)

Crucífera de la regió mediterrània que es fa en contrades properes a la costa.
Es fa en marges, ribassos i planells assolellats. Les flors, que apareixen durant
tot l'any, fan olor a mel. Dins del terme de Viladecavalls, es troba al llit de la
riera de Sant Jaume (DG1000) i, abundant, a l'antiga estació d'Olesa (DG 1002).
Caps d'ase (Lavandula stoechas L. subsp. stoechas, labiades)

Mata aromàtica de distribució mediterrània. Es fa en brolles, sobre substrat
silícic. Es coneix també amb el nom de tomaní. Com a planta medicinal, té pro
pietats digestives i estimulants, i també és bona per a netejar ferides i plagues.
És present a l'antiga estació d'Olesa (DG0902), camí de l'Alzinar (DG1202), camí
a les Bassotes (DG1203) i al nord de Can Corbera (DG1302).
Cardó (Dipsacus fullonum L., compostes)
Espècie de les regions mediterània i eurosiberiona. Es fa en herbassars
humits, especialment en marges de torrents i rieres. Es pot citar de la riera de
Gaià (DF1298), del torrent de Sant Martí (DF1199), de la riera de Sant Jaume
(DF1198, DGlO00) i del camí del Suro, prop de can Missert (DG1501).
Càrex pèndula (Carex pendula Hudson, ciperàcies)
Espècie present a una gran part d'Europa. Es fa en boscos de ribera i her
bassars de torrents amb molta humitat. Es poden reportar diverses localitats:
riera de Gaià (DF1198, DF1298, DF1399), font del Roser (DF1199), torrent de
Sant Martí (DF1199), torrent Fosc (DF1298), font del Frare (DF1299), etc.
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Carlina corimbosa (Carlina corymbosa L. subsp. corymbosa, compostes)
Planta d'àrea mediterrània. Creix en marges pedregosos o terrosos. És fre
qüent al terme de Viladecavalls: antiga estació d'Olesa (DG1002), Pont Gran
(DG1002), turó de la Miranda (DG1203), els Forns de Calç (DG1303), etc.
Cascall banyut (Glaucium corniculatum (L.) J. H. Rudolph, papaveràcies)
Herba d'Àsia sud-occidental, Àfrica septentrional i zones àrides d'Europa. Creix
en ermots i sembrats. La seva presència a Viladecavalls és remarcable, ja que es
tracta d'una espècie molt rara al Vallès. Es troba al camí de la Calera (DG1002).
Cascall bord (Papaver somniferum L. subsp. setigerum (DC.) Arcangeli,
papaveràcies)
Planta espontània de la regió mediterrània occidental. Prospera en ribassos,
camps abandonats, marges i lleres fluvials. No s'ha de confondre amb la subes
pècie somniferum, l'autèntic cascall, del qual s'extreu l'opi i els seus derivats. Es
fa a la riera de Sant Jaume (DF1198).
Cascall marí (Glaucium flavum Crantz, papaveràcies)
Aquesta planta es troba al litoral de gran part d'Europa i nord d'Àfrica.
Rarament penetra a l'interior seguint els cursos dels rius. És interessant, doncs,
la seva presència a Viladecavalls, on abunda en el llit sorrenc de la riera de Sant
Jaume (DF1198, DG1000) i penetra una mica a la riera de Gaià (DF1298).
Centaura groga (Blackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp. perfoliata,
gencianàcies)
Herba present a gran part d'Europa. Es fa en llocs herbosos més o menys
humits. Ha estat detectada a la riera de Sant Jaume (DF1099, DF1198, DGl000,
DG1002), torrent de Sant Martí (DF1199), font de can Bayona (DGl000) i can
Margarit (DG1203).
Cervina (Coronopus didymus (L.) Sm., crucíferes)
Herba originària d'Amèrica del Sud, però naturalitzada a diverses parts del
globus. Creix en ermots humits, marges i herbassos nitròfils. Ha estat trobada a
la riera de Sant Jaume (DF1198).
Cinerària (Senecio bicolor (Willd.) Tod. subsp. cineraria (DC.) Chater, compostes)
Aquesta planta és pròpia del litoral marí mediterrani. No obstant, ha estat
molt cultivada en jardins i es troba sovint naturalitzada en altres indrets. Ha
estat observada al torrent de Sant Martí (DF1199).
Cogombre amarg (Ecballium elaterium (L.) A. Richard, cucurbitàcies)
Espècie mediterrània i iranoturaniana. Es fa en indrets ruderalitzats. Els
fruits desprenen violentament les llavors. És present a can Margarit (DG1203).
Corretjola d'aigua (Calystegia sepium (L.) R. Br., convolvulàcies)
Herba present a gran part d'Europa. Es fa en canyars i maleses, a les ribes
de rius, rieres i torrents. Ha estat vista a la riera de Sant Jaume (DF1198,
DG1000, DG1002) i a la riera de Gaià (DF1399).
Corretjola llanosa (Convolvulus lanuginosus Desr., convolvulàcies)
Pròpia de la regió mediterrània occidental. És una planta calcícola i termòfila.
A Viladecavalls es troba al solell del turó del Ros (DG1103).

45

Cosconilla (Reichardia picroides (L.) Roth, compostes)
De la regió mediterrània. Es fa en fenassars, marges i ribassos. Els brots
tendres es poden menjar en amanides. És bastant freqüent a tot el terme: camí
de can Sanahuja (DF1199), al nord de Can Corbera (DG1302), etc.
Créixens (Nasturtium officinale R. Br., crucíferes)
Herba hidròfila present a quasi tots els països temperats. Molt rica en sals
minerals i vitamines A i C, és una excel·lent amanida, però cal anar amb compte,
si no és de cultiu, amb la seva procedència. Es fan a la riera de Sant Jaume
(DF1099, DF1198, DG1000, DG1002).
Créixens bords (Apium nodiflorum (L.) Lag., umbel·líferes)
Herba d'àrea atlàntica i mediterrània. Viu en fonts, rieres i rierols, sovint en
companyia de créixens autèntics. Els créixens bords abunden a la riera de Sant
Jaume (DF1099, DF1198, DG1000, DG1002) i a la riera de Gaià (DF1298, DF1399).
Crespinell glauc (Sedum dasyphyllum L., crassulàcies)
D'àrea mediterrània i centreeuropea. És una herba crassa que viu en roques
i murs. és present al Forat del Vent (DG1103), Cap del Ros (DG1103), can Ros
(DG1103) i la Pedrera (DG1303).
Crespinell gros (Sedum sediforme (Jacq.) Pau, crassulàcies)
Espècie mediterrània. Es fa en pedregars, matolls i prats secs. És una planta
comuna a Viladecavalls: Torrent del Frare (DF1299), Forat del Vent (DG1103),
camí al coll de Margarit (DG1103), coll de Margarit (DG1203), drecera al coll de
Margarit (DG1203), camí a les Bassotes (DG1203), mirador de les Bassotes
(DG 1303), la Pedrera (DG1303), etc.
Cua de cavall grossa (Equisetum telmateia Ehrh., equisetàcies)
Planta pròpia de les zones temperades i fredes de l'hemisferi nord. Li calen
terrenys molt humits, preferentment al costat de rierols. Té propietats diürèti
ques, remineralitzadores i hemostàtiques, però no s'ha de collir al terme de
Viladecavalls en raó de la seva escassesa. Es fa a la riera de Sant Jaume
(DF1198) i a la riera de Gaià (DF1298, DF1399).
Curripeus (Erodium cicutarium (L.) L'Hér. subsp. cicutarium, geraniàcies)
Herba subcosmopolita, pròpia de pradells nitròfils. És un del geranis silves
tres que es fan a can Ros (DG1103).
Dauradella (Asplenium ceterach L., aspleniàcies)
P lanta de les zones temperades d'Europa, Àsia i nord d'Àfrica. Creix en
escletxes de roques i murs. Té molta fama com a planta remeiera, especialment
com a pectoral. Ha estat vista al Pont Gran (DG1002), turó del Ros (DG1103),
can Ros (DG 1103) i camí a les Bassotes (DG1203).
Dent de lleó (Taraxacum officinale Weber, compostes)
S'estén per una gran part d'Europa i zones properes. Es fa en prats, herbeis
i raconades humides. Té virtuts diürètiques i aperitives. Es pot citar del torrent
Fosc (DF1298), torrent del Frare (DF1299), font de can Margarit (DG1203), can
Margarit (DG1203) i turó de la Miranda (DG1203).
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Denteguera groga (Odontites lutea (L.) Clairv., escrofulariàcies)
Planta bàsicament d'àrea mediterrània. Es fa en talussos, matolls aclarits, etc.
És de floració tardana (setembre i octubre). Ha estat anotada de l'antiga estació
d'Olesa (DG1002), can Bayona (DG1100), camí al coll de Margarit (DG1103), coll
de Margarit (DG1203), can Margarit (DG1203) i can Buxeres (DG1203).
Eleusina (Eleusine tristachya (Lam.) Lam., gramínies)
Gramínia oriünda d'Amèrica del Sud i naturalitzada a Catalunya des de fa
molt de temps, en vores de camins i llocs calcigats una mica humits. Ha estat
observada a Sant Miquel de Toudell (DG1400).
Enciamet (Samolus ualerandi L., primulàcies)
Planta subcosmopolita de llocs molt humits, com ara fonts, rierols, jonqueres
i regalims. Creix a la riera de Sant Jaume (DF1099, DF1198, DGlO00 i DG1002),
font del Frare (DF1299) i font de can Bayona (DG1000).
Escrofulària de ca (Scrophularia canina L. subsp. canina, escrofulariàcies)
Planta mediterrània. Es fa en ermots i lleres fluvials. El nom li ve de l'anti
ga utilitat contra la ronya dels gossos. Abunda a la riera de Sant Jaume
(DF1099, DF1198, DGlO00) i és més escassa a la riera de Gaià (DG1403).
Esparreguera boscana (Asparagus acutifolius L., liliàcies)
De la regió mediterrània. Creix en boscos bralles i pedregors. Els brots de la
planta són els espàrrecs i constitueixen una menja exquisida. La rel té virtuts diü
rètiques. Abunda al terme de Viladecavalls: torrent del Frare (DF1299), can
Marcet (DGlO0l), font del Roure (DGll0l), Forat del Vent (DG1103), can Ros
(DG1103), solell del turó dels Quatre Termes (DG1103), cova de les Tres Boques
(DG1103), camí al coll de Margarit (DG1103), camí de l'Alzinar (DG1202), coll de
Margarit (DG1203), drecera al coll de Margarit (DG1203), lloreda de can Margarit
(DG 1203), camí a les Bassotes (DG1203), les Bassotes (DG1203), mirador de les
Bassotes (DG1303), els Forns de Calç (DG1303), la Pedrera (DG1303) etc.
Espernallac (Santolina chamaecyparissus L. subsp. squarrosa (DC.)
Nyman, compostes)
Plant§l de distribució mediterrània occidental. Es fa en pedregars i pastures
seques. Es un bon tònic estomacal, amb efectes semblants als de la camamilla.
No és gaire freqüent al terme de Viladecavalls. Es troba, per exemple, a can
Cabassa (DF1299) i a l'antiga estació d'Olesa (DG1002).
Espígol comú (Lauandula latifolia Medicus, labiades)
Planta mediterrània que viu en brolles i prats secs. És una bona planta
remeiera, amb virtuts digestives, estimulants, antireumàtiques i desinfectants.
S'ha usat per a donar bona olor a la roba guardada als armaris. S'anomena
també barballó. És freqüent al terme de Viladecavalls, encara que l'excessiva
pressió urbanitzadora i la recol·lecció abusiva van reduint-ne les poblacions. Ha
estat anotada a les localitats següents: torrent del Frare (DF1299), antiga
estació d'Olesa (DG1002), mirador del Cap del Ros (DG1103), camí al coll de
Margarit (DG1103), turó de Santa Coloma (DG1200), mirador de les Bassotes
(DG1303) i la Pedrera (DG1303).
Espina-xoca (Xanthium spinosum L. compostes)
Herba introduïda d'Amèrica del Sud. Es fa en ermots. Ha estat observada al
torrent de Sant Martí (DF1199), a can Cabassa (DF1299) i al Cap del Ros
(DG1103).
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Espunyidella apegalosa (Galium aparine L., rubiàcies)

Herba de distribusió àmplia pròpia d'ambients arvenses. Com a planta medi
cinal s'havia fet servir contra l'escorbut. Es troba a can Cabassa (DF1299), can
Turu (DG1200) i can Margarit (DG1203).

Espunyidella pelosa (Galium maritimum L., rubiàcies)

Espècie de la regió mediterrània occidental. Creix en boscos i brolles. Ha
estat observada al camí de l'Alzinar (DG1202), can Margarit (DG 1203) i can
Buxeres (DG1203).

Estramoni ferotge (Datura ferox L., solanàcies)

Herba oriünda de l'Àsia oriental, que a Catalunya a vegades és plantada com
a ornamental i en molt rares ocasions es troba naturalitzada, en ermots i
marges. Es diferencia de l'estramoni comú o herba talpera (D. stramonium L.)
pels enormes agullons del fruit. Es fa a can Cabassa (DF1399).

Falguera comuna (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum, hipo
lepidàcies)
Falguera d'àrea subcosmopolita, pròpia d'indrets humits. Una tradició antiga
de Catalunya deia que collida la nit de sant Joan, deslliurava de qualsevol mal.
En medicina popular servia per a rebaixar la sang. Cal referir, al terme de
Viladecavalls, les localitats següents: font del Roser (DF1199), riera de Gaià
(DF1298), torrent del Frare (DF1299) i riera de Sant Jaume, prop de l'antiga
estació d'Olesa (DG 1002).
Falguereta capil·lera (Adiantum capillus-veneris L., adiantàcies)

Planta estesa per gran part del món. Es fa en roques i parets regalimoses.
Com el seu nom indica, s'havia fet servir per a enfortir el cabell. Creix a la riera
de Sant Jaume (DF1099, DF1198, DG1000, DG 1002), torrent de Sant Martí
(DF1199), font de can Sanahuja (DF1198), torrent Fosc (DF1298), font del Frare
(DF1299), torrent del Frare (DF1299), Pont Gran (DG 1002), etc.

Falzia blanca (Asplenium ruta-muraria L., aspleniàcies)

Petita falguera de les zones temperades de l'hemisferi nord. Creix a les
roques calcàries. Ha estat vista al turó del Ros (DG1103), solell del turó dels
Quatre Termes (DG 1103), camí al coll de Margarit (DG 1103), Forat del Vent
(DG1103) i turó de la Miranda (DG1203).

Falzia de bosc (Asplenium onopteris L., aspleniàcies)

Espècie de distribució bàsicament mediterrània. Prospera en alzinars i parat
ges ombrívols. Ha estat enregistrada del Pont Gran (DG0703), can Marcet
(DGlO0l), turó del Ros (DG1103), collet del Ros (DG1103), turó dels Quatre
Termes (DG 1103), turó de la Miranda (DG1203) i camí a les Bassotes (DG1203).

Falzia roja (Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D. E. Meyer,
aspleniàcies)
Falguera subcosmopolita. Es fa en roques i murs ombrívols. Ha estat obser
vada a les localitats següents: Pont Gran (DG1002), turó del Ros (DG1103), can
Ros (DG1103), torrent de Margarit (DG1203) i turó de la Miranda (DG1203).
Farigola (Thymus vulgaris L., labiades)
Espècie europea sud-occidental. Creix en pedregars, matolls i prats secs.
Aquesta planta és lloada en una poesia del viladecavallenc Rafael Puig i
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Rusiñol, guardonada al festival internacional de Prada del Conflent: «Oh!
Farigola petita, tu que arran de terra estàs, quan floreixes, que bonica i quanta
aroma que fas». El poeta la qualifica de «planta del remei». Efectivament, té pro
pietats digestives, antiespasmòdiques, estimulants i antisèptiques. És molt fre
qüent a tot el terme: turó de Santa Coloma (DF1299), Forat del Vent (DG1103),
coll de Margarit (DG1203), drecera al coll de Margarit (DG1203), la Pedrera
(DG1303), etc.
Farigola borda (Coris monspeliensis L., primulàcies)

Herba mediterrània, que creix en matolls i pedregars. Com a planta remeie
ra s'havia utilitzat com a remei, poc efectiu, de la sífilis i el mal de pedra.
S'aporten les citacions següents: can Ros (DG1103), solell del turó dels Quatre
Termes (DG1103), camí al coll de Margarit (DG1103), cova de les Tres Boques
(DG1103) i la Pedrera (DG1303).
Fenàs boscà (Brachypodium syluaticum (Hudson) Beauv. subsp. syluaticum,
gramínies)
Es troba a una gran part d'Europa. Creix en boscos i paratges ombrívols. Es
pot esmentar dels indrets següents: confluència de les rieres de Gaià i de Sant
Jaume (DF1198), riera de Gaià (DF1198), font del Roser (DF1199), torrent de
Sant Martí (DF1199), font del Frare (DF1299), torrent del Frare (DF1299), riera
de Sant Jaume (DGlO00), camí de can Duran de les Tauponeres a can Matetes
(DG1000), font de can Bayona (DG1000), font del Roure (DG1101), collet del Ros
(DG1103), camí de l'Alzinar (DG1202), can Margarit (DG1203), les Bassotes
(DG1203) i la Barrumbina (DG1303).
Fenàs de bou (Festuca arundinacea Schreber subsp. fenas (Lag.) Arcangeli,
gramínies)
Planta de distribució mediterrània, pròpia de prats, jonqueres i herbassars
humits. La subespècie va ser descrita pel botànic aragonès Mariano de Lagasca
(1776-1839). Es fa a la riera de Sant Jaume, prop de l'antiga estació d'Olesa
(DG1002).
Fonoll (Foeniculum uulgare Miller subsp. piperitum (Ucria) Coutinho,
umbel·líferes)
Planta mediterrània. Creix en camps, marges i fenassars. Els fruits són esto
macals, carminatius, antiespasmòdics i galactògens. És freqüent a tot el terme:
confluència de les rieres de Gaià i de Sant Jaume (DF1198), camí de can
Sanahuja (DF1199), torrent del Frare (DF1299), turó de Santa Coloma
(DF1299), can Cabassa (DF1299), can Margarit (DG1203), riera de Sant Jaume
(DGlO00), can Buxeres (DG1203), etc.
Frare de l'heura (Orobanche hederae Duby, orobancàcies)
Espècie de distribució atlàntica i mediterrània. És una planta paràsita que
s'alimenta de l'heura. Creix a la font del Frare (DF1299), riera de Gaià (DF1198,
DF1299), collet del Ros (DG1103) i Pont Gran (DG1203).
Fraret d'estepa vermell (Cytinus ruber (Fourr.) Komarov, raflesiàcies)

Planta paràsita de distribució mediterrània, que viu a expenses de l'estepa
blanca. Al mes de maig abunda a prop dels Forns de Calç (DG1203).
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Fumana (Fumana ericoides (Cav.) Gand., cistàcies)
Espècie mediterrània. Prospera en roquissars, brolles i prat secs, preferent
ment sobre substrat calcari. Pot ser referida dels llocs següents: solell del turó
dels Quatre Termes (DG1103), camí al coll de Margarit (DG1103), Forat del Vent
(DG1103), coll de Margarit (DG1203), drecera al coll de Margarit (DG1203),
mirador de les Bassotes (DG1303) i la Pedrera (DG1303).
Galzeran (Ruscus aculeatus L., liliàcies)
Planta de distribució atlàntica i mediterrània. Creix en raconades ombribvo
les i zones humits de bosc. Són moltes les localitats a reportar: riera de Gaià
(DF1198, DF1299 , DF1399), torrent de Sant Martí (DF1199), torrent Fosc
(DF1298), font del Frare (DF1299), torrent del Frare (DF1299), font de can
Bayona (DGlO00), font del Roure (DG1101), Forat del Vent (DG1103), turó del
Ros (DG1103), collet del Ros (DG1103), camí de l'Alzinar (DG1202), turó de la
Miranda (DG 1203) i les Bassotes (DG1203).
Gavó espinós (Ononis spinosa L. s. l., lleguminoses)
De distribució centreeuropea i mediterrània. Prospera en herbassars i
marges de camins humits. La rel era un remei contra les pedres de la bufeta i
altres afeccions de les vies urinàries. Es pot citar de l'antiga estació d'Olesa
(DG1002) i del camí del Suro, prop de can Missert (DG1501).
Gavó groc (Ononis natrix L. subsp. natrix, lleguminoses)
Herba estesa per la regió mediterrània i zones properes. Es fa en marges secs,
brolles i pedregars. Creix al camí de la font del Roser (DF1199) i a la drecera al
coll de Margarit (DG1203).
Gavó menut (Ononis minutissima L., lleguminoses)
D'àrea mediterrània occidental i central. Viu en roques i en prats secs pedre
gosos. S'aporten les localitats següents: Forat del Vent (DG1103), camí al coll de
Margarit (DG 1103), drecera al coll de Margarit (DG1203), mirador de les
Bassotes (DG 1303) i la Pedrera (DG1303).
Gladiol de codina (Gladiolus illyricus Koch, amaril·lidàcies)
Espècie atlàntica i mediterrània. Es fa en prats secs i llocs pedregosos. Pot ser
esmentat del Forat del Vent (DG1103), can Ros (DG1103) i turó de la Miranda
(DG1203).
Herba berruguera (Heliotropium europaeum L., boraginàcies)
Espècie de les regions mediterrània i iranoturaniana. Es cria en camps, ermas
sos i vores de camins. Un emplastre fet amb les llavors reduïa les berrugues. Ha
estat observada al torrent de Sant Martí (DF1199), a la riera de Sant Jaume
(DG1000), al Pont Gran (DG1002) i a l'antic forn de calç del camí al coll de
Margarit (DG1203).
Herba de la feridura (Sideritis hirsuta L., labiades)
De la regió mediterrània occidental. Viu en matolls, prats secs i pedregars.
S'havia utilitzat en medicina popular contra l'apoplexia. Ha estat vista al Forat
del Vent (DG1103) i al solell del turó dels Quatre Termes (DG1103).
Herba de les panteres (Doronicum pardalianches L., compostes)
Espècie pròpia de l� meitat occidental d'Europa. Es fa en boscos caducifolis i
en raconades frescals. Es rara al terme de Viladecavalls. Creix a la riera de Gaià
(DF1198, DF1399) i al torrent Fosc (DF1298).
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Herba de les set sagnies (Lithodora fruticosa (L.) Griseb., boraginàcies)
Planta de la regió mediterrània occidental. Es fa en brolles seques i pedregars
calcaris. En medicina casolana era molt apreciada per a rebaixar la sang. Es
troba al camí al coll de Margarit (DG1203).
Herba del mal estrany (Jasonia tuberosa (L.) DC., compostes)
Planta endèmica ibero-occitana. Es fa en marges i planells terrosos.
S'anomena herba del mal estrany per les seves preteses virtuts remeieres contra
el càncer. També s'havia utilitzat vanament contra la tuberculosi. Ha estat
observada a prop de can Tarumbot (DF1299).
Herba de sant Jordi (Centranthus ruber (L.) DC. subsp. ruber, valerianàcies)
Planta mediterrània. Rep aquest nom perquè floreix normalment a la segona
quinzena d'abril. És freqüent a Viladecavalls en marges i declivis: antiga estació
d'Olesa (DG1002), riera de Sant Jaume (DG1002), Pont Gran (DG1002), can
Buxeres (DG1203), la Pedra Degollada (DG1203), etc.
Herba de sant Llorenç (Astragalus monspessulanus L. subsp. monspessu
lanus, lleguminoses)
Lleguminosa d'àrea mediterrània occidental. Creix en prats secs i brolles
pedregoses. S'han d'indicar les localitats següents: font del Roser (DF1199) can
Bayona (DGll00) i camí a les Bassotes (DG1203).
Herba de sant Roc (Pulicaria dysenterica (L.) Bernh, compostes)
Planta present a gran part d'Europa. Creix en jonqueres, fonts i rieres. Ha
estat vista a la riera de Gaià (DF1099, DF1198, DF1399) i a la font de can
Bayona (DG1000).
Herba felera (Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. chamaepitys, labiades)
Espècie de distribució europeo-mediterrània. Creix en camps, ribassos, marges
de camins i lleres fluvials. S'havia emprat contra l'artritis. El nom vulgar indicat
al·ludeix al seu gust amarg. És present a la riera de Sant Jaume (DG1000).
Herba groguiblanca (Gnaphalium luteo-album L., compostes)
Espècie d'àmplia distribució mundial, però escassa a Catalunya. Creix en sòls
molls. Es troba a la riera de Sant Jaume (DG1000).
Herba prima (Asperula cynanchica L., rubiàcies)
Planta de distribució paleàrtica. Es fa en prars secs, roquissar i codines. Es
pot citar del coll de Margarit (DG1203) i de la drecera al coll de Margarit
(DG1203).
Heteropògon (Heteropogon contortus (L.) Beauv. ex Roemer et Schultes, gra
mínies).
Gramínia tropical i mediterrània. Es fa en codines i prats secs pedregosos. És
present al turó de Santa Coloma (DF1299).
Holcus (Roleus lanatus L., gramínies)
Planta estesa per gran part d'Europa. Creix en jonqueres i herbassars
humits. Es fa a la riera de Sant Jaume (DF1099, DG1000).
Ínula blanca (Inula helenioides DC., compostes)
Planta endèmica ibero-occitana. Creix en fenassars i vorades de bosc. Ha
estat descoberta al turó de les Parentes (DG1103).
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Ínula esquarrosa (Inula conyza DC., compostes)
Planta estesa per gran part d'Europa. Es fa en marges herbosos humits. És
relativament freqüent al terme de Viladecavalls: font de can Sanahuja (DF1198),
torrent de Sant Martí (DF1199), font del Roser (DF1199), font del Frare
(DF1299), camí de can Duran de les Tauponeres a can Matetes (DGlO00), font de
can Bayona (DGlO00), Racó de la Pinassa (DG1101), collet del Ros (DG1103),
camí al collet del Ros (DG1103), can Margarit (DG1203), lloreda de can Margarit
(DG1203), turó de la Miranda (DG 1203), els Forns de Calç (DG1303), etc.
Iva (Ajuga iva (L.) Schreber, labiades)
Planta de la regió biogeogràfica mediterrània. Es fa en prats secs i en pedre
gars calcaris. El nom vulgar deriva del llatí i no té res a veure amb l'impost del
valor afegit. Per les seves propietats tòniques, aperitives, antiespasmòdiques, i
fins i tot contra la malària, els herbolaris deien que «l'iva tot mal esquiva». Es
bastant freqüent a Viladecavalls: can Sanahuja (DF1198), can Duran de les
Tauponeres (DGll00), camí de can Trullàs a can Marcet (DG1101), turó del Ros
(DG1103), Forat del Vent (DG1103), cova de les Tres Boques (DG1103), camí al
coll de Margarit (DG1103, DG 1203), can Margarit (DG1203), drecera al coll de
Margarit (DG 1203), camí a les Bassotes (DG 1203), els Forns de Calç (DG1303) i
la Pedrera (DG1303).
Jonc comú (Scúpus holoschoenus L., ciperàcies)
Planta d'àrea mediterrània. Creix en jonqueres i sòls humits. Es pot referir
de les localitats següents: riera de Sant Jaume (DF1198, DG1000, DG1002),
torrent de Sant Martí (DF1199), font del Roser (DF1199), riera de Gaià (DF1399,
DG1402), Pont Gran (DG1002) i camí de l'Alzinar (DG1202).
Jonc de galàpet (Juncus bufonius L., juncàcies)
Herba subcosmopolita, pròpia de sòls molls. Es fa a la riera de Sant Jaume
(DF1198).
Jonc negre (Schoenus nigricans L., juncàcies)
Herba existent a gran part d'Europa. Viu en sòls molls. S'anomena també
negrellut. Es pot citar de la riera de Sant Jaume (DG1002).
Jonça (Aphyllanthes monspeliensis L., liliàcies)
Planta submediterrània. És típica d'una mena de prats secs anomenats jon
cedes. Com a localitats concretes es poden indicar les següents: can Sanahuja
(DF1198), Pont Gran (DG1002), drecera al coll de Margarit (DG 1203), turó de la
Miranda (DG1203), mirador de les Bassotes (DG1303) i la Pedrera (DG1303).
Linària de Cadevall (Chaenorhinum origanifolium (L.) Fourr. subsp. cade
vallii (O. Bolòs et Vigo) Laínz, escrofulariàcies)
, A nivell subespecífic és un endemisme del nord-est de la Península Ibèrica.
Es dedicada a Joan Cadevall (1846-1921), botànic terrassenc autor de la Flora
de Catalunya. Creix en fissures de roques calcàries assolellades de la serra del
Ros: Cap del Ros (DG1103), mirador del Cap del Ros (DG1103), solell del turó
dels Quatre Termes (DG1103), camí al coll de Margarit (DG 1103), camí a les
Bassotes (DG1203), mirador de les Bassotes (DG1303), etc.
Lisimàquia de jonquera (Lysimachia ephemerum L., primulàcies)
Espècie endèmica de la Península Ibèrica i França meridional. Creix en jon
queres, degotalls i proximitats de fonts. Ha estat descoberta a la riba olesana de
la riera de Sant Jaume, prop de can Miquel Amat (DF1099).

52

Llambra (Stipa offneri Breistr., gramínies)
Gramínia de la regió mediterrània occidental. Creix en roquissars i brolles.
És freqüent al vessant sud de la serra d'en Ros: Forat del Vent (DG1103),
mirador del Cap del Ros (DG1103), solell del turó dels Quatre Termes (DG1103),
camí al coll de Margarit (DG1103), cova de les Tres Boques (DG1103), camí a les
Bassotes (DG1203), mirador de les Bassotes (DG1303), la Pedrera (DG1303), etc.
Llapassa menor (Arctium minus Bernh., compostes)
Planta mediterrània septentrional. És pròpia de sòls humits i herbassars. Ha
estat vista a la riera de Sant Jaume (DF1198, DGlO00), torrent de Sant Martí
(DF1199), font de can Bayona (DG1000), Pont Gran (DG1002), font del Roure
(DGll0l), can Buxeres (DG1203) i la Barrumbina (DG1303).
Llegum d'argent (Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball, lleguminoses)
Espècie de la regió mediterrània occidental i central. Es cria en prats secs i
llocs pedregosos. Creix al camí al Cap del Ros (DG1103), coll de Margarit
(DG1103), coll de Margarit (DG1103), cova de les Tres Boques (DG1103), drecera
al coll de Margarit (DG1203), la Pedrera (DG1303), etc.
Llengua de bou (Echium uulgare L. subsp. argentae (Pau) Font Quer,
boraginàcies)
Herba mediterrània. Creix en marges herbosos, pedregars i vores de camins.
Té virtuts diürètiques, sudorífiques, depuratives i antiinflamatòries. Es pot citar
dels indrets següents: font del Roser (DF1199), riera de Sant Jaume (DGlO00),
Pont Gran (DG1002) i can Margarit (DG1203).
Llengua de ca (Cynoglossum creticum Miller, boraginàcies)
Espècie mediterrània, pròpia d'herbassars i marges de camins. Es cria al
costat de la lloreda de can Margarit (DG1203).
Lletera de vesc (Euphorbia characias L. subsp. characias, euforbiàcies)
Planta mediterrània. Es troba en boscos, matolls i ribassos. És freqüent al
terme de Viladecavalls: font del Roser (DF1199), riera de Gaià (DF1298), antiga
estació d'Olesa (DG1002), Cap del Ros (DG1103), cova de les Tres Boques
(DG1103), coll de Margarit (DG1203), drecera al coll de Margarit (DG1203), can
Margarit (DG1203), turó de la Miranda (DG1203), can Buxeres (DG1203), la
Pedra Degollada (DG1203), els Forns de Calç (DG1303), la Pedrera (DG1303), etc.
Lletsó fi (Sonchus tenerrimus L., compostes)
Espècie mediterrània. Es fa en roquissars, marges humits i vores de camps.
Són nombroses les localitats en què es troba: riera de Sant Jaume (DGlO00),
Forat del Vent (DG1103), Cap del Ros (DG1103), turó dels Quatre Termes
(DG1103), coll de Margarit (DG1103), la Pedra Degollada (DG1203), al nord de
Can Corbera (DG1302), etc.
Lli de Narbona (Linum narbonense L., linàcies)
Planta de l'oest i el centre de la regió mediterrània. Es fa en pastures seques
del domini de la jonceda. Es pot citar de l'antiga estació d'Olesa (DG1002).
Llonguera petita (Andryala ragusina L., compostes)
Espècie de l'occident de la regió mediterrània. Creix en arenys i codolars flu
vials. Es troba a la riera de Gaià (DG1402, DG1403).
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Maduixera silvestre (Fragaria uesca L., rosàcies)
Herba comuna als boscos humits d'Europa. Es troba sempre en llocs humits
i ombrívols. Ha estat vista al callet del Ros (DG1103), al camí que puja al callet
del Ros (DG1103), a prop del coll de Margarit (DG1203) i a la part nord de la
Barrumbina (DG1303).
Malcoratge (Mercurialis annua L., euforbiàcies)
Herba subcosmopolita, pròpia d'ambients ruderals o arvenses. La planta
fresca és purgant. Gaudia també de propietats màgiques i el nom de mercurial,
que també rep, recorda les antigues festes en honor del déu Mercuri. Es pot citar
de can Boada de les Parentes (DG 1102) i de can Buxeres (DG1203).
Malcoratge tomentós (Mercurialis tomentosa L., euforbiàcies)
Endemisme ibero-occità. Creix en codolars i arenys de riera. S'anomena
també herba de santa Quitèria. Ha estat detectada a les lleres de la riera de
Sant Jaume (DF1198) i de la riera de Gaià (DG1402, DG1403).
Malrubí (Marrubium uulgare L., labiades)
Espècie comuna a les regions temperades de l'hemisferi nord. És freqüent en
indrets ruderals. S'havia fet servir contra malalties de les vies respiratòries. Es
pot consignar de can Cabassa (DF1299) i de can Margarit (DG1203).
Malrubí d'aigua (Lycopus europaeus L., labiades)
Planta amb àrea de distribució europea. Creix en sòls entollats. Es pot
esmentar de la riera de Gaià (DF1298) i del torrent del Frare (DF1299).
Mamelles de vaca (Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr., lleguminoses)
Espècie mediterrània. Es fa en prats secs i marges de camins. Escasseja al
terme de Viladecavalls, on només s'ha constatat la seva presència al camí al coll
de Margarit (DG1103) i a la Carena del Pèlach (DG1400).
Marcet (Dipcadi serotinum (L.) Medicus, liliàcies)
Herba bulbosa de la regió mediterrània occidental. Es fa en codines.
S'aporten les citacions següents: solell del turó dels Quatre Termes (DG1103),
camí a les Bassotes (DG1203) i la Pedrera (DG1303).
Margarida de camp (Leucanthemum uulgare Lam., compostes)
Herba present a tot el continent europeu. Creix en marges i herbassars humits.
Ha estat observada a la riera de Sant Jaume (DF1099) i al Cap del Ros (DG1103).
Marxívol (Helleborus foetidus L., ranunculàcies)
Espècie de distribució atlàntica i mediterrània. Es fa en marges de bosc i
raconades ombrívoles. És una planta metzinosa, que s'havia emprat per a enve
rinar fletxes, com ho recorda el nom castellà de hierba de los ballesteros. Es
poden fer les citacions següents: torrent Fosc (DF1298), riera de Gaià (DF1298,
DF1299, DG1403), riera de Sant Jaume (DGl000) i Pont Gran (DG1002).
Masera (Vincetoxicum hirundinaria Medicus subsp. intermedium (Loret et
Barrandon) Markgraf, asclepiadàcies)
L'espècie és eurasiàtica i la subespècie és ibera-provençal. Es fa en brolles,
marges de bosc i declivis terrosos. Malgrat la seva toxicitat, era considerada un
contraverí i amb tal finalitat era plantada als masos, circumstància que ha
quedat recollida en el seu nom català. Es troba en alguns punts del vessant
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meridional de la serra del Ros (DG 1103) i de la part septentrional i oriental del
turó de la Barrumbina (DG1303).
Matacà (Cynanchum acutum L., asclepiadàcies)
Espècie de les regions biogeogràfiques mediterrània i iranoturaniana. Es fa a
la riba de rius i rieres, en tamarigars i canyars. Es pot consignar de la confluèn
cia de les rieres de Gaià i de Sant Jaume (DF1198).
Matacabrits (Chaenorhinum minus (L.) Lange. subsp. minus, escrofulariàcies)
Herba present a gran part d'Europa, però que ha estat poc citada a Catalunya.
Es fa en terrenys sorrencs. Es pot citar de la riera de Sant Jaume (DG1000).
Melgó d'escudelles (Medicago scutellata (L.) Miller, lleguminoses)
Espècie mediterrània. Es fa en conreus i terrenys herbosos. És molt curiós el
fruit d'aquesta planta, que sembla un conjunt d'escudelles, una dins de l'altra.
Ha aparegut a can Sanahuja (DF1198), en un oliverar.
Menta borda (Mentha suaveolens, labiades)
Planta de l'Europa occidental i meridional. Habita jonqueres i marges de
torrents i rieres. Ha estat enregistrada de la riera de Sant Jaume (DF1099,
DGl000, DG1002), torrent de Sant Martí (DF1199), riera de Gaià (DF1298,
DF1399), font de can Bayona (DGl000) i Racó de la Pinassa (DGll0l).
Mill del sol (Lithospermum officinale L., boraginàcies)
Planta present a quasi tots els països d'Europa. Creix en marges herbosos i
clarianes de bosc. Fa fruits com de porcellana i per aquest motiu es creia que era
bona per a desfer les pedres de les vies urinàries i biliars. Es pot referir del camí
de can Sanahuja a la riera de Sant Jaume (DF1198), de la font del Roser
(DF1199) i de la font del Roure (DG1101).
Mill gruà (Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. Johnston, boraginàcies)
Planta present a una gran part d'Europa. Es fa en paratges ombrívols i
humits. Els seus fruits són durs, blancs i lluents. Es poden aportar les citacions
següents: riera de Sant Jaume (DF1198), torrent de Sant Martí (DF1199),
torrent Fosc (DF1298), font del Frare (DF1299), riera de Gaià (DF1198, DF1299,
DF1399), camí de can Bayona a Sant Jaume (DG1000), can Margarit (DG1203)
i torrent de Margarit (DG1203).
Minuàrtia híbrida (Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin subsp. hybrida,
cariofil·làcies)
Espècie d'àrea europea i asiàtica sud-occidental. Es cria en comunitats d'her
bes anuals. El gènere és dedicat a Joan Minuart, destacat botànic català del
segle XVIII, que fou professor del Reial Jardí Botànic de Madrid. Ha estat
recol·lectada al llit sorrenc de la riera de Sant Jaume (DF1198).
Morella (Solanum nigrum L. subsp. nigrum, solanàcies)
Planta de distribució subcosmopolita. Es troba en marges de camps, esplanades,
vores de camins i clarianes de bosc. És freqüent al terme de Viladecavalls: torrent
de Sant Martí (DF1199), riera de Sant Jaume (DG1000), font de can Bayona
(DG1000), Cap del Ros (DG1103), mirador del Cap del Ros (DG1103), camí de
l'Alzinar (DG1202), can Margarit (DG1203), can Buxeres (DG1203), etc.
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Morenera prima (Phagnalon saxatile (L.) Cass., compostes)
Espècie mediterrània occidental. Es fa en roquissars, talussos i prats secs. El
nom popular fa referència a la seva virtut remeiera contra les morenes. Ha estat
anotada d'aquests llocs: can Sanahuja (DF1198), antiga estació d'Olesa (DG1002),
can Ros (DG 1103), camí de l'Alzinar (DG1202) i Forat del Vent (DG1103).
Narcís groc (Narcissus assoanus Dufour, amaril·lidàcies)
Endemisme hispana-provençal. Es fa en codines i prats secs pedregosos. Com
a localitats concretes es poden indicar les següents: can Ros (DG1103), Cap del
Ros (DG 1103), coll de Margarit (DG 1203) i turó de la Miranda (DG 1203).
Olivarda (Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter subsp. viscosa, compostes)
Planta d'àrea mediterrània. Creix en camps, ribassos i ermots. Ha estat
apuntada d'aquests indrets: can Tarumbot (DG 1299), turó de Santa Coloma
(DF1299), riera de Sant Jaume (DGlO00), can Duran de les Tauponeres
(DG 1100), can Buxeres (DG 1203) i al nord de Can Corbera (DG 1302).
Orella de llebre (Bupleurum rigidum L., umbel·líferes)
Espècie mediterrània. Apareix en boscos clars, brolles i prats secs. Ha estat
detectada a la font del Roser (DF1199), al torrent del Frare (DF1299) i a prop
del coll de Margarit (DG 1203).
Orenga (Origanum vulgare L., labiades)
Espècie de distribució eurasiàtica. Es fa en clarianes de bosc, marges herbo
sos i erms humits. Té virtuts tòniques i estomacals, a més de ser un excel·lent
condiment. Han estat apuntades les localitats següents: riera de Sant Jaume
(DF1198), torrent de Sant Martí (DF1199), font del Roser (DF1199), camí de can
Sanahuja (DF1199), font del Frare (DF1299), font de can Bayona (DG1000),
antiga estació d'Olesa (DG1002), Racó de la Pinassa (DGll0l), can Buxeres
(DG 1203) i turó de la Miranda (DG 1203).
Orquídia abortiva (Limodorum abortivum (L.) Swartz , orquidàcies)
Planta de la regió mediterrània i l'Europa central. Viu en zones de bosc, pre
ferentment en marges i clarianes. Antigament havia estat emprada per a provo
car avortaments. Es pot esmentar de la font de can Margarit (DG1203) i dels
Forns de Calç (DG1303).
Orval (Hypericum androsaemum L., gutíferes)
Planta de caràcter atlàntic i submediterrani, cada cop més escassa a la
Serralada Prelitoral i pràcticament extingida a la plana del Vallès. La seva pre
sència a Viladecavalls, a part del seu valor biogeogràfic, constata la riquesa dels
torrents de la part sud del terme, que convé conservar a tota costa, si realment
estimem el patrimoni natural de Catalunya. Tenia una gran fama remeiera, com
ho indica el seu nom, «or val». Es fa al torrent Fosc, molt a prop de la riera de
Gaià (DF1298).
Parietària (Parietaria judaica L., urticàcies)
Herba eurasiàtica que prospera en murs, marges i herbassars nitròfils. Com
a planta medicinal s'ha utilitzat per a fer orinar, i també contra l'artritis i la
hidropesia. Se la coneix també amb el nom de morella roquera. És comuna a
Viladecavalls: riera de Sant Jaume (DF1099), torrent de Sant Martí (DF1199),
can Sanahuja (DF1198), Pont Gran (DG 1002), etc.
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Pa de cucut (Oxalis corniculata L., oxalidàcies)
S'estén per gran part d'Europa, Àsia sud-occidental i Àfrica septentrional. Es
fa en llocs herbosos, sobre sòls humits i nitrogenats. Aquest fals trèvol es troba
a la riera de Sant Jaume (DF1198, DG1000), font del Roser (DF1199), torrent de
Sant Martí (DF1199, DGll00) i la Barrumbina (DG1303).
Paspall (Paspalum dilatatum Poiret, gramínies)
Herba introduïda d'Amèrica del Sud, pròpia d'ambients ruderals humits. A
Viladecavalls s'ha constatat la seva existència al nord de Can Corbera (DG1302)
i a Sant Miquel de Toudell (DG1400).
Pericó alat (Hypericum tetrapterum Fries, gutíferes)
Espècie de distribució europea, pròpia de jonqueres i herbassars molt humits.
Es pot reportar de la font del Frare (DF1299).
Pericó groc (Hypericum perforatum L., gutíferes)
Espècie estesa per una gran part d'Europa. Creix en marg�s herbosos i
vorades de bosc. S'anomena també hipèric groc i herba,foradada. Es una planta
de reconegudes virtuts vulneràries i antidepressives. Es relativament freqüent
al terme de Viladecavalls: font del Frare (DF1299), riera de Gaià (DF1399), riera
de Sant Jaume (DGlO00), font de can Bayona (DGlO00), Racó de la Pinassa
(DG1101), Racó dels Gresos (DG1103), coll de Margarit (DG1203), lloreda de can
Margarit (DG1203), can Margarit (DG1203), al nord de Can Corbera (DG1302),
els Forns de Calç (DG1303), la Barrumbina (DG1303), etc.
Pesolera borda (Lathyrus latifolius L., lleguminoses)
De la regió mediterrània i l'Europa central. És bastant rara a la Serralada
Prelitoral, on apareix esporàdicament en herbassars humits. Ha estat observa
da a la lloreda de can Margarit (DG1203) i a la font de can Margarit (DG1203).
Pinya de sant Joan (Leuzea conifera (L.) DC., compostes)
De la regió mediterrània occidental. Creix en brolles i pinedes. Se la conside
ra planta màgica, com altres que floreixen pels volts del solstici d'estiu. Ha estat
detectada als Forns de Calç (DG1303).
Pinzells (Stahaelina dubia L., compostes)
Planta de l'oest de la regió mediterrània. Viu en brolles i pinedes clares. S'han
d'indicar les localitats següents: camí de can Duran de les Tauponeres a can
Matetes (DG1000), turó del Ros (DG1103), camí al coll de Margarit (DG1103),
turó de Santa Coloma (DG1200), camí de l'Alzinar (DG1202), drecera al coll de
Margarit (DG1203), al nord de Can Corbera (DG1302), mirador de les Bassotes
(DG1303), la Pedrera (DG1303) i la Barrumbina (DG1303).
Pistolòquia (Aristolochia pistolochia L., aristoloquiàcies)
Espècie mediterrània occidental. Creix en brolles i prats secs. A Catalunya havia
estat emprada per a contenir els excessos biliars i també contra algunes malalties
del bestiar. A Viladecavalls es troba a les parts seques i assolellades de la serra del
Ros, especialment a la base terrosa dels penyals calcaris: Forat del Vent (DG1103),
camí al coll de Margarit (DG1103), camí a les Bassotes (DG1203), etc.
Plantatge gros (Plantago major L. subsp. major, plantaginàcies)
De distribució holàrtica. Es fa en sòls molls, herbeis humits, fonts i marges de
riera. Es pot consignar de la riera de Gaià (DF1198, DF1399), del torrent de Sant
Martí (DF1199), de la font del Roser (DF1199), de la riera de Sant Jaume
(DG1000) i de la font de can Bayona (DG1000).
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Plantatge lanceolat (Plantago lanceolata L., plantaginàcies)
Planta present a gairebé tota Europa. Prospera en pradells i marges humits.
Com a planta remeiera, té un ús pectoral i contra el rogall i els mals de coll. Es
troba als indrets següents: riera de Sant Jaume (DG1000), Cap del Ros
(DG1103), can Ros (DG 1103), camí de l'Alzinar (DG 1202), coll de Margarit
(DG1203), turó de la Miranda (DG1203) i can Buxeres (DG1203).
Poa de fulla estreta (Poa angustifolia L., gramínies)
Gramínia de les regions temperades i fredes d'Europa i Àsia. Creix en prats
i llocs herbosos humits. Ha estat herboritzada a can Ros (DG1103) i a can
Margarit (DG1203).
Poa trivial (Poa trivialis L. subsp. trivialis, gramínies)
Aquesta planta, pròpia d'Europa, Àsia temperada i nord d'Àfrica, viu en llocs
herbosos humits i rics en nitrogen. Es pot esmentar de la riera de Sant Jaume
(DF1198, DG1002).
Polígala calcària (Polygala calcarea F. W. Schultz, poligalàcies)
D'àrea europea occidental. Creix en matolls, pedregars i joncedes. Es pot citar
del Cap del Ros (DG1103), camí al coll de Margarit (DG1103), turó de la Miranda
(DG 1203) i les Bassotes (DG 1203).
Polígala rupestre (Polygala rupestris Pourret, poligalàcies)
De la regió mediterrània occidental. Viu en roques, preferentment calcàries.
Ha estat anotada al turó del Ros (DG1103), camí al coll de Margarit (DG1103),
drecera al coll de Margarit (DG 1203), els Forns de Calç (DG1203), mirador de les
Bassotes (DG1303) i la Pedrera (DG1303).
Polipodi serrat (Polypodium cambricum L. subsp. cambricum, falgueres)
De distribució atlàntica i mediterrània. Es fa tant en roques com en sòls
humits. S'anomena també herba pigotera. Són nombroses les localitats que es
poden referir: Pont Gran (DG 1002), Forat del Vent (DG 1103), turó del Ros
(DG 1103), callet del Ros (DG 1103), turó dels Quatre Termes (DG 1103), camí de
l'Alzinar (DG1202), turó de la Miranda (DG1203), camí a les Bassotes (DG1203),
la Pedra Degollada (DG1203), mirador de les Bassotes (DG1303), etc.
Polipògon (Polypogon viridis (Gouan) Breistr., gramínies)
Planta de la regió mediterrània, pròpia de sòls entollats. Abunda a la riera de
Sant Jaume (DF1099, DGl000, DG1002).
Pota de cavall (Tussilago farfara L., compostes)
Herba presenta a una gran part d'Europa, en contrades de muntanya o de
clima fred. Es fa en terrenys argilosos humits. Els seus capítols grocs apareixen
abans que les fulles. Ha constituït des d'antic un remei contra la tos. Ha estat
descoberta a la riera de Gaià (DF1298, DF1398, DF1399).
Ranuncle de codina (Ranunculus gramineus L., ranunculàcies)
Planta de les muntanyes del sud-oest d'Europa. Es fa en roquissars, llocs
pedregosos i prats secs. Es pot consignar de can Ros (DG 1103) i del turó de la
Miranda (DG1103).
Rementerola (Calamintha sylvatica Bromf. subsp. ascendens (Jordan) P. W.
Ball, labiades)
Herba estesa per una gran part d'Europa. Es fa en marges herbosos humits.
Té virtuts tòniques i estomacals. A Viladecavalls s'havia fet servir també per a
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netejar les bótes de vi. Han estat apuntades les localitats següents: torrent de
Sant Martí (DF1199), font del Roser (DF1199), font del Frare (DF1299), riera de
Gaià (DF1399), font de can Bayona (DG1000), can Bayona (DG1100), Racó de la
Pinassa (DGll0l), can Margarit (DG1203), can Buxeres (DG1203), els Forns de
Calç (DG1303) i la Barrumbina (DG1303).
Ripoll blavís (Piptatherum coerulescens (Desf.) Beauv., gramínies)

Gramínia mediterrània. És pròpia de llocs rocosos. Es troba a la cova de les
Tres Boques (DG1103) i a la Pedrera (DG1303).
Rogeta (Rubia peregrina L., rubiàcies)
Planta de distribució atlàntica i mediterrània. Es fa en boscos, matolls i
maleses. A Viladecavalls li deien herba remuguera i l'empraven perquè els nens
traguessin la bava. Són nombroses les localitats que es poden aportar: torrent
del Frare (DF1299), can Marcet (DG1001), Forat del Vent (DG1103), turó dels
Quatre Termes (DG1103), lloreda de can Margarit (DG1203), turó de la Miranda
(DG1203), can Buxeres (DG1203), les Bassotes (DG1203), la Pedra Degollada
(DG1203), els Forns de Calç (DG1303), la Pedrera (DG1303), etc.
Ruda de fulla estreta (Ruta angustifolia Pers., rutàcies)
Espècie mediterrània. Creix en vessants pedregosos assolellats. La ruda té
moltes virtuts medicinals, però cal prendre-la en les quantitats adequades i mai
durant l'embaràs, ja que és abortiva. És, d'altra banda, planta màgica, portado
ra de bons auguris i espantadora de bruixes i mals esperits. Es pot ressenyar del
turó del Ros (DG1103), solell del turó dels Quatre Termes (DG1103), cova de les
Tres Boques (DG1103), turó de la Miranda (DG1203) i la Pedrera (DG1303).
Sabonera gran (Saponaria officinalis L., cariofil·làcies)

Planta comuna en gran part d'Europa. És típica dels herbassars fluvials. És
coneguda també com a sabonera de riu o simplement herba sabonera. Pel seu
contingut en saponines té propietats detergents i a pagès s'havia utilitzat per a
rentar teles fines. Abunda a la riera de Sant Jaume (DF1099, DF1198, DG1000,
DG1002, DG1003), torrent de Sant Martí (DF1199) i riera de Gaià (DF1298,
DF1399, DG1402).
Sabonera petita (Saponaria ocymoides L., cariofil·làcies)
De distribució mediterrània occidental i central. Creix en llocs pedregosos, a
mitja ombra. S'anomena també sabonera de muntanya. Es troba al Cap del Ros
(DG1103), mirador del Cap del Ros (DG1103), can Ros (DG1103), camí al coll de
Margarit (DG1103) i la Pedrera (DG1303).
Sàlvia de camp (Salvia lavandulifolia Vahl, labiades)
Planta endèmica d'Espanya i sud de França. Creix en prats secs. És semblant
a la sàlvia cultivada i gaudeix de les mateixes virtuts medicinals. N'hi ha una
clapa a can Margarit (DG1203).
Salvió blener (Phlomis lychnitis L., labiades)

Espècie de l'Europa sud-occidental. De fulles blanquinoses i flors grogues. Es
fa en terrenys calcaris àrids. Antigament amb les fulles feien blens. Es freqüent
al vessant meridional de la serra del Ros: can Ros (DG1103), solell del turó dels
Quatre Termes (DG1103), coll de Margarit (DG1203), drecera al coll de Margarit
(DG1203), turó de la Miranda (DG1203), camí a les Bassotes (DG1203), etc.
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Sarriassa (Arum italicum Miller subsp. italicum, aràcies)
De distribució atlàntica i mediterrània. Es fa en indrets molt humits. Ha
estat enregistrada de la riera de Gaià (DF1299, DF1399).
Sempreviva borda (Helichrysum stoechas (L.) Moench subsp. stoechas,
compostes)
Herba mediterrània. Creix en matolls i pedregars. Té virtuts pectorals i febrí
fugues. Ha estat vista al torrent del Frare (DF1299), al nord de Can Corbera
(DG1302) i a la Pedrera (DG1303).
Seneci lívid (Senecio liuidus L., compostes)
Espècie de l'oest i el centre de la regió mediterrània. Es fa en vorades de bosc
i marges una mica humits i ombrívols. Es pot consignar del turó del Ros
(DG1103), torrent de Margarit (DG1203) i camí a les Bassotes (DG1203).
Serverola (Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria, rosàcies)
S'estén per gran part del continent europeu. Viu en llocs herbosos humits i
marges de bosc. Antigament s'havia fet servir per a guarir plagues i ferides. Ha
estat vista als indrets següents: font del Frare (DF1299), riera de Gaià
(DF1299), camí de can Duran de les Tauponeres a can Matetes (DG1000), font
de can Bayona (DG 1000), Pont Gran (DG1002), font del Roure (DGll0l) i can
Turu (DG1200).
Síson (Sison amomum L., umbel·líferes)
Planta de distribució submediterrània, és a dir, de zones properes però més
fredes i humides que les pròpiament mediterrànies. És bastant escassa a
Catalunya, llevat d'algunes comarques nord-orientals. Ha estat descoberta al
torrent de Sant Martí (DG1100) i al Racó dels Trèmols (DG1202).
Tanacet corimbós (Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. subsp. corym
bosum, compostes)
Herba de distribució eurasiàtica, que es troba en vorades de bosc i marges
herbosos humits. Creix a la riera de Sant Jaume (DF1198) i a la vora del camí
que puja al callet del Ros (DG1103).
Tarongina (Melissa officinalis L. subsp. officinalis, labiades)
Herba pròpia d'indrets humits del sud d'Europa. Com a planta medicinal, té
virtuts digestives, calmants i antiespasmòdiques. Es troba al torrent de Sant
Martí (DGllO0), riera de Sant Jaume (DF1198, DGlO00) i torrent de Margarit,
prop de la font de can Margarit (DG1203).
Te de Mèxic (Chenopodium ambrosioides L., quenopodiàcies)
Espècie oriünda de l'Amèrica tropical. Creix en terrenys incultes. Serveix per
a preparar una tisana de propietats estomacals. Es fa, entre altres indrets, a la
riera de Sant Jaume (DF1198, DGlO00), torrent de Sant Martí (DF1199), riera
de Gaià (DF1399, DG1402) i camí de l'Alzinar (DG1202).
Te de roca (Jasonia saxatilis (Lam.) Guss., compostes)
De distribució mediterrània occidental. Viu normalment en roques calcàries. Es
fa servir per a preparar una tisana estomacal i reconfortant. Hauríem d'evitar de
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collir-lo a Viladecavalls o fer-ho amb summa prudència i sense arrencar les soques.
És freqüent però no abundant al vessant sud de la serra del Ros (DG1103).

Teucri de codina (Teucrium botrys L., labiades)
Planta de la regió mediterrània i l'Europa central. Creix en codines i pradells
d'herbes anuals. Pot ser referida les llocs següents: riera de Sant Jaume
(DG1000), can Duran de les Tauponeres (DG 1100), Forat del Vent (DG1103), Cap
del Ros (DG 1103), Can Ros (DG1103), coll de Margarit (DG 1203) i turó de la
Miranda (DG1203).
Trencanua (Equisetum ramosissimum Desf., equisetàcies)
Aquesta cua de cavall és de caràcter termòfil i no arriba als països del nord
d'Europa. Vol, però, una certa humitat edàfica. Ha estat vista a la riera de Sant
Jaume (DF1099, DF1198, DGlO00, DG1002), font de can Sanahuja (DF1198),
font del Roser (DF1199), riera de Gaià (DF1298, DF1299, DF1399), font del
Frare (DF1299) i font de can Bayona (DG1000).
Trepadella de gall (Onobrychis caput-galli (L.) Lam., lleguminoses)
Planta de la regió mediterrània, però escassa a la Península Ibèrica. Viu en
marges herbosos i pradells d'herbes anuals. Es reconeix fàcilment pels fruits
recoberts d'agullons llargs, que justifiquen el nom linneà. Ha estat trobada al
regall de la carretera d'Olesa a Vacarisses, prop de l'antiga estació d'Olesa
(DG1002).
Trèvol pudent (Psoralea bituminosa L., lleguminoses)
Planta mediterrània que es fa en indrets assolellats. És freqüent a
Viladecavalls: can Tarumbot (DF1299), turó de Santa Coloma (DF1299), riera de
Sant Jaume (DG1000), camí de l'Alzinar (DG 1202), al nord de Can Corbera
(DG1302), mirador de les Bassotes (DG1303), la Pedrera (DG 1303), etc.
Vara d'or (Solidago uirgaurea L., compostes)
De distribució circumboreal. Es fa en raconades ombrívoles i clarianes de
bosc humides. S'havia emprat en medicina popular contra les diarrees i la disen
teria. Ha estat vista al camí de can Bayona a Sant Jaume (DGlO00).
Verbena (Verbena officinalis L., verbenàcies)
Planta estesa per les regions temperades de l'hemisferi nord. Creix en
marges herbosos, planells humits i clarianes de bosc. Se li atribueixen nombro
ses propietats medicinals. Igualment és considerada planta màgica, sobretot si
és collida la nit de sant Joan. És abundant a Viladecavalls: font del Roser
(DF1199), font del Frare (DF1299), camí de can Duran de les Tauponeres a can
Matetes (DGlO00), font de can Bayona (DGl000), Racó de la Pinassa (DG1101),
font de can Margarit (DG1203), al nord de Can Corbera (DG1302), els Forns de
Calç (DG1303), etc.
Verònica austríaca petita (Veronica austríaca L. subsp. uahlii (Gaudin) D.
A. Webb, escrofulariàcies)
Espècie de l'Europa occidental i meridional. Es fa en vorades de bosc i llocs
herbosos humits. Ha estat observada a can Ros (DG1103).
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Verònica medicinal (Veronica officinalis L., escrofulariàcies)
Espècie de distribució circumboreal. A V iladecavalls resta circumscrita a llocs
frescals i ombrívols. Se li havien atribuït moltes virtuts remeieres. Ha estat vista
al collet del Ros (DG1103) i a la part nord de la Barrumbina (DG1303).
Viola boscana (Viola alba Besser subsp. dehnhardtii (Ten.) W. Becker, violàcies)
Aquesta subespècie és mediterrània i prospera en llocs ombrívols del domini
de l'alzinar. Ha estat inventariada a la font de can Bayona (DGlO00), font del
Roure (DGllOl), collet del Ros (DG1103), font de can Margarit (DG1203), coll de
Margarit (DG1203), turó de la Miranda (DG1203) i les Bassotes (DG1203).
Vulnerària (Anthyllis vulneraria L. subsp. gandogeri (Sagorski) W. Becker
ex Maire, lleguminoses)
La subespècie indicada és de la regió mediterrània occidental. Es fa en
brolles, roquissars i prats secs pedregosos. El nom fa al·lusió a la seva virtut de
guarir ferides i plagues. Pot ser citada del mirador de les Bassotes (DG 1303) i
d'altres indrets de la serra del Ros.
Vúlpia de ratolí (Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin, gramínies)
Gramínia present a gran part del continent europeu. Forma part de pradells
d'anuals. Ha estat recol·lectada a la riera de Sant Jaume, prop de l'antiga estació
d'Olesa (DG1002).
Xenixell (Senecio vulgaris L., compostes)
Espècie subcosmopolita. Creix en herbeis humits, marges de camins i claria
nes de bosc. S'havia utilitzat per a regular les menstruacions difícils i també
contra les hemorràgies nasals. Es pot esmentar dels indrets següents: Forat del
Vent (DG1103), can Ros (DG1103) i turó de la Miranda (DG1203).
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ITINERARIS BOTÀNICS

CAN BUXERES, CAP DEL ROS I FORAT DEL VENT
Pel carrer Major i el de Sant Martí
Enfilem el carrer Major.
Al cap de poc trobem a la nostra esquerra l'església parroquial de Sant Martí
de Sorbet. Aquesta església fou consagrada el 17 d'abril de 1096 pel bisbe Folc de
Cardona. De l'estructura romànica de la primitiva església només en resten
alguns murs i arcs. L'actual temple és de finals del segle XVIII, com ens ho recorda
la data de 1792 gravada en el dintell de la porta. En la dovella central veiem la
figura de sant Martí tallant la seva capa i donant-ne la meitat a un pobre.
A la plaça de l'Església hi ha quatre arbres de rosaris (Melia azederach), molt
devots, d'acord amb el seu nom.
I albirem ja les muntanyes a les quals ens dirigim, assenyalades per can
Buxeres, l'actual Sant Lluís de Rístol.
Després de l'església veiem una casa en la qual hi ha un cactus gros, tan gros
que li calen tres cèrcols de ferro per a subjectar-lo.
El carrer Major, que a partir d'aquí es diu de Sant Martí, conserva encara
algunes cases antigues. Aquest tros encara té regust de poble, especialment
quan toquen les hores des del campanar de l'església.
Continuem pel camí de l'estació i passem per sota de l'autopista. L'estació del
ferrocarril de Barcelona a Manresa ens queda a l'esquerra i travessem la línia
fèrria pel pas inferior. Justament al costat del Local Social Municipal de Can
Corbera veiem els indicadors de can Buxeres (antic) i de Sant Lluís de Rístol
(modern). A la dreta ens queda un alzinar estassat i bastant alterat per la pro
ximitat de les cases.
Quan ja s'acaba la urbanització, entrem en un bosc mixt d'alzines (Quercus
ilex) i pins (Pinus halepensis), amb alguns roures cerrioides (Quercus humilis
subsp. cerrioides). El substrat és de llicorelles paleozoiques. La natura del terreny
la palesa la presència de plantes silicícoles, com l'estepa borrera (Cistus salviifo
lius), l'estepa negra (Cistus monspeliensis) i els caps d'ase (Lavandula stoechas).
La Pedra Degollada
Al cap d'una estona de caminar, trobem a la nostra esquerra un dels monu
ments naturals més singulars de Viladecavalls: la Pedra Degollada.
Per efecte de l'erosió diferencial, sobre el pinyolenc o pudingues del triàsic
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(començament de l'era secundària), s'ha format aquesta roca que recorda una
enorme enclusa, que ha rebut des de temps immemorials un nom ben significa
tiu, que apareix ja en documents dels segles XIV i XV.
Una llegenda viladecavallenca diu que les tropes napoleòniques la van voler
destruir, però com que la roca era molt resistent, els explosius no la van afectar.
Al seu voltant, a més de pins (Pinus halepensis) i alzines (Quercus ilex),
podem anotar les plantes següents: aladern (Rhamnus alaternus), llentiscle
(Pistacia lentiscus), romaní (Rosmarinus officinalis), roser agrest (Rosa agres
tis), ajocaperdius (Bupleurum fruticescens), lletera de vesc (Euphorbia chara
cias), botja (Dorycnium pentaphyllum), rogeta (Rubia peregrina), polipodi serrat
(Polypodium cambricum), lletsó fi (Sonchus tenerrimus) i herba de sant Jordi
(Centranthus ruber).
Can Buxeres o Sant Lluís de Rístol

Passem per la portalada de Sant Lluís de Rístol i l'esvelta silueta de la torras
sa de can Buxeres emergeix entre un mar de pins.
Aquest edifici singular i emblemàtic de Viladecavalls va ser construït al
primer terç del segle XX per Lluís Maria Buxeres, un magnat que havia fet una
gran fortuna amb el comerç de cafè i altres productes colonials. Una llegenda
refereix que el ric comerciant pujava a la torrassa i amb una ullera o uns bino
cles comprovava l'arribada dels vaixells que duien les seves mercaderies. Una
altra llegenda, aquesta més romàntica, diu que el Sr. Buxeres va erigir aquesta
edificació, coneguda popularment com a Palau de Sucre, per a la seva estimada.
Actualment la mansió és un acreditat restaurant, anomenat Sant Lluís de
Rístol, on s'han celebrat els banquets nupcials de molts famosos i famoses.
El camí fa una lleugera baixada i se'ns mostra esplendorós el Turó dels
Quatre Termes i a l'esquerra, coronat per l'antena, el del Ros.
Hi veiem una bona representació d'arbres i arbustos: alzina (Quercus ilex), pi
blanc (Pinus halepensis), figuera (Ficus carica), aladern (Rhamnus alaternus),
server (Sorbus domestica), ginesta (Spartium junceum), llentiscle (Pistacia len
tiscus), matabosc (Bupleurum fruticosum), estepes (Cistus monspeliensis i C.
albidus), coscoll (Quercus coccifera), càdec (Juniperus oxycedrus), romaní
(Rosmarinus officinalis), etc.
En una esplanada de terra vermellosa a causa dels gresos que dominen el
substrat, veiem moltes olivardes (Dittrichia viscosa) que des del final de l'estiu
a ben entrada la tardor omplen de groc l'indret.
Més a la vora del camí hi ha prats secs de fenàs (Brachypodium phoenicoides)
i de ripoll (Piptatherum miliaceum), però rics en altres herbes: rementerola
(Calamintha syluatica), botja (Dorycnium pentaphyllum), fonoll (Foeniculum
uulgare), panical (Eryngium campestre), orenga (Origanum uulgare), dentegue
ra groga (Odontites lutea), pastanaga borda (Daucus carota), etc.
Can Margarit

Arribem a les ruïnes de can Margarit. Fins als anys seixanta no va ser aban
donada definitivament aquesta masia. El seu origen és antiquíssim i a l'edat
mitjana es deia Matassoleia.
Entre aquestes ruïnes han perdurat alguns dels arbres que hi havia a la
masia o a les seves proximitats: oliveres (Olea europaea), lledoners (Celtis aus-
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tralis), figueres (Ficus carica), aranyoners (Prunus spinosa), pomers (Malus
domestica), magraners (Punica granatum), llorers (Laurus nobilis), oms (Ulmus
minor), etc.
A la part que dóna al torrent veiem magnífiques atzavares (Agave america
na), que indiquen la bonesa del clima en aquest indret i la bona situació que
tenia la masia.
Els voltants de l'antiga casa de pagès acullen un munt d'herbes, entre elles
la sàlvia de camp (Salvia lavandulifolia), que destaca per les seves propietats
medicinals, i el cogombre amarg (Ecballium elaterium), que és ben curiós pels
seus fruits petadors.
Tot just passades les ruïnes hi ha un camí que surt a la dreta, amb un senyal
de trànsit que adverteix de l'alt risc d'incendi, i que cal respectar escropulosa
ment durant els mesos de l'estiu.
Encara continua el vermell dels gresos i el camí que hem pres, en aquest tros
encara planer, gira a la dreta introduint-nos en la zona de bosc. A l'esquerra
veiem un dels servers (Sorbus domestica) més destacables de Viladecavalls.
Els marges de pedres grosses, algunes quasi ciclòpies, evoquen un passat
agrícola.
Un fragment de laurisilva
I ara atenció, perquè en el fons del torrent es conserva un fragment de lloreda.
L'arbre predominant és el llorer (Laurus nobilis), però l'acompanyen l'aladern
(Rhamnus alaternus), el roure cerrioide (Quercus humilis subsp. cerrioides), l'heura
(Hedera helix), l'aritja (Smilax aspera), l'esparreguera boscana (Asparagus acuti
folius), la rogeta (Rubia peregrina), l'esbarzer (Rubus ulmifolius), el roldor
(Cariaria myrtifolia) i el matapolls (Daphne gnidium).
Aquesta comunitat vegetal correspon a l'associació Rusco aculeati-Lauretum
nobilis. Es pot dir que és un vestigi de la laurisilva de l'era terciària.
Llàstima que un densa bardissa ens impedeixi de copsar la laurisilva en la seva
plenitud. Però deixeu-la, perquè la bardissa és un tallafoc natural immillorable.
En aquesta raconada propera a la lloreda creixen el roser englantiner (Rosa
sempervirens), la pesolera borda (Lathyrus latifolius), l'ínula esquarrosa (Inula
conyza), el pericó groc (Hypericum perforatum), la llengua de ca (Cynoglossum
creticum) i diverses altres espècies vegetals.
Un cop superat el torrent, el camí s'enfila i ja no deixarem de pujar.
Una pujada dura
Durant una estona ens acompanyen els terrenys vermellosos, que aquí
corresponen més a argiles que a gresos. De vegades hi ha intercalacions grises
que indiquen condicions anaeròbiques en el seu procés de formació geològica.
Però aviat el terreny es fa blanquinós a causa del substrat calcari. I ens ho con
firma la presència, a l'esquerra del camí, de les restes d'un forn de calç, que fa anys
que no funciona com ens ho pregona un pi gros sorgit al bell mig del vell forn.
El bosc, de pins (Pinus halepensis) i alzines (Quercus ilex), és secot i no li dedi
quem gaire atenció, tot i que presenta les típiques plantes arbustives medite-·
rrànies: aladern (Rhamnus alaternus), argelaga (Genista scorpius), bruc d'hi
vern (Erica multiflora), càdec (Juniperus oxycedrus), coscoll (Quercus coccifera),
gatosa (Ulex parvifiorus), llentiscle (Pistacia lentiscus), lligabosc mediterrani
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(Lonicera implexa), roldor (Cariaria myrtifolia) i romaní (Rosmarinus officina
lis). De les plantes que veiem a la vora del camí, destaquem la presència de l'iva
(Ajuga iva), de l'herba berruguera (Heliotropium europaeum) i de l'herba de les
set sagnies (Lithodora fruticosa).

Quan arribem a un revolt trobem una cruïlla: l'ample camí que seguíem gira
a la dreta i continua fins al coll de Margarit, mentre que el camí que tira recte
va fins a can Marcet i can Bayona, passant per can Boada de les Parentes i pel
serrat de Déu. Nosaltres no seguirem ni l'un ni l'altre, sina el que puja. L'antena
del Cap del Ros ens indicarà la nostra ruta.
El camí s'aixaragalla i es fa dificultós. En un revolt veiem els estrats de la
roca calcària mesozoica. La vegetació continua sent de pins i alzines, però ja una
mica més ufanosa, com ho denota la presència d'ínula esquarrosa (Inula conyza),
tanacet corimbós (Tanacetum corymbosum) i maduixera (Fragaria vesca). Més
amunt, després d'uns altres dos revolts, a la dreta, trobem un alzinar senyor, ple
d'ombra, de tranquil·litat i de cants d'ocells. Entrem-hi per a gaudir de la natura
i refrescar-nos de l'ardorosa pujada. Observem-hi també les margenades que tes
timonien els altres conreus de la fa molts segles abandonada masia del Ros, les
restes de la qual veurem dintre de poc.

El collet del Ros
Després d'un tram molt costerut, arribem al coll que separa el turó del Ros del
turó dels Quatre Termes, i a la vegada el vessant viladecavallenc del vessant vaca
rissà. Aquí la vegetació ha canviat radicalment i també l'ambient, que és molt
frescal. Això ho causa, per una banda l'altitud (ja som a 570 metres) i per una altra
la Vacarissana, una boira ploranera present durant una gran part de l'any.
No és d'estranyar que trobem no solament pinasses (Pinus nigra) sinó un
sotabosc molt ric en plantes pròpies de les comarques septentrionals de
Catalunya, com el boix (Buxus sempervirens) i el lloreret (Daphne laureola).
Trobem també centaura (Centaurium erythraea), fenàs boscà (Brachypodium
sylvaticum), romegueró (Rubus caesius) i viola boscana (Viola alba).
Ens crida l'atenció el Bassot del Ros, una basseta que fa les delícies dels sen
glars, a jutjar per les petjades i senyals de refregades.
Ara hem d'agafar el corriol que puja, però no el seguirem sinó que ens des
viarem, al cap d'uns metres, a l'esquerra. Un pi gros amb una fenedura en l'es
corça ens situarà. Passem per una vegetació de boix (Buxus sempervirens),
ginesta sessilifolia (Cytisus sessilifolius), galzeran (Ruscus aculeatus), falzia de
bosc (Asplenium onopteris), polipodi serrat (Polypodium cambricum), heura
(Hedera helix), frare de l'heura (Orobanche hederae), fil·lírea de fulla ampla
(Phillyrea latifolia), arç blanc (Crataegus monogyna), aladern (Rhamnus alater
nus) i arboç (Arbutus unedo), i en un tres i no res arribem a la part solella.
Can Ros
Arribem a can Ros, on encara podem contemplar les ruïnes de l'antic mas.
Poca cosa en sabem i fins i tot podria correspondre, segons Miquel Ballbé, a can
Parent de la Serra.
Aquest és un dels llocs més bonics de Viladecavalls. El rústic mirador, amb
una taula feta de pedres al mig i bancs també de lloses, és un bon lloc per a
esmorzar i contemplar el panorama. A l'esquerra Sant Lluís de Rístol i al
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darrere Terrassa i altres nuclis de població del Vallès. Més cap a la dreta Can
Trias i la factoria Sony. Davant, en primer terme can Boada de les Parentes i
l'àmplia zona boscosa de Viladecavalls. A continuació la zona muntanyosa
d'Ullastrell. Al fons la Serralada Litoral amb la Torre de Collserola i el temple
del Tibidabo. La Serralada Litoral és interrompuda pels rius Besòs, a l'esquerra,
i Llobregat, a la dreta, esvorancs que ens permeten d'albirar la mar.
A la dreta del nucli urbà de Viladecavalls hi ha una zona bellíssima de boscos,
la majoria pertanyents al seu terme municipal. Aquesta massa és trencada per
alguns conreus, ben integrats en el paisatge, i el poti-poti de les urbanitzacions
de l'Oasis i Ribes Blaves; més endarrere Martorell i altres poblacions del Baix
Llobregat i el massís del Garraf. Cap a la dreta veiem Ribes Blaves i Llumbreres,
i darrere despunta Olesa.
Plantes gemades
Als voltants del casot enrunat del Ros, trobem un seguit de plantes interes
sants i boniques. El substrat calcari i l'exposició solella determinen el caràcter
de la població vegetal. Quin contrast amb la vegetació del callet del Ros, uns
quants metres enllà.
Anotem les plantes següents: salvió blener (Phlomis lychnitis), ranuncle de
codina (Ranunculus gramineus), cap rodó (Allium sphaerocephalum), narcís groc
(Narcissus assoanus), gladiol de codina (Gladiolus illyricus), heliantems
(Helianthemum sp. ), poa de fulla estreta (Poa angustifolia), geranis silvestres
(Geranium sp. i Erodium sp.), hornúngia (Hornungia petraea), creixenet hirsut
(Cardamine hirsuta), àrabis de síliqües planes (Arabis planisiliquosa), verònica
austríaca petita (Veronica austríaca subsp. vahlii), xenixell (Senecio vulgare),
esparreguera boscana (Asparagus acutifolius), farigola borda (Coris monspelien
sis), sabonera petita (Saponaria ocymoides), matapolls (Daphne gnidium),
fil·lírea de fulla estreta (Phillyrea angustifolia), lletera de vesc (Euphorbia cha
racias), calcida blanca (Galactites tomentosa), plantatge lanceolat (Plantago lan
ceolata) i lletuga fina (Lactuca tenerrima).
A les parets de l'antic mas hi ha crespinell glauc (Sedum dasyphyllum), cres
pinell gros (Sedum sediforme), dauradella (Asplenium ceterach), i, a les parts
més humides i ombrejades, falzia roja (Asplenium trichomanes).
Pel solell, sobre la cova de les Pedres
Després d'un merescut descans, prosseguim el nostre recorregut per un
corriol que va pel solell i que ens conduirà fins al Cap del Ros, punt culminal d'a
quest massís de Sant Lluís de Rístol.
La vegetació és composta de llistonars, farigolars i matolls secs, amb frag
ments de màquia i garriga, a més d'alguns grupets d'alzines (Quercus ilex) i
alguns pins (Pinus halepensis) aïllats. La presència de l'arçot (Rhamnus lycioi
des) i de la corretjola llanosa (Convolvulus lanuginosus) indica condicions
ambientals molt caloroses.
Tota aquesta part és calcària o calcària dolomítica, concretament del període
triàsic. Aquest substrat calcari ha permès el desenvolupament d'un sistema
càrstic important. Un exemple és l'avenc del Forat del Vent al qual ens dirigim, i
també trobem un seguit de coves, que van ser freqüentades en temps prehistòrics.
Entre aquestes destaca la cova de les Pedres, que va ser objecte de prospecció
arqueològica per part del Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà, amb la troba
lla de nombroses peces de sílex i de ceràmica, corresponents sobretot a l'eneolític.

67

El mirador del Cap del Ros
Abans d'arribar al Cap del Ros, farem una marrada per una desviació a l'es
querra que ens porta a un mirador recentement adequat, que ens ofereix una
panoràmica magnífica, encara millor que la del mirador de can Ros, ja que té el
valor afegit d'una bona vista de Sant Llorenç del Munt i el Montseny, a més
d'una visió més àmplia d'Olesa, Esparreguera i el Penedès.
Entre diverses altres espècies, podem observar la linària de Cadevall
(Chaenorhinum origanifolium subsp. cadevallii), la sabonera petita (Saponaria
ocymoides), la llambra (Stipa offneri), la morella vera (Solanum nigrum), l'espí
gol comú (Lavandula latifolia), els colitxos (Silene vulgaris) i els conillets
(Antirrhinum majus).
Tornem a la bifurcació del sender i arribem al Cap del Ros, punt culminant de
Viladecavalls, que serà l'objecte d'un altre itinerari, el de les Carenes.
El Forat del Vent
Pel corriol senyalitzat amb marques vermelles arribem al Forat del Vent. Es
tracta d'un avenc, del qual surt un corrent d'aire tebi i humitós.
Quan pujaven les colles de Viladecavalls, els fadrins feien acostar les noies a
l'avenc perquè se'ls hi pugessin les faldilles.
L'indret és típicament calcari i encarat al sud. Al voltant del Forat del Vent
tenim un matoll, gairebé màquia, intercalat amb garriga.
De plantes, hi trobem les següents: arçot (Rhamnus lycioides), boix (Buxus
sempervirens), llentiscle (Pistacia lentiscus), coscoll (Quercus coccifera), olivera
(Olea europaea), com a resta d'antics conreus, matabosc (Bupleurum fruticosum),
romaní (Rosmarinus officinalis), aladern (Rhamnus alaternus), lligabosc mediter
rani (Lonicera implexa), bruc d'hivern (Erica multiflora), estepa blanca (Cistus
albidus), alzina (Quercus ilex), argelaga (Genista scorpius), càdec (Juniperus oxy
cedrus), fil·lírea de fulla ampla (Phillyrea latifolia), esparreguera (Asparagus acu
tifolius ), galzeran (Rusc us aculeatus ), fumària (Fumaria sp. ), crespinell gros
(Sedum sediforme), heliantem (Helianthemum sp.), crespinell glauc (Sedum das
yphyllum), llambra (Stipa offneri), rogeta (Rubia peregrina), arenària de codina
(Arenaria conimbricensis), lletsó fi (Sonchus tenerrimus), te de roca (Jasonia
saxatilis), falzia blanca (Asplenium ruta-muraria), fumana (Fumana ericoides),
vidiella (Clematis flammula), llistó (Brachypodium retusum), gavó menut
(Ononis minutissima), polipodi serrat (Polypodium cambricum), botja comuna
(Dorycnium pentaphyllum), sabonera petita (Saponaria ocymoides), gladiol de
codina (Gladiolus illyricus), xenixell (Senecio vulgare), herba de la feridura
(Sideritis hirsuta), farigola (Thymus vulgaris), teucri de codina (Teucrium botrys),
iva (Ajuga iva) i pistolòquia (Aristolochia pistolochia).

RUTA DE LES CARENES
Can Corbera
El començament de l'itinerari és idèntic a l'anterior. Així, doncs, ens dirigim
a Can Corbera i tirem per la carretera que condueix a Sant Lluís de Rístol.
La Barrumbina
Passades les últimes cases i després d'haver caminat un centenar llarg de
metres, en un revolt de la carretera veiem un senyal que ens indica el camí al
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turó de la Barrumbina (acompanyat d'un altre que assenyala la font de Sant
Miquel, que ara no ens interessa). A més hi ha senyals de pintura amb una franja
vermella i una franja negra, que ens acompanyaran durant tot aquest itinerari.
El substrat continua sent pissarrós i el bosc és de tipus sec: alzina (Quercus
ilex) i pi blanc (Pinus halepensis) amb tot un seguit d'arbustos i subarbustos
mediterranis: estepa negra (Cistus monspeliensis), romaní (Rosmarinus offici
nalis), estepa blanca (Cistus albidus), mata o llentiscle (Pistacia lentiscus),
estepa borrera (Cistus salviifolius), botja comuna (Dorycnium pentaphyllum),
roldor (Cariaria myrtifolia) i coscoll (Quercus coccifera).
A uns 40 o 50 metres de la carretera ens desviem a l'esquerra per un camí
que fa pujada i que està indicat amb senyals vermells i negres. Tot i que trobem
algun roure cerrioide (Quercus humilis subsp. cerrioides), la vegetació en
aquesta cara sud del turó és pobra i denota sequedat i calor, fins i tot en hivern.
Al cap d'una estona el sender gira a la dreta i continua pujant. Més endavant
veiem a l'esquerra del camí un fragment de pinyolenc o pudinga quarsosa, i uns
metres més enllà uns altres fragments despresos de dalt ens anuncien que aviat
arribarem al cim. Fem cas dels senyals indicadors.
El cim és tot format de pinyolenc, amb bones mostres de mirall de falla (són
superfícies polides originades per moviments tectònics). És una formació geolò
gica de fa 250 milions d'anys, quan es va iniciar el mesozoic o era secundària. La
seva bellesa ens sorprèn. Sembla un castell natural. En un indicador llegim que
l'altitud és de 4 71 metres (el Mapa comarcal de Catalunya, full del Vallès
Occidental, n'indica 465).
Anotem a la vora: alzina (Quercus ilex), pi blanc (Pinus halepensis), bruc boal
(Erica arborea), llentiscle (Pistacia lentiscus) i arboç (Arbutus unedo).
Des d'aquest cim petri mirant cap al nord veiem la Pedrera i el Mirador de les
Bassotes, cap a on ens dirigim. Després, més a la dreta, tota la massa arbòria de
les estribacions de l'Obac, amb la casa de la Pineda ben visible. Al fons, emergent
i endormit, Sant Llorenç del Munt. Al sud la Serralada Litoral i la plana del Vallès.
Si estem una estona, podrem observar que a la part nord hi ha molts frag
ments de pedra pinyolenca, i alguns d'ells arrenglerats, formant paret. També la
roca natural en alguns llocs es nota treballada com si l'haguessin aprofitada per
posar un sostre. Tot ens fa pensar en l'existència d'una antiga construcció, d'un
antic castell. No podem assegurar que aquest sigui el castell de la Barrumbina
(nom escrit de moltes maneres diferents), del que ens parlen antics documents,
ja que el savi historiador Salvador Cardús el situava més a prop de can Mitjans.
Tanmateix no cal descartar l'existència aquí d'alguna construcció medieval o
d'algun assentament ibèric (atesa la situació elevada i el paral·lelisme amb Sant
Pere Sacama). En diverses parts del turó es noten rases d'haver-se fet excava
cions, ja antigues perquè dins hi han crescut pins. Mai ningú no ha dit res. Els
arqueòlegs furtius i els cercadors de tresors no solen publicar resultats.
Baixem seguint els senyals vermells i negres. Atenció perquè el sender és per
dedor. Això sí travessa un bosc gairebé impenetrable de pins (Pinus halepensis),
alzines (Quercus ilex), brucs (Erica arborea), arboços (Arbutus unedo) i llentis
cles (Pistacia lentiscus).
Finalment sortim a l'últim revolt de la carretera abans d'arribar a Sant Lluís
de Rístol, redol on hi ha un gros i artístic indicador de ciment que diu: «A can
Buxeres». D'aquí arrenquen tres camins (a més del sender que acabem de
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petjar): un d'estret que rodeja tot el turó de la Barrumbina, un d'ample que fa
baixada i que antigament anava a Vacarisses, abans de quedar tallat per la
carretera de Terrassa a Manresa, i un tercer, també ample, que puja.
Els Forns de Calç

Abans de reemprendre camí farem una visita als Forns de Calç. Agafem el
camí ample de baix i caminem uns pocs metres. Ens agrada contemplar aquests
vestigis de les indústries muntanyenques. I ens dol que s'hagin perdut. La vege
tació ha envaït per complet els dos forns adossats i la caseta auxiliar. Hi obser
vem les plantes següents: pi blanc (Pinus halepensis), alzina (Quercus ilex), llen
tiscle (Pistacia lentiscus), arboç (Arbutus unedo), gatosa (Ulex parvifiorus),
roldor (Cariaria myrtifolia), estepa blanca (Cistus albidus), estepa borrera
(Cistus salviifolius), estepa negra (Cistus monspeliensis), botja comuna
(Dorycnium pentaphyllum), botja peluda (Dorycnium hirsutum), ínula esquea
rrosa (Inula conyza), rementerola (Calamintha sylvatica), verbena (Verbena offi
cinalis), pericó groc (Hypericum perforatum), carlina corimbosa (Carlina corym
bosa), lletera de vesc (Euphorbia characias), rogeta o herba remuguera (Rubia
peregrina), esbarzer (Rubus ulmifolius), esparreguera (Asparagus acutifolius),
lligabosc mediterrani (Lonicera implexa), gramínies diverses i fins i tot un
server (Sorbus domestica) i un pomer (Malus domestica).
Prop dels forns han estat descobertes tres plantes interessants: l'abellera de
l'omega (Ophrys fusca subsp. omegaifera), el fraret d'estepa vermell (Cytinus
ruber) i l'orquídia abortiva (Limodorum abortivum). També hi apareix, en pri
mavera, un fong gasteromicet interessant: la gita de bruixa (Clathrus ruber).
Vistos els forns, retornem a la cruïlla i agafem el camí de dalt, degudament se
nyalitzat amb un cartell de l'Ajuntament de Viladecavalls que diu: «Al turó de les
Bassotes» i «Al turó de les Guixeres». A més, hi ha els senyals vermells i negres.

La Pedrera

El camí és ample i de pujada suau. A la nostra dreta queden els forns de calç
que acabàvem de visitar. Justament al darrere del segon forn, a l'altra banda del
camí, veiem un altre forn més petit, dins del qual hi ha una figuera (Ficus carica)
i un pi (Pinus halepensis) enorme, que indica que ja fa anys que no funciona (pos
siblement és molt més antic que els forns de baix).
La vegetació és de pineda amb alzines i els arbustos mediterranis que vèiem
a la Barrumbina. En aquesta part es troben alguns exemplars grossos d'arboç
(Arbutus unedo), llentiscle (Pistacia lentiscus) i càdec (Juniperus oxycedrus).
També cal destacar la presència de gatoses (Ulex parvifiorus), esparregueres
(Asparagus acutifolius) i algun peu d'espígol (Lavandula latifolia).
Aquí el terreny, malgrat la presència dels forns de calç és encara de pedra
esmoladora, geològicament gresos del Buntsandstein. Més enllà hi ha tota la cal
cària que era necessària per a alimentar els forns.
Arribem al final d'aquest tram del camí amb vistes a Terrassa i a Can Trias,
acompanyats pel soroll de la carretera de la Bauma. Tirarem cap a l'esquerra,
però abans farem una parada, després de caminar alguns metres cap endavant,
en la zona on emergeix el substrat calcari. Aquest indret era conegut com la
Pedrera, i se suposa que era per a l'extracció de la roca calcària utilitzada en els
forns vistos.
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La vegetació és formada per una màquia d'arbustos mediterranis i per prats
d'abellatge. Aquestes comunitats vegetals i la presència de l'arçot (Rhamnus
lycioides) indiquen condicions climàtiques molt càlides en aquest hàbitat
encarat a migdia. Entre les plantes que hi habiten es poden esmentar les
següents: abellatge gran (Hyparrhenia hirta), abellatge petit (Hyparrhenia
pubescens), argelaga (Genista scorpius), botja (Dorycnium pentaphyllum), càdec
(Juniperus oxycedrus), coscoll (Quercus coccifera), crespinell glauc (Sedum das
yphyllum), crespinell gros (Sedum sediforme), espígol comú (Lauandula latifo
lia), farigola (Thymus uulgaris), fumana (Fumana ericoides), iva (Ajuga iva),
jonça (Aphyllanthes monspeliensis), llambra (Stipa offneri), llegum d'argent
(Argyrolobium zanonii), llentiscle (Pistacia lentiscus), lletera de vesc (Euphorbia
characias), lligabosc mediterrani (Lonicera implexa), matapolls (Daphne
gnidium), pinzells (Staehelina dubia), polígala rupestre (Polygala rupestyris),
ruda de fulla estreta (Ruta angustifolia), sabonera petita (Saponaria ocymoides)
i vidiella (Clematis flammula). Menció especial mereix la presència, al costat del
rocam, del ripoll blavís (Piptatherum coerulescens).
Prosseguim la caminada
Continua el bosc mixt de pi blanc (Pinus halepensis) i alzina (Quercus ilex).
És bastant seca aquesta part. Gatoses (Ulex paruiflorus), romanins (Rosmarinus
officinalis), càdecs (Juniperus oxycedrus), llentiscles (Pistacia lentiscus), mata
polls (Daphne gnidium), ajocaperdius (Bupleurum fruticescens) i lligaboscos
mediterranis (Lonicera implexa) hi conformen el paisatge vegetal.
El substrat canvia. Juntament amb extensos peudemonts hi ha limolites, que
alternen, les de coloració vermellosa, formades en condicions aeròbies, amb unes
altres de coloració grisa, verdosa o blavosa, formades en condicions anaeròbies,
durant el mesozoic, ara fa uns dos-cents quinze milions d'anys. Hi ha vetes
riques en sals, però no formacions de guix, de manera que el nom de les Guixeres
que se li ha donat a aquest turó és incorrecte. Probablement hi hagué una con
fusió en prendre's els forns de calç per forns de guix.
En aquesta part assolellada abunden les serps, que sovint li apareixen al
caminant. Deixeu-les, que elles també formen part de la natura.
El camí es fa llarg i cal agafar-lo amb tranquil·litat. Quan finalitza aquest
tram apareix un bell promontori calcari amb una vegetació de pins (Pinus hale
pensis) i alzines (Quercus ilex). Entrarem de seguida al Muschelkalk, terreny
calcari de l'era secundària, que en alemany vol dir «calcària de petxines», terreny
que conforma els relleus més escarpats d'aquesta serra del Ros.
S'acaba el camí bo i continua en forma de sender vers la dreta. Aquí, sobre el
revolt, veiem la Roca del Te de Roca, coronada per un pi blanc (Pinus halepen
sis), que té un company esquifit que surt de la penya.
Envolta la roca una garriga i una màquia, però és més interessant la vegeta
ció que es fa a la base i a la pròpia penya, amb la presència de te de roca (Jasonia
saxatilis), linària de Cadevall (Chaenorrhinum origanifolium subsp. cadevallii)
i pistolòquia (Aristolochia pistolochia).
Al cap d'uns quants metres el terreny torna a ser de gresos, canvi de substrat
indicat per la presència de molts i grossos brucs boals (Erica arborea), acom
panyats d'una cohort d'estepes, les quals indiquen, especialment la negra (Cistus
monspeliensis), la natura silícia del terreny. Poc a poc notem com l'ambient es va
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fent humit, sensació que augmenta quan entrem en una rasa produïda per la
baixada de les aigües de torrentada.
En acabar la rasa, trobem en una pedra una doble fletxa i un cartell de
l'Ajuntament de Viladecavalls que indica que cap a la dreta s'hi va al turó de les
Bassotes i cap a l'esquerra al turó de les Guixeres.
Les Bassotes
Aquí a dalt fa una mica d'erol i si examinen l'indret trobarem les restes de
basses, que han donat nom al paratge. De plantes, anotem a més de pi blanc
(Pinus halepensis), alzina (Quercus iles) i roure (Quercus humilis), les plantes
següents: server (Sorbus domestica), arboç (Arbutus unedo), matabosc
(Bupleurum fruticescens), fil·lírea de fulla ampla (Phillyrea latifolia), roldor
(Cariaria myrtifolia), aritja (Smilax aspera), aladern (Rhamnus alatemus),
coscoll (Quercus coccifera), esbarzer (Rubus ulmifolius), fenàs de marge
(Brachypodium phoenicoides), gatosa (Ulex parviflorus), romaní (Rosmarinus
officinalis), fenàs boscà (Brachypodium sulvaticum,), roser gavarrer (Rosa
canina), matapolls (Daphne gnidium), lligabosc mediterrani (Lonicera implexa),
càdec (Juniperus oxycedrus), botja comuna (Dorycnium pentaphyllum), llentiscle
(Pistacia lentiscus), bruc boal (Erica arborea), estepa blanca (Cistus albidus),
espantallops (Colutea arborescens), roure cerrioide (Quercus humilis subsp.
cerrioides), botja peluda (Dorycnium hirsutum), esparreguera (Asparagus acuti
folius), pimpinella (Sanguisorba minor), rogeta (Rubia peregrina) i vidalba

(Clematis vitalba).

El mirador de les Bassotes
Abans de continuar per les carenes fins al Cap del Ros, farem una marrada
fins al mirador de les Bassotes. Tirem vers la dreta i en menys de cinc minuts hi
arribem.
Des d'un privilegiat observatori de roques calcàries veiem un panorama
impressionant. Al fons el mar que apareix pel coll de Montcada i pel delta del
Llobregat, trencant la línia contínua que forma la Serralada Litoral. El Tibidabo
i el massís del Garraf ens marquen un horitzó sovint difuminat per la calitja.
Entre aquestes muntanyes i nosaltres tenim l'àmplia plana del Vallès-Penedès,
que no és tan plana ja que són nombrosos els serrats i turons existents. Aquí el
contrast entre la urbanització desaforadament industrial i la natura és molt fort.
A l'esquerra la informe massa urbana de Terrassa i la també gran mola, més geo
mètrica però igualment massificada, de Can Trias i Can Mir de Viladecavalls, i
de Roc Blanc, de Terrassa, barris acompanyats de l'atapeït polígon industrial de
Can Trias. Més endavant altres naus industrials, can Vinyals de la Guardiola,
convertit ara en un restaurant de celebracions, i la grandiosa factoria Sony (pro
nunciat «soni»). Encara, el nucli de Viladecavalls té un cert equilibri, sobretot la
part antiga, a banda i banda dels carrers de Sant Martí i Major. La resta del
terme de Viladecavalls és encara, i desitgem que per molts anys, un grandiós pes
sebre nadalenc de verdor. Quina alegria mirar aquests boscos, d'un verd que ens
transmet tranquil·litat i compenetració amb la natura, amb la mare Terra. La
presència de can Buxeres no trenca aquesta sensació de benestar, ans al contra
ri confereix al paisatge una nota de romanticisme i de novel·la. Però allò que
dèiem dels contrastos, si mirem més enllà veurem la gran distorsió del Baix
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Llobregat, presidida, naturalment, per la Seat-Volkswagen. També el brogit de la
carretera de Terrassa a Manresa i el més atenuat de l'autopista, ens recorden el
món en què ens trobem. Però des d'aquí estant, podríem parafrasejar aquella
vella cançó de Raimon: «Nosaltres no som d'eixe món».
Gaudim, doncs, de la natura en aquest petit però intens periple que ens
espera. Abans d'abandonar aquest mirador privilegiat fixem-nos en la vegetació
predominant de Viladecavalls: boscos de pi blanc (Pinus halepensis) barrejats
amb alzina (Quercus ilex), que ocupen la major part de la superfície no edificada.
Els camps de conreu d'Ullastrell, de can Bayona i de Sant Jaume ens donen una
nota humana i d'aprofitament assenyat i ben lícit de la natura. En el fons dels
torrents apareix a bocins el verd més clar de petites rouredes i bosquets de ribera.
Pel que fa al propi mirador de les Bassotes, tenim al voltant nostre pins
blancs (Pinus halepensis), alzines (Quercus ilex), coscoll (Quercus coccifera),
fil·lírea de fulla estreta (Phillyrea angustifolia), llentiscle (Pistacia lentiscus),
romaní (Rosmarinus officinalis), arçot (Rhamnus lycioides), llambra (Stipa
offneri), jonça (Aphyllanthes monspeliensis), espígol comú (Lavandula latifolia),
estepa blanca (Cistus albidus), crespinell gros (Sedum sediforme), gavó menut
(Ononis minutissima), fumana (Fumana ericoides), linària de Cadevall
(Chaenorrhinum origanifolium subsp. cadevallii), polipodi serrat (Polypodium
cambricum), ajocaperdius (Bupleurum fruticescens), càdec (Juniperus oxycedrus)
i bruc d'hivern (Erica multiflora).
Curiosament hi tenim sempre la companyia d'un pit-roig (Erithacus rubecu
la) i d'algunes papallones.
Aquest és un lloc ideal per a esmorzar o simplement per a estar-s'hi, però no
us entretingueu massa perquè el camí per recórrer és llarg.
Per brugueres de somni

Retrocedim fins a la bifurcació, és a dir, a les Bassotes, i continuem carena
enllà, seguint els senyals vermells i negres. Aquest tros és magnífic. Passem per
brugueres de somni, amb arbustos de dos i tres metres d'alçària. Brucs (Erica
arborea), càdecs (Juniperus oxycedrus) i llentiscles (Pistacia lentiscus) formen la
trilogia d'aquesta comunitat vegetal, situada al sotabosc d'una pineda poc densa
amb alzines.
Algunes plantes d'alzinar completen el patrimoni florístic. La presència
d'algun lloreret (Daphne laureola) ens indica que estem a una certa altitud i en
condicions frescals.
Alguns munts de pedres ens evoquen antigues construccions agrícoles.
Càdecs (Juniperus oxycedrus), brucs (Erica arborea) i alzines (Quercus ilex)
ens fan companyia en aquest agradable caminar.
A vegades el bruguerar esdevé formós. D'aquesta muntanya sortien moltes de
les escombres de bruc que netejaven els carrers de Barcelona fins a la dècada de
1960.
Per aquesta zona, a uns tres metres a l'esquerra del camí hi ha un càdec
(Juniperus oxycedrus) de més de quatre metres. De brucs continuen havent-hi de
grossos, alguns de més de tres metres, que fan honor al nom específic que els hi
va posar Linneu. També s'hi troba un exemplar d'argelaga negra (Calicotome
spinosa).
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L'Erol de la Moreneta
Arribem a una capelleta de la Mare de Déu de Montserrat. Llàstima que per
a col·locar-la hagin crucificat una alzina. Al voltant d'aquest erol veiem càdecs
(Juniperus oxycedrus) maquíssims, brucs (Erica arborea), alzines (Quercus ilex),
pins (Pinus halepensis), un arboç (Arbutus unedo), roures (Quercus humilis s. l.)
i llentiscles (Pistacia lentiscus).
El camí va fent pujada i ens ho corrobora la presència de boix (Buxus sem
pervirens), que també ens indica un canvi de substrat.
El fals turó de les Guixeres
En una emergència de roques calcàries, algunes amb els solcs o lapiaz típics
de l'erosió del carst, un requadre i un pal indicador ens indica que ens trobem al
turó de les Guixeres. De guix gens i de calcària molta.
Des d'aquí veiem Sant Llorenç del Munt i la Casa de la Pineda, al massís de
l'Obac. No cal que parem aquí, només el temps just per respirar una mica. Ànim!
I entrem en una boixeda. Quina sensació de frescor i de bosc ens envaeix!
I atenció perquè a la nostra dreta, just abans d'arribar a un erol, trobem un
grupet d'aurons negres (Acer monspessulanum), el principal de quatre besses i
d'una alçària d'uns set metres. A l'esquerra, a prop de l'erol, veiem un arboç
(Arbutus unedo) de cinc metres d'alt.
Al final d'una pujadeta se'ns presenta a la vista l'abocador de Vacarisses.
Òbviament, no té cabuda en un itinerari de natura.
El turó de la Miranda
Tal com ens indica una inscripció mig esborrada en una pedra, ara ens
trobem al turó de la Miranda, nom que trobem molt apropiat i que es podria fer
extensiu a tota aquesta part de la serra.
De baixada la vista millora i canviem l'abocador per Montserrat.
La vegetació és de caràcter més sec, però encara abunda el boix (Buxus sem
pervirens ). Això sí, apareixen alguns càdecs (Juniperus oxycedrus) formosos i
també alguna fil·lírea de fulla ampla (Phillyrea latifolia). Ens encanta el paisatge.
L'Erol dels Caçadors
En aquest erol hi ha un cercle de pedres on s'ha fet foc. Les restes de cartut
xos ens indiquen que es un lloc de parada de caçadors.
Asseiem-nos en una de les moltes pedres conglomeràtiques mig cobertes de
líquens i molses, i contemplem el panorama. Recordem que la zona es diu la
Miranda. D'esquerra a dreta veiem els cingles de Vacarisses, el turó de Coll
Cardús, la Casa Nova de l'Ubach, amb els agrestes serrats del massís de l'Obac;
més a prop nostre els densos boscos de la Pineda i més allunyada la simpàtica
silueta de Sant Llorenç del Munt, amb el monestir al cim i la cova del Drac, des
tacada com un queixal petri en el coll de Santa Agnès; més a la dreta i al fons
l'estimat Montseny.
Com a vegetals que cal destacar de l'indret assenyalem el salvió blener
(Phlomis lychnitis), el ranuncle de codina (Ranunculus gramineus) i el narcís
groc (Narcissus assoanus), tots tres de flors grogues. Anotem també, en les
immediacions, el càdec (Juniperus oxycedrus), el galzeran (Ruscus aculeatus), la
viola boscana (Viola alba), la falzia blanca (Asplenium ruta-muraria), la falzia
roja (Asplenium trichomanes), el polipodi serrat o herba pigotera (Polypodium
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cambricum), la polígala calcària (Polygala calcarea), el gladiol de codina
(Gladiolus illyricus), el teucri de codina (Teucrium botrys), l'arenària de codina
(Arenaria conimbricensis) i el lli estel·lat (Asterolinon linum-stellatum). També
trobem molts líquens blanquinosos i, sobre la terra carbonosa, la molsa Funaria
hygrometrica.
Per tota aquesta zona abunden el senglars. En un pi que es troba en mig del
camí notem els senyals d'haver-s'hi gratat aquests animals. Al llarg de l'itinerari
veiem també petjades i llocs furgats pels porcs senglars.

El coll de Margarit

Arribem al coll de Margarit, perfectament senyalitzat gràcies a la tasca bene
mèrita de l'Ajuntament de Viladecavalls i entitats col·laboradores.
Seguim uns metres pel camí ample però no cap a on fa baixada, lògicament.
Nosaltres anem al turó que se'ns presenta al davant i tirem per un sender que
s'enfila lleugerament. Ara compte perquè el camí nostre va cap a l'esquerra.
Fixeu-vos en els senyals. Una aspa vermella i negra ens indica un caminoi que
no du enlloc. Tanmateix si disposem d'una mica de temps podem continuar-hi
fins a un antic forn de calç: l'enduriment de les parets així ens ho indica.

De pujada

D'una vegetació frescal amb boixos (Buxus semperuirens) passem a una brolla
de romaní (Rosmarinus officinalis), on el substrat calcari se'ns mostra clara
ment. La panoràmica esdevé immillorable: el massís de l'Obac amb Castell
Sapera, Sant Llorenç amb la Mola, el Montseny a la llunyania, l'antic sanatori
de Terrassa, el turó de la Miranda, d'on venim, Terrassa i altres localitats del
Vallès, Sant Adrià del Besòs amb les tres xemeneies, el Tibidabo i el nostre mar
Mediterrani.
Però pugem, que a dalt, al Cap del Ros, la vista també és magnífica, encara més.
Fragments de garriga i un bosc clar de pi i alzina completen el paisatge
vegetal. Van apareixent boixos que ens indiquen que ens acostem a un bosc dens
que no ens deixarà fins al cim, un dels indrets més bells de Viladecavalls.
Montserrat, altre cop, i el Bages, i al fons els Pirineus.
Quin contrast en entrar al bosc, un alzinar amb pins i un sotabosc de boix
(Buxus semperuirens). Alguns arboços (Arbutus unedo) ens sorprenen per la seva
grandària. Més amunt apareix algun lloreret (Daphne !aureola) i el bruc boal
(Erica arborea), que indica la descalcificació dels sòls de la carena a causa de la
humitat.
La pujada és fatigosa. Veiem molts senyals de l'activitat de senglars. No us
espanteu i feu soroll per tal que s'allunyin.
Es fan més freqüents els roures (Quercus humilis) i observem algunes fil·lírees
(Phillyrea latifolia) de mida força gran. També algun aladern (Rhamnus alater
nus) i alguna falzia de bosc (Asplenium onopteris).
Arribem a un aflorament de pedra esmoladora i el substrat plenament silícic
és indicat per la proliferació de brucs boals (Erica arborea). En veiem exemplars
de fins a set metres, veritablement arboris, fent honor al nom científic de la
planta. Cap a l'obaga hi ha un arç blanc (Crataegus monogyna), justament allà
on el camí fa un desviament cap a l'esquerra. Pareu-vos aquí i admireu el bru
guerar. A l'estiu és una meravella, a la tardor un aliatge d'olors de natura, a l'hi
vern el palau de la boira i a la primavera sensació de vida que reneix.
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El camí es desdibuixa i sembla que juguem a l'amagatall buscant els senyals.
A més de pins blancs (Pinus halepensis), comencen a aparèixer pinasses (Pinus
nigra), a vegades difícils de reconèixer amb aquestes condicions de llum. Hi ha
també alguns peus d'aranyoner (Prunus spinosa), amb una vitalitat molt baixa.

El turó dels Quatre Termes
El camí fa ara una petita marrada però és per a conduir-nos al turó dels
Quatre Termes, de 635,4 metres, segons el full del Vallès Occidental del Mapa
Comarcal de Catalunya.
Fixeu-vos també, uns pocs metres enllà, en la fita quadrangular que indica
va la partició de les terres de Coll Cardús, el Mimó, can Boada de les Parentes i
can Margarit de Matassoleia.
Continuem. Quina meravella aquest tros, d'alzines (Quercus ilex), arboços
(Arbutus unedo) i brucs (Erica arborea). El sotabosc és pràcticament inexistent.
De quan en quan apareix algun llentiscle (Pistacia lentiscus) esquifit, algun llo
reret (Daphne laureola), algun polipodi serrat (Polypodium cambricum), alguna
rogeta (Rubia peregrina) i alguna gramínia. Al cap d'una estona la imatge alegre
d'un server (Sorbus domestica) vell i un de jove. També un exemplar d'arç blanc
(Crataegus monogyna).
La natura se'ns presenta aquí amb tota la seva esplendor.
Veiem més pinasses (Pinus nigra), però notem que algunes s'han mort.
Anem baixant, cap al coll i, uns pocs metres abans d'arribar-hi, veiem un
arboç (Arbutus unedo) enorme, l'Arboç de les Tres Besses, d'uns nou metres d'alt,
una de les plantes singulars de Viladecavalls.
El collet del Ros
Aquest meravellós indret ja ha estat descrit en l'itinerari anterior. Recordem,
però, la presència de dues plantes singulars per a la flora de Viladecavalls: el
ginebre (Juniperus communis) i el lloreret (Daphne laureola).
Tirarem una mica a l'esquerra, deixant el bassot a l'esquena i seguint altre
cop els senyals vermells i negres. Podem veure juntes i apreciar-ne les diferèn
cies de dos arbustos lleguminosos de flor groga: la coronil·la boscana (Coronilla
emerus), de fulles pinnaticompostes, i la ginesta sessilifòlia (Cytisus sessilifo
lius), de fulles trifoliolades sèssils.
El paradís de les criptògames
Entrem ara al paradís de les falgueres, les molses i els líquens, és a dir, de les
plantes sense flors, que en botànica es coneixen amb el nom de criptògames. De
falgueres veiem la dauradella (Asplenium ceterach), el polipodi serrat o herba
pigotera (Polypodium cambricum), la falzia de bosc (Asplenium onopteris) i la
falzia roja (Asplenium trichomanes). Per a descriure les molses i els líquens
caldria tot un tractat, tanta n'és la varietat.
El substrat calcari és denotat per la presència dels boixos (Buxus semperui
rens), l'exuberància dels quals és conseqüència de la Vacarissana, que aquí té la
seva màxima expressió als matins d'hivern (i sovint de primavera i tardor). Algun
arboç (Arbutus unedo) gros també ens sorprèn. Aquesta és sens dubte la part més
humida del territori de Viladecavalls, ja en el límit amb el de Vacarisses.
Anem veient coronil·la boscana (Coronilla emerus), galzeran (Ruscus aculea
tus), fil·lírea de fulla ampla (Phillyrea latifolia), amb alguns exemplars arboris,
algun aladern (Rhamnus alaternus) i l'omnipresent boix (Buxus sempervirens).
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El Cap del Ros
I de seguida arribem al cim.
Una enorme antena corona el Cap del Ros. Tanmateix, una bandera catalana
i un vèrtex geodèsic ens indiquen el punt topogràfic més alt de Viladecavalls
(639,3 metres segons l'Institut Cartogràfic de Catalunya).
Des del peu de la senyera la visió és fantàstica. Una gran part de Catalunya és
al nostre abast visual i ens envolta, com una sardana immensa, una rotllana de
muntanyes estimades: el Montserrat, els Pirineus amb el Puigmal i el Canigó, Sant
Llorenç del Munt, el Montseny, el Montnegre, Collserola i el massís de Garraf.
Un seguit d'herbes, la majoria ruderals, s'ha ensenyorit del cim: àster esqua
mós (Aster squamatus), erígerons (Erígeron sp. pl.), ripoll (Piptatherum milia
ceum), lletsó fi (Sonchus tenerrimus), lli estel-lat (Asterolinon linum-stellatum),
dent de lleó (Taraxacum officinalis), epilobi (Epilobium sp.), llonguera gran
(Andryala integrifolia), lletera de vesc (Euphorbia characias), morella vera
(Solanum nigrum), màstec (Chondrilla juncea), espina-xoca (Xanthium spino
sum), calcida blanca (Galactites tomentosa), margarida de camp (Leucanthemum
vulgare), etc.
Els efectes de l'incendi del 1994, que va arribar fins aquí, i la duresa del vent
s'han deixat notar sobre la vegetació.
Fixem-nos-hi en l'erosió càrstica amb solcs a les pedres, o lapiaz.
L'arbre culminant de Viladecavalls
Acabarem l'itinerari anant una mica més enllà de la senyera per a veure uns
exemplars d'auró negre (Acer monspessulanus), increïblement bells malgrat
l'hàbitat rocós i ventós. Un bon punt i final per al terme de Viladecavalls.

COLL DE MARG.AJUT, COLL CARDÚS I VACARISSES
Can Buxeres
L'itinerari s'inicia com en els dos anteriors, és a dir, seguint pel carrer de Sant
Martí i pujant pel barri de Can Corbera fins a can Buxeres, on pròpiament
comencem la travessa.
En aquest primer tram ens ajudaran els senyals vermells amb un punt inte
rior blanc, els quals seguirem fins que arribem a prop de l'estació de
Torreblanca. Aquests senyals continuen fins a Montserrat.
Passem pel davant de la portalada del restaurant Sant Lluís de Rístol i
després per una àmplia esplanada i poc després, justament davant de les ruïnes
de can Margarit i d'una bassa d'aigua de l'Ajuntament de Viladecavalls destina
da a l'extinció d'incendis forestals, agafem el trencall indicat per un cartell que
posa: «Camí romeu de Viladecavalls a Montserrat» (en realitat no es tracta de
l'autèntic camí romeu a Montserrat).
Emprenem la pujada a través d'un bosc mixt de pins (Pinus halepensis) i
alzines (Quercus ilex), amb algun roure (Quercus humilis subsp. humilis i subsp.
cerrioides). Notem que el sotabosc és ric, format per càdec (Juniperus oxycedrus),
llentiscle (Pistacia lentiscus), fil·lírea de fulla ampla (Phillyrea latifolia), coscoll
(Quercus coccifera), estepa blanca (Cistus albidus), esparreguera boscana
(Asparagus acutifolius), aritja (Smilax aspera), botja peluda (Dorycnium hirsu-
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tum), lletera de vesc (Euphorbia characias) i altres plantes típiques de la terra
baixa catalana.
Més amunt apareix roca calcària (més aviat dolomia) i fragments de garriga,
una comunitat vegetal on predomina el garric o coscoll (Quercus coccifera), jun
tament amb una munió de plantes calcícoles: argelaga (Genista scorpius), farigo
la (Thymus vulgaris), romaní (Rosmarinus officinalis), fumana (Fumana cricoi
des), herba prima (Asperula cynanchica), llegum d'argent (Argyrolobium zanonii),
ajocaperdius (Bupleurum fruticescens), gavó menut (Ononis minutissima), iva
(Ajuga iva), polígala rupestre (Polygala rupestris), esparreguera boscana
(Asparagus acutifolius), crespinell gros (Sedum sediforme), càrex mediterrània
(Carex hallerana), pinzells (Stahaelina dubia), heliantem italià (Helianthemum
oelandicum subsp. italicum) i fins i tot algun arçot (Rhamnus lycioides).
També, en aquest tram de l'itinerari, observem algunes clapes de llistonar
típic (Phlomido-Brachypodietum retusi), amb el llistó (Brachypodium retusum) i
el salvió blener (Phlomis lychnitis) com a plantes més característiques.
Més amunt hi ha terreny d'arenita i desapareixen o minven moltes de les
plantes suara esmentades. En canvi apareixen prats de jonça (Aphyllanthes
monspeliensis), planta que ens indica que estem ja a una certa altitud i que molt
aviat arribarem a la collada.
Finalment sortim a un camí ample i girem cap a la dreta. Els rectangles ver
mells amb un cercle blanc ens impedeixen d'errar el camí. Al cap de no res ja
estem al coll i albirem l'altre vessant, el de Vacarisses, poble que apareix a la
nostra vista, al peus dels famosos cingles.
Coll de Margarit
Fem un petit respir (o gros, per fer un mos) i abans de baixar per la rosta con
tinuació del camí, observem la vegetació. Continua havent-hi un bosc de pi blanc
(Pinus halepensis) amb alzines (Quercus ilex) i algun roure (Quercus humilis).
Veiem bastants boixos (Buxus sempervirens) i alguns enormes càdecs (Juniperus
oxycedrus). També són presents l'aladern (Rhamnus alaternus), el coscoll
(Quercus coccifera) i el llentiscle (Pistacia lentiscus). Altres plantes que podem
observar són el romaní (Rosmarinus officinalis), la farigola (Thymus communis),
l'estepa blanca (Cistus albidus), l'ajocaperdius (Bupleurum fruticescens), el pericó
groc (Hypericum perforatum), el salvió blener (Phlomis lychnitis), l'herba prima
(Asperula cynanchica), el llistó (Brachypodium retusum) i una festuca (Festuca
sp.). També hi ha molts líquens i molses, la més abundant de les quals és
Pleurochaete squarrosa, indicadora de les condicions de sequedat d'aquest indret.
Per tal de facilitar l'orientació per la muntanya, l'Ajuntament de Viladecavalls
ha col·locat un indicador. Ens complau de saber que estem a 527 metres d'altitud
(més alts que el Tibidabo!) després d'haver fet una pujada ben forta.
Avall, que fa baixada
Agafem el camí de baixada, que farem poc a poc, no sols per a evitar danys
als genolls, sinó també per a observar la vegetació. El senyal vermell amb un
punt blanc ens confirma la ruta.
En aquest primer tram de baixada hi ha molts boixos (Buxus sempervirens),
indicadors de terreny calcari. També trobem alzines (Quercus ilex), romanins
(Rosmarinus officinalis), brucs d'hivern (Erica multiflora), pins (Pinus halepen-
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sis, P pinea i P nigra), alguns roures (Quercus humilis subsp. cerrioides), uns pocs
arboços (Arbutus unedo), ajocaperdius (Bupleurum fruticescens), espígol comú
(Lauandula latifolia) i molses (principalment Pseudoscleropodium purum).
El pendent augmenta i apareixen violes (Viola alba) i brunelles (Prunella sp.)
als marges i racons més humits. Igualment l'aparició de la ginesta sessilifòlia
(Cytisus sessilifolius) ens indica que la humitat va creixent. A l'esquerra la
boixeda se'ns mostra atepeïda. L'olor a bosc ens envaeix.
Allà on el camí fa un lleuger desviament a l'esquerra i el terreny ha esdevin
gut vermellós (aquí ja és de gresos el substrat, però amb peudemont calcari), ha
desaparegut gairebé de cop el boix (Buxus semperuirens) i trobem a l'esquerra
alguns ginebres (Juniperus communis) bastant alts (aquest arbust es diferencia
del càdec per la presència de dues ratlletes blanques a les fulles i pels fruits bla
vosos). També constatem la presència del lloreret (Daphne !aureola), del marxí
vol (Helleborus foetidus) i fins i tot, apartada del camí i al peu d'un ginebre, de
l'orquídia Platanthera bifolia .
A la part dreta del camí, més seca, fan acte de presència l'arboç (Arbutus
unedo), l'aladern (Rhamnus alaternus), el roldor (Cariaria myrtifolia), el mata
poll (Daphne gnidium), algun tanacet corimbós (Tanacetum corymbosum) i un
server (Sorbus domestica) esprimatxat. Una mica més avall, detectem la pre
sència de la vara d'or (Solidago uirgaurea) i de l'argelagó (Genista hispanica).
Al final el camí desemboca en un altre més planer, i tirem cap a la dreta. El
senyal vermell amb un punt blanc ens confirma la bona direcció, i també ho fa
el soroll de la carretera Terrassa-Manresa.
És bonic aquest tros de camí, ple de tonalitats rogenques. El bruc boal (Erica
arborea), a l'esquerra del camí, ens confirma l'acidesa del substrat arenític. En
canvi a la dreta del camí apareix algun bruc d'hivern (Erica multi/fora), a causa
de la presència de peudemonts calcaris. S'hi fa, també, l'orella de llebre
(Bupleurum rigidum), particularment abundant durant l'estiu, el pericó groc
(Hypericum perforatum), la centaura groga (Blackstonia perfoliata) i l'aranyoner

(Prunus spinosa).
Les condicions humides són indicades per la presència d'algun lloreret
(Daphne !aureola) i de bastants ginebres (Juniperus communis).
Al cap d'estona, albirem entre un clar de la vegetació la masia de Coll Cardús.
Ara el camí fa baixada i la terra és molt argilosa. En el marge de la dreta obser
vem una planta molt curiosa, la pota de cavall (Tussilago farfara). EI nom li ve
de la forma de les fulles, les quals apareixen més tard que les tiges floríferes. Tot
i les seves virtuts contra la tos, no la colliu sota cap pretext perquè aquí és planta
raríssima, mentre que a la zona pirinenca és una planta comuna que podeu
recol·lectar-la sense perill d'exhaurir-la.
El camí es bifurca, però qualsevol del dos ens condueix a l'antiga masia de
Coll Cardús, pel costat de la qual passarem.

Coll Cardús

Passem per damunt del túnel. Quina visió tan maca, amb Montserrat al fons.
Uns xiprers, signe d'hospitalitat ens fan sentir agradable aquesta masia ara
ampliada i convertida en un restaurant de nom Masia Donadeu, de la cadena
Paradís.
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El camí flanqueja un bonic mur de pedres calcàries (i algunes poques d'are
nita o gres), en una de les quals llegim la data de 1945. Aquest mur delimita un
pati amb moreres (Morus sp.). Un planell sobre el túnel, on hi havia un camp de
conreu de cereals, ha estat plantat d'acàcies (Robinia pseudoacacia) i destinat a
aparcament.
Girem la vista enrere, per on hem vingut i veurem a l'esquerra el Turó de la
Miranda i a la dreta el Turó del Quatre Termes, un dels quals corresponia a la
masia de Coll Cardús. Veiem un tros de carretera i en la llunyania, abans de
Montserrat, un tros de l'Obaga del Mimó, la Carena de Torrella, la serra de
l'Orpina, el coll de Sant Salvador i la serra de l'Hospici.
Com a plantes interessants de Coll Cardús cal indicar els bugiots (Thesium
humifusum), la cerverina (Catananche caerulea), l'herba de sant Llorenç
(Astragalus monspessulanus) i la rosella de Califòrnia (Eschscholzia californi
ca). A prop, en una zona de pinasses (Pinus nigra), hi ha algun exemplar de
blada de fulla gran (Acer opalus).
El camí romeu de Montserrat

Seguim el camí, més que ben senyalitzat, perquè hem entrat ara al veritable
camí romeu de Montserrat, que ve de Barcelona, passant per Sant Cugat i
Terrassa. Les marques són les de gran recorregut (blanques i vermelles) i les
seguirem fins al trencall de la Coma.
Després d'una zona oberta ens internem de nou al bosc, que continua sent de
pineda barrejada amb alzinar. Reconeixem els arbustos mediterranis que ja ben
coneixem: arboç (Arbutus unedo), llentiscle (Pistacia lentiscus), càdec (Juniperus
oxycedrus), romaní (Rosmarinus officinalis), estepa blanca (Cistus albidus),
roldor (Cariaria myrtifolia), argelaga (Genista scorpius), coscoll (Quercus cocci
fera), etc. Cal dir que el bosc alterna amb matolls, prats secs i farigolars.
Al cap d'una estona el camí es bifurca, però nosaltres seguim recte, pel camí
carener, que a més està molt ben indicat.
Aquí i a mà esquerra tenim molts brucs d'hivern (Erica multi/fora), i a la
tardor i començament de l'hivern hi sembla un jardí per la florida que fan.
Les muntanyes que queden a la nostra dreta són atapeïdes de bosc. Al front
veiem els Cingles i a la llunyania la Torrota de Vacarisses.
El substrat, bigarrat de conglomerats i clapes de gresos fa que apareguin les
primeres codines. No obstant, el bosc hi predomina. A la dreta del camí fins i tot
trobem fragments ben constituïts d'alzinar amb marfull.
En una mica d'erol observem a la dreta un formós arboç (Arbutus unedo) i a
l'esquerra un roure (Quercus humilis subsp. cerrioides). Al darrere apareix el
Cap del Ros (més que el cap, el clatell) i la seva antena.
Més endavant, trobem a la nostra esquerra una petita codina coberta de fari
goles (Thymus vulgaris) i de molsa esquarrosa (Pleurochaete squarrosa), amb un
càdec (Juniperus oxycedrus) de tronc gruixut, d'uns 35 centímetres de diàmetre
i d'uns 3 metres d'alçària, que ens crida l'atenció per la seva figura i per la quan
titat de fruits (gàlbuls, en realitat) que fa. Aquesta codina, a la primavera i si el
temps ha estat plujós, s'omple d'orquídies, que cal respectar.
En el punt més alt d'aquest tram de la carena, una fita ens recorda que estem
al camí vell de Vacarisses, que queda a tres quarts de llegua, segons les amiga
bles indicacions de CONVIVE i ACERAC en una fita de pedra.
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A la dreta, passat el pedró, hi ha una codina, però pobra de vegetació.
La pineda en aquest tram s'enriqueix en arboços (Arbutus unedo).
Corn tots els itineraris careners, el camí és de bon caminar i això ens permet
encara més de fruir de la natura. Això sí, sense fer cas del soroll de la carretera
i escoltant només el cant dels ocells.
Poc després trobem un matoll de llentiscles (Pistacia lentiscus), esquitxat de
càdecs (Juniperus oxycedrus), aladerns (Rhamnus alatemus) i fil·lírees
(Phillyrea latifolia). La pineda (amb alzines que volen reeixir), però, continua
fent-nos companyia.
En aquest tram alguns càdecs (Juniperus oxycedrus) mereixen ser mencio
nats. La majoria són femenins, però també n'hi algun de masculí.
Al cap d'una estona s'aclareix el bosc i justament on hi ha una fil·lírea de fulla
ampla (Phillyrea latifolia) d'uns tres metres d'alt, veiem a l'horitzó la silueta
inconfusible del Castellsapera amb el característic Queixal del Porc que li surt
per la dreta. Són boniques, certament, aquestes muntanyes de l'Obac.
El camí comença a fer baixada, suau, ja que encara hi som a la carena.
La baixada s'accentua i ens mostra la urbanització de Torreblanca, amb la
seva església i tot. També veiem, amb Montserrat com a teló de fons, la part pos
terior del Puig Ventós, la Carena de Torrella, la serra de l'Orpina, que culmina
en el turó del Duc, el collet de les Carboneres, el coll de Sant Salvador i la serra
de l'Hospici.
La codina que tenim a la nostra esquerra és un estepar, d'estepa blanca
(Cistus albidus) i un farigolar, de farigola (Thymus uulgaris), és clar.
El substrat es fa més silícic, no sols per les clapes de gres, sinó també perquè
els conglomerats són aquí molt abundants en quars i esquist. La presència de l'es
tepa borrera (Cistus saluiifolius) i del bruc boal (Erica arborea) ens indica aquesta
acidesa del substrat. Tanmateix trobem algun bruc d'hivern (Erica multifiora), que
ens assenyala que també hi ha components calcaris en el conglomerat.
Ara les codines que trobarem a la nostra esquerra són molt interessants i
apareix profusament una gramínia, l'heteropògon (Heteropogon contortus).
Passem de llarg per la primera i, després de baixar una mica i havent seguit
el petit revolt que fa el camí, ens aturem en la segona codina. Ens la indica un
pi a la dreta amb el senyal de llarg recorregut i una prohibició de caça de
l'Ajuntament de Vacarisses (és aquesta una zona de seguretat, on no es pot
caçar, tot i que els diumenges de tardor solen sentir-se molts dispars).
Una codina interessant
És una meravella natural aquesta codina. Per una banda la bigarrada cons
titució del substrat de roques detrítiques ens fa pensar en la formació d'aques
tes muntanyes a les vores del gran mar interior que ocupava la depressió de
l'Ebre i zones colindants, una gran part de Catalunya inclosa. Aquí podríem
estar estudiant els diferents fragments de roques fins que ens cansessirn o fins
que els nostres coneixements ens fessin aturar. També podríem estudiar la gran
diversitat de líquens que s'hi fan, si tinguéssim la paciència de determinar-los.
Pel que fa a la vegetació és una meravella l'adaptació a aquest medi tan
hostil. Veiem, allà on hi ha una mica de sòl, prats secs d'heteropògon
(Heteropogon contortus), una gramínia no gaire freqüent en el conjunt de
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Catalunya. Entremesclada amb ella algun abellatge (Hyparrhenia sp.). També
en llocs amb una mica de sòl observem farigolars. A la resta, amb una disposició
molt irregular, trobem crespinells, especialment el crespinell blanc (Sedum
album), una planta de fulles crasses i per tant molt resistent a la sequedat,
dipcadi (Dipcadi serotinum), melilot napolità (Melilotus neapolitanus), helian
tems (Helianthemum sp. pl.), trèvol pudent (Psoralea bituminosa), llengua de
bou (Echium uulgare), interessantíssims poblaments de lliri menut (Iris lutes
cens), mamelles de vaca (Anthyllis tetraphylla) en els llocs furgats pels senglars,
crespinell gros (Sedum sediforme), calcida blanca (Galactites tomentosa), teucri
de codina (Teucrium botrys), lletera tacada (Euphorbia maculata), morella
(Solanum nigrum), amarant bleder (Amaranthus blitoides) i mèlica menuda
(Melica minuta). Encara trobem una tercera codina a l'esquerra i una quarta a
la dreta, aquesta més abundosa en orquídies, abans de baixar fins al torrent.
El torrent de Boixadell
Poc després se'ns apareix un bosc d'acàcies (Robínia pseudoacacia) i una pinassa
(Pinus nigra) molt gran. Seguim el camí, que gira a l'esquerra i que voreja el
torrent, amb un salt d'aigua, que no sempre hi cau. De seguida arribem a la caseta
capdavantera de la urbanització i en un cartell llegim: «Passatge del Boixadell».
El torrent de la Torre
El soroll del torrent, si porta aigua, cada cop és més fort però la vegetació
esdevé feréstega i amable alhora.
A mesura que baixem l'ambient es fa més humit i apareixen plantes com l'arç
blanc (Crataegus monogyna), el sanguinyol (Cornus sanguinea), molt abundant, el
fenàs boscà (Brachypodium syluaticum), l'olivereta (Ligustrum uulgare), l'om
(Ulmus minor) o la coronil·la boscana (Coronilla emerus). De fet la vegetació és molt
heterogènia i al costat de pins pinyers (Pinus pinea) creixen pollancres (Populus
nigra) altíssims, roures martinencs (Quercus humilis) i fins i tot la fil·lírea de fulla
estreta (Phillyrea angustifolia), una planta que no s'adiu amb l'ambient.
Destaca, en una desviació a l'esquerra un arç blanc (Crataegus monogyna) de
65 centímetres de diàmetre i una alçària de 12 metres, que mereixeria ser decla
rat arbre singular.
Aquest paratge és realment un jardí botànic. Hi anotem trencanua
(Equisetum ramosissimum), corniol (Aquilegia uulgaris), galzeran (Ruscus acule
atus), epilobis (Epilobium sp.), ranuncles (Ranunculus sp.), menta borda (Mentha
suaueolens), créixens bords (Apium nodifiorum), càrex pèndula (Carex pendula),
artemísia d'aigua (Artemísia uerlotiorum), canyís (Phragmites communis), plan
tatge gros (Plantago major), serverola (Agrimonia eupatoria), sabonera gran
(Saponaria officinalis), viola boscana (Viola alba), didalera groga (Digitalis
lutea), orelludeta (Ptychotis saxífraga), botja d'aigua (Dorycnium rectum), cana
bassa (Eupatorium cannabinum), herba de sant Roc (Pulicaria dysenterica),
orenga (Origanum uulgare), mill del sol (Lithospermum officinale) i mill gruà
(Buglossoides purpurocaerulea). També algun salze blanc (Salix alba), sarga
(Salix elaeagnus), gatell (Salix atrocinerea) i avellaner (Corylus avellana).
Una cruïlla
El substrat es fa vermellós i passem sota el pont i sentim el sotragueig. Anem
seguint els senyals del GR96 (una ratlla blanca i una vermella).
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Ara fem un trosset de carretera fins a l'encreuament amb els indicadors:
«Olesa de Montserrat 7», «Terrasssa 8 - Manresa 23», «Vacarisses 2» i
«Depuradora de Vacarisses».
Agafem el camí que puja. Sobretot no passeu per la via (malgrat els irres
ponsables senyals vermells i blanc vermells). Agafem el camí que puja. Passem
per damunt del túnel i agafem el primer caminet que baixa a la dreta.
Aquesta marrada a part d'evitar-nos creuar la via, ens permet veure una
roureda bastant bona, que va aturar les flames el juliol de 1994.
En aquest tros abunda l'argelagó (Genista hispanica).
Ara seguim un molt petit trajecte pel costat de la via. Pel costat i a una dis
tància prudencial. Al cap de poc el caminet s'allunya de la via fèrria.
Aquí la vegetació és molt heterogènia i no podem estar-nos més temps a des
criure-la, atès que ja han estat comentades la majoria de les plantes i que encara
queda bastant per a arribar a Vacarisses. Destaquen la denteguera gorga
(Odontites lutea), en temps de tardor, i l'àster pelós (Aster pilosum), durant la
primavera.
L'estació de Torreblanca
Passem per l'estació o baixador de Torreblanca. Creuem la via, aquí que hi ha
més visibilitat, però atenció al tren.
A continuació passem per un pas sota la carretera de Terrassa a Manresa i
tirem pel carrer de l'esquerra, degudament senyalitzat.
En la primera casa veiem una pícea (Picea abies), semblant a l'avet però amb
les pinyes cap avall. També hi ha un cedre (Cedrus sp.) molt alt, una magnòlia
(Magnolia grandiflora) i un noguer (Juglans regia) per la part del darrere.
La presència d'oms (Ulmus minor) i avellaners (Corylus avellana) ens indica
que l'indret és humit.
El carrer Urpina
Aquest carrer és dedicat a una masia de Vacarisses que no queda gaire lluny.
Agafeu el carrer Urpina i no el passatge del mateix nom. Els senyals del GR96
us ajudaran.
Durant el pas per aquest carrer tranquil podeu fixar-vos en els arbres de les
torres: nesprer (Eriobotrya japonica), codonyer (Cydonia oblonga), avellaner
(Corylus avellana), pomer (Prunus domestica), pins (Pinus sp. pl.), pícea (Pícea
abies), llorer (Laurus nobilis), magnòlia (Magnolia grandiflora), vinya (Vitis
vinífera), tuliper (Liriodendron tulipifera), tuia (Thuja sp.), palmera de Canàries
(Phoenix canariensis), xiprer (Cupressus sempervirens), sanguinyol (Cornus san
guinea), alzina (Quercus ilex), om (Ulmus sp.), presseguer (Prunus persica),
arbre de l'amor (Cercis siliquastrum) i troana (Ligustrum lucidum).
El polígon industrial de Can Torrella
Agafem el carrer Urpina. Al final arribem al carrer Josep Carner i a una
rotonda. Seguim el senyals de gran recorregut i deixem a la dreta la fàbrica Elisa
de Ceràmiques, decorada amb una ceràmica d'una noia sobre una roca. Dintre del
paisatge industrial, els arbres, el banc i la figura donen una nota de poesia.
Aquesta zona industrial, és de recent constitució. Malgrat que les fàbriques
fan bon aspecte i les infraestructures del polígon són bones, ens dol d'haver
perdut un altre espai natural i agrícola.
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L'Hostal de Torrella

Al cap de molt poc, allà on gira el llarg recorregut veiem les restes de l'hostal
medieval de Torrella. L'indicador del GR96 ens diu que a Terrassa hi ha 11,2 qui
lòmetres i a Monistrol de Montserrat 7,7 quilòmetres.
És lamentable l'estat de deixadesa d'aquest vestigi del passat. Encara el 1998
es veia des d'aquí el Montserrat amb el monestir,la meta somiada dels pelegrins.
Tres anys després l'arc de mig punt del portal es va ensorrar i de panoràmica
gairebé no en queda.
El terreny sobre el qual s'aixeca és de gresos. Malgrat que hi ha algunes alzines
(Quercus ilex) i plantes pròpies de la zona, la vegetació, com és lògic, és bastant
ruderal. Podem anotar, entre moltes altres, les espècies següents: fonoll
(Foeniculum vulgare), matafoc (Plantago sempervirens), cosconilla (Reichardia
picroides), olivarda (Dittrichia viscosa), esbarzer (Rubus ulmifolius), dicanti
(Dichanthium ischaemum), crespinell gros (Sedum sediforme), fenàs
(Brachypodium phoenicoides), corretjola cantàbrica (Convolvulus cantabricus),
setària (Setaria sp.), botja peluda (Dorycnium hirsutum), farigola (Thymus vulga
ris), malves (Malva sp. o Lavatera sp.), geranis silvestres (Geranium sp. o Erodium
sp.), plantatge coronat (Plantago coronopus), ripoll (Piptatherum miliaceum),
romaní (Rosmarinus officinalis), matapolls (Daphne gnidium), arç blanc
(Crataegus monogyna), heura (Hedera helix), pimpinella (Sanguisorba minor),
sempreviva borda (Helichrysum stoechas), plançons de pi (Pinus pinea), panical
(Eryngium campestre), espígol comú (Lavandula latifolia), àster esquamós (Aster
squamatus), erígeron (Erigeron sp.), lletsó prim (Sonchus tenerrimus), espunyide
lla blanca (Galium lucidum), figuera silvestre (Ficus carica), lleteres (Euphorbia
sp. pl.), parietària (Parietariajudaica), gram (Cynodon dactylon), ravenissa blanca
(Diplotaxis erucoides ),blets (Chenopodium sp. pl.), amarants (Amaranthus sp. pl.),
tàrrec (Salvia verbenaca), escabiosa (Scabiosa sp.) i gravit (Pallenis spinosa).
Tornem a la natura

Continuem pujant per un tros de vial asfaltat i al final el camí torça a la dreta.
I tenim altre cop la natura: cants d'ocell i flors. A la llista de plantes fa poc
referida, podem afegir: coronil·la menuda (Coronilla minima), ajocaperdius
(Bupleurum fruticescens), bruc d'hivern (Erica multiflora), argelaga (Genista
spinosa), herba de sant Llorenç (Astragalus monspessulanus), càdec (Juniperus
oxycedrus), jonça (Aphyllanthes monspeliensis) i pi blanc (Pinus halepensis).
Poc després, un cop hem girat a l'esquerra, i a la vista del Montserrat ens
retornem als anys anteriors. Poc difereix aquí el paisatge del de l'edat mitjana,
quan per aquí passaven milers de pelegrins ansiosos de veure la Moreneta.
A la dreta del camí veiem un grup de ginestes (Spartium junceum).
Poc ens dura la joia, car tornem a veure a la nostra dreta el polígon industrial
i sentim els sempiterns sorolls de la indústria.
El camí romeu gira a l'esquerra,justament on hi ha a la vora de la via mariana
un grupet d'alzines de dos a tres metres bellament podades, amb una capçada
cònica. Nosaltres continuem. A l'esquerra uns camps d'ametllers i una vinya.
Tornem a trobar senyals de gran recorregut. Al cap d'una estona un indica
dor diu: «la Coma».
Vers el poble dels Cingles

En una cruïlla llegim un indicador que diu que el camí de l'esquerra (camí del
Castellet,per on segueix el camí romeu) condueix a Can Serra i a la Colònia Gall.
Nosaltres agafem el de la dreta que diu: «Centre urbà i Barceloneta».
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A la dreta, a la base d'un turonet, sobre terrenys de gresos, decobrim un mur
pertanyent a una antiga construcció. Els camps que queden al voltant ens con
firmen el passat agrícola de l'indret.
Deixem el carrer del Comí, que no ens importa ja que el nostre propòsit és el
d'anar al centre del poble. Fem un tros més i ja veiem el nucli principal de
Vacarisses. Que maca aquesta perspectiva amb el campanar de l'església i
darrere els Cingles.
En aquesta bifurcació agafem el camí principal, el de la dreta; l'altre, el del
Ginebrer no evita el torrent que amb una bella pineda ens impedeix la línia recta.
El camí voreja el torrent i també evita un turó amb uns marges de pedra
enormes. Emboquem al passeig de Bonavista, de nom ben triat.
Passem per una zona de torres i de seguida estem a la carretera. Seguim per
la vorera, fa poc construïda i en poca estona estem al centre de la vila.
Des de l'esplanada de la Casa de la Vila veiem l'església, el castell, el Cingle
Gran i la Torrota.
Vacarisses

Entrem al nucli antic del poble i anem a la plaça de l'Església.
L'església parroquial de Sant Pere de Vacarisses, de façana i campanar pul
crament pintats, té una portalada neoclàssica, amb una imatge moderna de ferro
forjat de sant Pere, que du un rem a la mà esquerra i una clau a la dreta, obra
de l'escultor Ramon Cuello. Destaquen també els contraforts i les finestres ova
lades dels angles. Aquest temple, dels segles XVIII i XIX, fou edificat sobre un
altre de romànic, del qual no ha pervingut cap resta.
A l'esquerra veiem unes cases antigues fetes de pedra esmoladora i de tàpia,
que formaven part de la Sagrera de Vacarisses. Hi destaca la del Ferrer Vell. Una
meravella, per a qui ho sàpiga apreciar.
Al darrere de l'església hi ha la plaça Major, on es troba un conegut restau
rant. Amb el teló de fons del Cingle Gran, veiem el castell de Vacarisses, al qual
ens dirigim pel carrer Major.
Aquest castell ja apareix documentat al segle XI i en ell veié la llum, l'any
1707, el virrei Amat. L'arc de mig punt de la porta i dos rellotges de sol denoten
l'antigor de l'edifici.
El castell, que amb el temps adquirí la fesomia d'una masia, fins fa pocs anys
havia estat ajuntament i encara avui una placa sobre la porta ho recorda.
Immediatament a baix hi ha l'antiga presó, amb la seva porta i la finestra amb
les típiques reixes de ferro. Hi ha una placa vella que diu: «Carcel».
I amb la vista del Cingle Gran (i de la bandera catalana si fem la caminada
pels volts de l'Onze de Setembre) ens acomiadem de Vacarisses.
Si no voleu fer tot el camí de tornada caminant podeu agafar el tren a l'esta
ció de Vacarisses o al baixador de Torreblanca.

CAN BOADA, EL PONT GRAN I SANT PERE SACAMA
Pel camí de l'Alzinar

L'itinerari comença com els anteriors, però en el barri de Can Corbera, quan
arribem a una cruïlla de carrers (hi ha un transformador elèctric i uns conteni-
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dors), agafem, a l'esquerra, el carrer de Sant Isidre. Sortim de la urbanització i
veiem un cartell que diu: «Camí de l'Alzinar».
Ens endinsem en el bosc. La natura se'ns presenta feréstega, tapissada del
verd clar del pi blanc (Pinus halepensis) alternant amb el verd més auster de
l'alzina (Quercus ilex) i el verd més franc d'algun pi pinyoner (Pinus pinea).
De seguida tenim al davant la imatge sempre sorprenedora de can Buxeres,
des d'aquí encara més suggeridora d'un conte de fades.
El substrat és de llicorelles paleozoiques. Hi destacà a l'esquerra la presència
d'un poblament important d'argelaga negra (Calicotome spinosa), planta pròpia
de substrats silícics i ben escassa al terme de Viladecavalls. Reconeixem en
aquest tram un munt d'arbustos i subarbustos mediterranis: ajocaperdius
(Bupleurum fruticescens), aladern (Rhamnus alaternus), aritja (Smilax aspera),
botja comuna (Dorycnium pentaphyllum), botja peluda (Dorycnium hirsutum),
bruc boal (Erica arborea), caps d'ase (Lauandula stoechas), esbarzer (Rubus ulmi
folius), esbarzerola (Rubus canescens), esparreguera boscana (Asparagus acutifo
lius), estepa blanca (Cistus albidus), estepa borrera (Cistus saluiifolius), estepa
negra (Cistus monspeliensis), fil·lírea de fulla ampla (Phillyrea latifolia), galzeran
(Ruscus aculeatus), gatosa (Ulex paruiflorus), ginesta (Spartium junceum), llen
tiscle (Pistacia lentiscus), lligabosc mediterrani (Lonicera implexa), matapolls
(Daphne gnidium), roldor (Cariaria myrtifolia), romaní (Rosmarinus officinalis),
roser silvestre (Rosa sp.) i vidiella (Clematis flammula).
Sentim molts cants d'ocell i les olors del bosc ens penetren.
Continuem caminant i abans d'arribar al revolt del camí veiem a l'esquerra
alguns aladerns (Rhamnus alaternus) i un server (Sorbus domestica). Al desmunt
de llicorella de la dreta hi ha una comunitat de polipodi serrat (Polypodium cam
bricum) i barretets (Umbilicus rupestris), que fitocenològicament correspon a l'as
sociació Polypodio cambrici-Umbilicetum repestris. En el revolt, sobre el torrent,
la vegetació és més ufana. Hi veiem esbarzer (Rubus ulmifolius), roldor (Cariaria
myrtifolia), canya (Arundo donax), fonoll (Foeniculum uulgare), lletuga borda
(Lactuca serriola), te de Mèxic (Chenopodium ambrosioides), jonc comú (Scirpus
holoschoenus), fenàs boscà (Brachypodium syluaticum), coronil·la boscana
(Coronilla emerus), un gatell (Salix atrocinerea) i un petit llorer (Laurus nobilis),
al costat d'una ginesta (Spartium junceum).
Passem per un altre torrent, on abunda l'estepa negra (Cistus monspeliensis),
el càdec (Juniperus oxycedrus) i la vidiella (Clematis flammula).
I ara ens toca pujar una miqueta. D'aquest tros només destacarem l'existèn
cia d'aladerns (Rhamnus alaternus) i fil·lírees (Phillyrea latifolia) bastant grans.
Passem sota la línia de mitjana tensió i a prop de la torreta elèctrica, ens fixem
en la presència de tomaní o caps d'ase (Lauandula stoechas), una planta aromà
tica que només es fa en terrenys de llicorella.
El Racó dels Trèmols
Ara el camí fa una mica de baixada i en el torrent de Margarit trobem un
fragment de vegetació fenomenal, tal vegada la més interessant del terme de
Viladecavalls.
A l'esquerra, veiem primerament, a més d'alzines (Quercus ilex), la fil·lírea de
fulla ampla (Phillyrea latifolia), l'aladern (Rhamnus alaternus), el bruc boal
(Erica arborea) i el roser agrest (Rosa agrestis). Avancem una mica i apareix un
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mosaic de vegetació de ribera que és una meravella: pollancres (Populus nigra),
lledoners (Celtis australis), sargues (Salix elaeagnos), oms (Ulmus minor), un
grupet d'àlbers (Populus alba), algu ns gatells (Salix atrocinerea) enormes i un
grup de trèmols (Populus tremula), als quals la bardissa, sempre protectora, no
ens deixa acostar-nos. Les canyes (Arundo donax) són les úniques que sobren per
a donar-nos el quadre perfecte d'una vegetació relicta. És destacable també la
presència d'una herba umbel·lífera bastant rara en aquestes latituds: el síson
(Sison amomum).
Per indrets boscosos

El camí passa pel llit del torrent i a la dreta, a continuació d'una massa de
llicorelles, plena de barretets (Umbilicus rupestris), veiem un bosquet d'oms
(Ulmus minor) amb alguns pollancres (Populus nigra). En aquest indret hi
creixen diverses plantes d'ambients humits i ombrívols: roser englantiner (Rosa
sempervirens), pericó groc (Hypericum perforatum), orenga (Origanum vulgare),
jonc comú (Scirpus holoschoenus), plantatge lanceolat (Plantago lanceolata),
falzia de bosc (Asplenium onopteris), polipodi serrat (Polypodium cambricum) i
galzeran (Ruscus aculeatus).
Ara pugem, envoltats per una vegetació de plantes conegudes, però molt hete
rogènia. Destaquen, una mica més amunt, uns grupets d'oms (Ulmus minor) i
també un server (Sorbus domestica). També ens sorprèn la mida que agafen
alguns brucs boals (Erica arborea).
Al fons tenim el turó dels Quatre Termes i davant seu el turó de les Parentes.
Passem per un roldorar i se'ns apareix a la dreta Sant Lluís de Rístol. Tornen a
sorprendre'ns brucs (Erica arborea) quasi arboris.
A l'esquerra, un tall del camí sobre llicorelles ens mostra tot de molses,
líquens i falgu eres. Es nota molt humit, a menys que es faci el recorregut al ple
de l'estiu. Hi prosperen les plantes següents: polipodi serrat (Polypodium cam
bricum), barretets (Umbilicus rupestris), falzia roja (Asplenium trichomanes),
falzia de bosc (Asplenium onopteris), espunyidella peluda (Galium maritimum),
centaura (Erythraea centaurea), crespinell gros (Sedum sediforme), heura
(Hedera helix) i seneci lívid (Senecio lividus).
El camí fa un revolt cap a l'esquerra. Hi veiem la morella (Solanum nigrum) i
la llengua de bou (Echium vulgare), i algunes tofes d'abellatge gran (Hyparrhenia
hirta) i de mèlica ciliada (Melica ciliata), a la part més assolellada.
Una pujada per terreny de llicorelles ens fa suar.
Hi ha un camí a la dreta, però continuem pel camí principal, ara amb un suau
declivi. Arribem al callet del pins pinyoners (Pinus pinea) i continuem vers la
dreta, pel camí que s'enfila suaument.
La gran quantitat d'estepa negra (Cistus monspeliensis) dóna a l'atmosfera
una aroma tonificant. Completen la vegetació el càdec (Juniperus oxycedrus), el
bruc boal (Erica arborea) i els pins, sobretot els blancs (Pinus halepensis), a més
d'algu na alzina (Quercus ilex) disseminada. Recobreixen el terra molts líquens
blancs i grisos, d'aquells del pessebre.
Es fa una mica monòton aquest tros, però és agradable. Ens ve l'olor a brea dels
pals elèctrics (ara els cables són protegits amb aïllant per tal d'evitar incendis).
Tanta llicorella ens fa pensar en aquell mar paleozoic, que cobria gairebé tot
el territori que avui correspon a Catalunya fa molts milions d'anys.
Hi ha un camí que va cap a l'esquerra. El deixem i seguim pel principal. De
seguida trobem una cruïlla de camins. Agafem el de la cadena, a l'esquerra, amb
dues fites, una de peu i l'altra tombada.
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Can Boada de les Parentes
Passem per una zona de gresos, en la qual predomina l'estepa negra (Cistus

monspeliensis).
De seguida albirem la masia. Abans d'arribar a la casa de pagès,tenim a l'es
querra un garrofer (Ceratonia síliqua) i uns quants ailants (Ailanthus altissima).
Can Boada de les Parentes és una masia molt antiga, que conserva tota la
seva estructura medieval i que és ja documentada al segle XIII. Consta de dos
cossos principals, un d'ells més alt que l'altre. Són de destacar, a la façana prin
cipal, la porta i una finestra amb arc de mig punt, i a la façana posterior una
finestra amb dues carasses i una peça de pedra quadrada amb una obertura cir
cular i un motiu geomètric inscrit.
Sobre la pedra esmoladora del davant de la casa creixen alguns pins pinyo
ners (Pinus pinea). Tanmateix són més d'admirar les esplendoroses alzines
(Quercus ilex) que hi ha a tot el voltant. Plantats en el marge de l'esplanada
davantera hi ha alguns lledoners (Celtis australis) i un til·ler (Tília sp.). Entre
les herbetes que hi formen la gespa tenim ravenissa blanca (Diplotaxis erucoi
des ), boixac de camp (Calendula arvensis), malcoratge (Mercurialis annua) i
vinca (Vinca difformis). En el revolt del camí,ja de sortida,tenim a l'esquerra un
arboç (Arbutus unedo ),singular per la seva mida i bellesa,i a la dreta uns boixos
(Buxus sempervirens) plantats,que ens sorprenen per la seva ufana i perquè han
desertat de la seva condició calcícola.
Vers la Calera
Continuem la nostra passejada,observant les terres cultivables i en part cul
tivades que hi ha al voltant de la vella masia. Tenen fama a la rodalia els tomà
quets rosa o de Montserrat que s'hi fan.
El bosc és ben agradable fins que arribem a l'autopista de Terrassa a
Manresa,la qual creuem per un pont. Agafem el camí de la dreta i ja veiem Sant
Pere Sacama i a la seva dreta el Puig Ventós.
Aquest camí segueix un bon tros paral·lel a l'autopista i és senyalitzat amb
unes ratlles de color verd blavós, que ens ajudaran a fer el camí fins a la capella
de Sant Pere Sacama. Aquests senyals els han fet els excursionistes d'Abrera,
que cada any hi fan una marxa.
Les plantes més destacables d'aquest tram són l'olivarda (Dittrichia viscosa),
l'argelaga (Genista scorpius), l'espernallac (Santolina chamaecyparissus) i espe
cialment el cascall banyut (Glaucium corniculatum), una espècie molt rara al
terme de Viladecavalls.
Passem per una antiga calera, que ha donat nom a l'indret i iniciem la dava
llada fins a la carretera d'Olesa a Vacarisses.
El Pont Gran
Arribem a la construcció més imponent de Viladecavalls, compartida amb
Olesa, ja que el límit de les demarcacions municipals l'estableix la riera de Sant
Jaume, que en aquesta zona sovint és coneguda amb el nom de Boixadell.
Aquesta gran obra pública del segle XIX fou projectada per Pedro de Andrés
y Puigdollers, un enginyer madrileny d'ascendència manresana. És de pedra
esmoladora i té una longitud de 280 metres, amb una elevació màxima de 43
metres. Les obres del pont van començar el 1857 i en poc mesos van ser acaba
des,de tal manera que el tram de ferrocarril de Terrassa a Manresa va poder ser
inaugurat el 3 de juliol de 1859.
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Aquest tros de riera té un gran interès com a itinerari geològic perquè en pocs
hectòmetres tenim un resum de la geologia de Catalunya. A més a més, en el
revolt de la carretera, prop de l'extrem sud del pont, és molt espectacular el con
tacte discordant de les llicorelles ordovicianes amb el pinyolenc o conglomerat
quarsós del triàsic.
Fixem-nos en la vegetació que hi ha en la gran prominència rocosa d'on
arrenca el Pont Gran. És un bosquet d'alzines (Quercus ilex ) amb algun pi blanc
(Pinus halepensis) i un sotabosc de polipodi serrat (Polypodium cambricum),
bruc boal (Erica arborea), aritja (Smilax aspera), heura (Hedera helix), herba de
sant Jordi (Centranthus ruber), falzia roja (Asplenium trichomanes) i parietària

(Parietaria judaica).
Anem seguint els senyals de color glauc i passem just pel costat d'una de les pilas
tres del pont, que des d'aquesta posició encara impressiona més.

Pujant a Sant Pere
El camí a partir del pont es fa una mica perdedor, perquè els senyals sovint
els esborren i hi fiquen tota mena d'entrebancs. Si no aconseguiu de fer via,
podeu seguir un tros per carretera en direcció a Olesa i després agafar el camí
tradicional, que parteix justament després del pont sobre la riera.
Tanmateix, si es poden seguir els senyals de color verd blavós, s'arriba de
seguida a un camí planer, que poc després salva el torrent a través d'un rústic
pont de fusta, en una raconada plena de verdor que correspon a una avellanosa,
amb alguns avellaners (Corylus avellana) que fan goig de veure.
Després hem de tirar per un corriol cap amunt. Aquest és el tros més difícil.
S'hi fan, entre altres plantes mediterrànies: ginesta (Spartium junceum),
aladern (Rhamnus alaternus), estepa blanca (Cistus albidus), estepa borrera
(Cistus salviifolius), estepa negra (Cistus monspeliensis), caps d'ase (Lavandula
stoechas), vidiella (Clematis flammula), lletera de vesc (Euphorbia characias),
ajocaperdius (Bupleurum fruticescens) i fins i tot alguna vinya borda (Vitis viní
fera) i alguna noguerola (Pistacia terebinthus). A la dreta queda una parcel·la
amb ailants (Ailanthus altissima) i moreres (Morus alba).
Arribem a una cruïlla de camins, en la qual els senyals glaucs dels amics
excursionistes d'Abrera ens facilitaran l'orientació. Arribem a una cadena i poc
després tirarem cap a la dreta, per un camí que ens conduirà a Sant Pere per la
part obaga del turó de Llumbreres.
Hi ha molt de bruc boal (Erica arborea), ginesta (Spartium junceum), rebrots
d'alzina (Quercus ilex), estepa blanca (Cistus albidus), estepa borrera (Cistus sal
viifolius), estepa negra (Cistus monspeliensis), llentiscle (Pistacia lentiscus) i
altres plantes pròpies de l'alzinar. Hi són també destacables una munió d'herbes
anuals, la majoria silicícoles, com ara l'arenària tènue (Arenaria leptoclados), el
lli estel·lat (Asterolinon linum-stellatum), una aira (Aira cupaniana), la pedrosa
(Centranthus calcitrapae), la desmazèria (Desmazeria rígida), l'anagall de camp
(Anagallis arvensis), el policàrpon (Polycarpon tetraphyllum), el nomoblidis ramo
síssim (Myosotis ramosissima), la vúlpia de ratolí (Vulpia myuros), una moríngia
(Moehringia pentandra), el seneci lívid (Senecio lividus), el trèvol campestre
(Trifolium campestre), la verònica arvense (Veronica arvense), etc. S'ha d'asse
nyalar, finalment, la presència de la ginesta vellosa (Cytisus villosus).
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El camí gira a l'esquerra i apareix, sobre la massa pètria del pinyolenc, la
capella de Sant Pere Sacama. Caminem una mica i trobem un pou, al voltant del
qual hi ha un herbassar nitròfil, amb plantes tals com l'estramoni (Datura stra
monium), el jusquiam (Hyoscyamus niger) i el cascall bord (Papaver somniferum
subsp. setigerum).
Sant Pere Sacama

Arribem finalment a Sant Pere Sacama. En aquest indret hi hagué un impor
tant assentament ibèric, com ho ha demostrat el Centre Muntanyenc i de
Recerques Olesà en un reeixit estudi sobre Sant Pere Sacama. L'assentament
medieval també fou important. El primer document conegut és de l'any 962, en
què el comte Miró ven el castell de Camba (actualment Sacama) a Digfred. Del
castell queden algunes restes d'opus spicatum. La capella és romànica i data del
segle XI. És de planta rectangular amb un absis asimètric ornat d'arcuacions
llombardes. També hi havia una masia, igualment de temps medievals, que
lamentablement fou enderrocada l'any 1978.
Nosaltres pujarem a la plataforma de l'antic castell, sobre el pinyolenc del
triàsic, per a recuperar-nos de la feixuga ascenció. Tenim des d'aquest lloc privi
legiat una vista magnífica: Puig Ventós, Sant Llorenç del Munt, la serra del Ros,
Viladecavalls i altres parts del Vallès, l'olesà Bosc del Gavatx, una bona part del
Baix Llobregat, el turó de la Gronya i un tros de Montserrat.
Mentre reposem, podrem completar el nostre herbari virtual amb un munt de
plantes que hi creixen: ajocaperdius (Bupleurum fruticescens), aladern (Rhamnus
alaternus), alfals (Medicago sativa), alzina (Quercus ilex), amargot (Urospermum
dalechampii), barretets (Umbilicus rupestris), boixac de camp (Calendula arven
sis), càdec (Juniperus oxycedrus), calcida blanca (Galactites tomentosa), colitxos
(Silene vulgaris), conillets menuts (Misopates orontium), cosconilla (Reichardia
picroides), crespinell gros (Sedum sediforme), cugula (Avena barbata), dàctil
(Dactylis glomerata subsp. hispanica), desmazèria (Desmazeria rígida), esbarzer
(Rubus ulmifolius), esparreguera boscana (Asparagus acutifolius), estepa blanca
(Cistus albidus), filamaria (Erodium malacoides), herba de sant Jordi
(Centranthus ruber), galavars (Vicia lutea), gerdell (Lathyrus aphaca), gram
(Cynodon dactylon), gràvit (Pallenis spinosa), iva (Ajuga iva), llengua de bou
(Echium vulgare), llentiscle (Pistacia lentiscus), lletera de vesc (Euphorbia cha
racias), lletsó fi (Sonchus tenerrimus), llistó (Brachypodium retusum), margall
rígid (Lolium rigidum), matafoc (Plantago sempervirens), melgó orbicular
(Medicago orbicularis), morritort de fulla petita (Lepidium graminifolium), ordi
bord (Hordeum murinum subsp. leporinum), pi blanc (Pinus halepensis), plantat
ges (Plantago sp. pl.), polipodi serrat (Polypodium cambricum), ripoll
(Piptatherum miliaceum), tàrrec (Salvia verbenaca), trèvol escabre (Trifolium
scabrum), trèvol pudent (Psoralea bituminosa), ulleres (Biscutella valentina),
veça borda (Vicia sativa subsp. nigra) i alguna altra que se'ns haurà passat per
alt. I si encara ens queden ganes de veure plantes interessants podrem observar,
a la part ombrívola, el ripoll boscà (Piptatherum paradoxum) i la verònica aus
tríaca petita (Veronica austríaca subsp. vahlii).
Molt pròpiament, acabarem aquest itinerari botànic al peu d'una alzina
(Quercus ilex) centenària, «bella com poques, que entre unes roques t'has
arrelat» (com diu una poesia de Joan Coca), la més emblemàtica d'aquests encon
torns: l'Alzina de Sant Pere.
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FONT DEL ROURE, CAN BAYONA I SANT JAUME
Can Turu

Aquest itinerari l'iniciem a Can Turu, un complex d'equipaments municipals.
Dependències d'aquesta desapareguda masia han estat arranjades com a local
de la Biblioteca Pere Calders. Forma part de la Xarxa de Biblioteques i és de
l'Ajuntament de Viladecavalls, que la gestiona en conveni amb la Diputació de
Barcelona. Té un fons de més de 12.000 llibres i d'aproximadament l. 700 docu
ments audiovisuals, a més d'una col·lecció local. Està informatitzada i fins i tot
es pot accedir al seu catàleg a través d'Internet. Destaca a l'entrada un monu
ment en pedra conglomeràtica que representa un llibre obert.
A la façana que dóna a la plaça de Jordi Torras hi ha unes boniques oliveres
(Olea europaea), mentre que a la façana posterior hi ha algunes alzines (Quercus

ilex).
Des d'aquí veiem tres masies, que d'esquerra a dreta són aquestes: can Bayona
i can Trullàs, en primer terme, i la tercera, al fons, can Marcet. També contemplem
una bonica panoràmica: el serrat de can Bayona, el Bosc del Gavatx, el turó de la
Gronya, Sant Pere Sacama, el superb Puig Ventós i darrere l'indòmit Montserrat.
De les muntanyes de Viladecavalls també tenim una bona perspectiva: tot el
massís de Sant Lluís de Rístol, amb el Cap del Ros com a punt culminant.
La sortida la iniciem al carrer de la Masia, que arrenca de la placeta de la
Font de Can Turu, nom que igualment rep una zona residencial de cases unifa
miliars. En aquest mateix carrer ja trobem alguns senyals vermells i grocs, que
ens ajudaran a orientar-nos. Al final del carrer, hem de tirar cap avall i en un pi
blanc (Pinus halepensis) trobem un altre senyal indicatiu. El senderó baixa pel
costat del poliesportiu i desemboca a la carretera de Terrassa a Olesa.
Girem cap a l'esquerra i caminem un tros per la voravia (mai per la calçada)
fins al pont sobre el torrent de Sant Martí.

Can Trullàs

Entrem per un camí ample encapçalat per un portal de ferro. A una curta dis
tància hi ha un corral d'ovelles i molts gossos, udolaires però simpàtics. A la
dreta queda la masia de can Trullàs.
Agafem el camí de l'esquerra que puja. Passem per un bosc mixt d'alzines
(Quercus ilex) i pins (Pinus halepensis), amb alguns roures (Quercus humilis).
Al final de la pujadeta per aquest bosc tan agradable hi ha a l'esquerra un
grup de ginestes (Spartium junceum) gegantines i un camp d'ametllers (Prunus
dulcis), mig abandonat.

El Racó de la Pinassa

A l'esquerra trobem una raconada plantada de pollancres (Populus nigra),
amb una pinassa (Pinus nigra) i alguns pollancres canescents (Populus canes
cens), una espècie híbrida molt rara a Catalunya. També veiem un grup de
roures martinencs (Quercus humilis) ben macos, que ens preludien el gegant que
ens espera d'aquí a pocs minuts.
Anotem algunes altres plantes de l'indret: ínula esquarrosa (Inula conyza),
verbena (Verbena officinalis), arç blanc (Crataegus monogyna), rementerola
(Calamintha syluatica), pericó groc (Hypericum perforatum), orenga (Origanum
vulgare) i menta borda (Mentha suaveolens).
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Acabada la pollancreda passem per prats de fenàs (Brachypodium phoenicoides).
El camí fa una suau pujadeta amb roures i alzines a la dreta i pins blancs i
alguna alzina a l'esquerra.
El Roure Gegant

I atenció pèrquè veiem al fons del camí uns tentacles gegants, d'un ésser
vegetal peculiar. És el Roure Gegant de Viladecavalls. És l'arbre més gran de tot
el terme i potser el roure més corpulent de tota aquesta part del Vallès, amb una
cobertura de gairebé 30 metres de diàmetre i una volta de canó d'aproximada
ment 3 metres i 80 centímetres.
Aquest arbre singular correspon a un roure martinenc (Quercus humilis
subsp. humilis), fent honor al sant patró de Viladecavalls.
Aquest és un lloc idíl·lic. Esmorzar aquí és una delícia: la brisa sempre corre
i el refilar dels ocells és constant. Que bella és la natura!
Al costat veiem un forn de calç, ben conservat tot i que la volta ha caigut. A
dins hi ha una figuera (Ficus carica), mig escanyada per l'heura (Hedera helix).

La font del Roure

En el mateix paratge hi ha una font, anomenada font del Roure, en honor de
l'arbre sublim. Va ser arranjada per CONVIVE a partir d'una mina.
En la zona viuen més roures martinencs (Quercus humilis), pins blancs
(Pinus halepensis) i ailants (Ailanthus altissima). Aquests darrers, intrusos en
l'ecosistema, donen la nota negativa. Hi observem també gatosa (Ulex paruifio
rus), serverola (Agrimonia eupatoria), arç blanc (Crataegus monogyna), heura
(Hedera helix), aritja (Smilax aspera), jonc comú (Scirpus holoschoenus), galze
ran (Ruscus aculeatus), fenàs boscà (Brachypodium sylvaticum), orenga
(Origanum uulgare), llapassa menor (Arctium minus), epilobi quadrangular
(Epilobium tetragonum), mill del sol (Lithospermum officinale), viola boscana
(Viola alba), un noguer (Juglans regia) gran, algun lledoner (Celtis australis) i
fins i tot alguns oms (Ulmus minor) que es refan, tot i haver-hi exemplars morts
de 15 metres d'alçada.
Un camí planer

Reemprenem la caminada.
Un cop sortits d'aquesta exuberància vegetal el camí es fa planer, amb una
vegetació agradable: pins (Pinus halepensis), alzines (Quercus ilex) i els coneguts
arbustos mediterranis: llentiscle (Pistacia lentiscus), ginesta (Spartium
junceum), aladern (Rhamnus alaternus), etc.
Al fons, donant-nos una bona perspectiva i una sensació de serenor apareix
la serra del Ros.
Encara trobarem alguns roures (Quercus humilis) més modestos, és clar, que
els que hem deixat enrere. A l'esquerra veiem alguns càdecs (Juniperus oxyce
drus), de bell port piramidal.
En alguns llocs la terra ha estat remoguda, resultat de l'activitat dels sen
glars, que per aquí abunden, donada l'abundància de glans i altres aliments.
Can Marcet

Arribem finalment a la via del tren de Barcelona a Manresa i veiem un pi
pinyoner (Pinus pinea) de dues vesses que fa goig. Precedits per un aladern
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(Rhamnus alaternus) trobem un canyar, que ja no fa tant de goig. Les canyes
(Arundo donax) són plantes invasores que en general malmeten els ecosistemes
naturals. Probablement aquestes canyes s'han escampat a partir del talús del
ferrocarril. Alguns noguers (Juglans regia) intenten créixer entre la maranya
del canyar.
Torna a girar el camí a l'esquerra i ens apartem momentàniament de la via.
Hi ha un altre ampli revolt i després ve un tros de terreny blavís (que ens indica
que estem sobre la falla del Vallès-Penedès).
Un desmunt contingut amb travesses ens assenyala altre cop la proximitat
de la via. A l'altra part es troba can Marcet, masia que veurem millor un cop
hàgim sortim del revolt.
En la fondalada veiem un ailant (Ailanthus altissima) amb el tronc recobert
d'heura (Hedera helix), un avellaner (Corylus avellana), un noguer (Juglans
regia), un lledoner (Celtis australis) i uns llorers enormes (Laurus nobilis).
Si baixéssim al fons del torrent el trobaríem totalment tapissat d'heura
(Hedera helix), acompanyada del seu paràsit, el frare de l'heura (Orobanche
hederae). A més dels llorers (Laurus nobilis) i de l'avellaner (Corylus avellana),
hi ha falzia de bosc (Asplenium onopteris), molt abundant, aladern (Rhamnus
alaternus), alzina (Quercus ilex), llentiscle (Pistacia lentiscus), roldor (Cariaria
myrtifalia), vidalba (Clematis vitalba), rogeta (Rubia peregrina) i esparreguera
(Asparagus acutifalius). Es tracta d'un fragment de lloreda corresponent a l'as
sociació Rusca aculeati-Lauretum nabilis .
Mirem ara enrere per a veure can Marcet.
Nosaltres continuem el camí en direcció contrària. Estem a la zona del Serrat
de Déu. És molt agradable aquest tram, que fa una suau baixada. A l'esquerra
veiem la gran massa boscosa de Viladecavalls i sentim les olors del bosc, i espe
cialment l'aroma forta de l'estepa negra (Cistus manspeliensis).
S'acaba el bosc i ja ens apareix a la vista can Bayona. A la dreta tenim una
vista impressionant de Ribes Blaves, on es mostra amb tota la seva potència la
falla tectònica del Vallès-Penedès.
Després d'un camp abandonat i d'alguns prats secs d'abellatge (Hyparrhenia
sp.) i dicàntium (Dichanthium ischaemum), arribem a la carretera de Terrassa a
Olesa. Hem de creuar-la amb compte; tot i que hi ha relativament bona visibili
tat, en aquest tram els automòbils van molt de pressa.
El camí nou de can Bayona

Fem la pujada entre antics vinyars, ja abandonats. A l'esquerra oliveres (Olea
eurapaea), igualment abandonades, ginestes (Spartium junceum), aladerns
(Rhamnus alaternus), llentiscles (Pistacia lentiscus), càdecs (Juniperus axyce
drus) i ailants (Ailanthus altissima). A la dreta uns antics sembrats, ara plens de
males herbes, que ens fan enyorar el passat agrícola de Viladecavalls, que apareix
a l'esquerra, darrere d'un mar de pins. Les serres que ens envolten ens fan respi
rar natura.
Si fem l'itinerari amb sol, la pujada es fa matadora, tot i que la seva inclina
ció és molt suau. A la dreta, veiem una filera d'oliveres (Olea eurapaea), que fan
de marc al bosc, i també, en la llunyania, Montserrat i les muntanyes d'Olesa,
caracteritzades poer la imatge de Sant Pere Sacama.
És molt bonic des d'aquí Viladecavalls i fins i tot les edificacions noves se'ns
mostren d'una manera harmoniosa, quasi diríem que de la Catalunya profunda,
com si estiguéssim a hores-llum de Barcelona.
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Quan acaba la pujadeta, el paisatge esdevé magnífic. Mirant cap a
Montserrat, Ribes Blaves se'ns mostra d'una bellesa extraordinària i ens recorda
els paroxismes geològics que van enfonsar la plana del Vallès-Penedès. La
Serralada Prelitoral ens apareix igualment superba: el turó de la Gronya, el
Puig Ventós i la serra del Ros. També es veu la teulada de la masia de can
Marcet. I entre el turó de les Bassotes i la Barrumbina sorgeix allà lluny Sant
Llorenç del Munt i, a la seva dreta, encara molt més enllà, el Montseny.
I ara un tros de bosc, iniciat a la dreta per una vorada fantàstica de llentis
cles (Pistacia lentiscus), amb alguns aladerns (Rhamnus alaternus) i oliveres
(Olea europaea) escapades de cultiu. Sobretot hi ha pins blancs (Pinus halepen
sis), però no deixen de presentar-se alzines (Quercus ilex) i fins i tot algun roure
(Quercus humilis). Un sotabosc d'argelagues (Genista scorpius), als llocs més
oberts, ens indica unes condicions de temperatura elevada.
I ja veiem la silueta de la masia i a l'esquerra antics horts. El camí, més pla, fa
de bon caminar. A l'esquerra, entre feixes, veiem una figuera (Ficus carica), un
server (Sorbus domestica) i alguns ametllers (Prunus dulcis).
CanBayona
A l'esquerra ens queda can Bayona. Aquesta és una de les masies amb més
tradició de Viladecavalls, documentada des del segle XVI, en què la titularitat va
passar als Casanovas. La casa de pagès, amb doble vessant d'aigües, té planta
baixa, pis i golfes, a més de construccions auxiliars. Havia tingut molí d'oli i
altres equipaments agrícoles.
De baixada
Nosaltres prendrem el camí de la dreta per baixar, que queda ben indicat per
figueres de pala (Opuntia ficus-indica) i alguns ruscos d'abelles una mica
amagats. També ens ho fa avinent un pal indicador de l'Ajuntament de
Viladecavalls.
Passem per un bosc mixt d'alzines (Quercus ilex) i pins (Pinus halepensis),
amb els arbustos mediterranis típics: romaní (Rosmarinus officinalis), estepa
blanca (Cistus albidus), llentiscle (Pistacia lentiscus), càdec (Juniperus oxyce
drus) i argelaga (Genista scorpius), que ens acompanyen a la baixada.
Tots aquests boscos eren fa alguns anys plens de llenegues i fredolics, segons
el testimoni del senyor Joan Casanovas, però des de fa alguns anys ha minvat la
seva presència.
El camí fa una corba a la dreta per tal de poder salvar el desnivell cap a la riera
de Sant Jaume. Fixem-nos aquí en l'abundància de gatosa (Ulex paruiflorus), que
fa companyia a la seva competidora de punxes, l'argelaga (Genista scorpius).
En aquesta corba, una taca blanca sorgida entre els arbres fa que ens fixem
en la masia de Sant Jaume.
El bosc esdevé més humit, quasi una comunitat vegetal d'alzinar amb marfull
ben típica. Aquest arbust (Viburnum tinus) el veiem a mà dreta. Ens crida l'a
tenció la gran quantitat de lianes, sobretot d'aritja (Smilax aspera). La presèn
cia de centaura groga (Blackstonia perfoliata), viola boscana (Viola alba),
morella (Solanum nigrum), centaura (Centaurium erythraea), epilobis
(Epilobium sp. ), herba de sant Roc (Pulicaria dysenterica), fenàs boscà
(Brachypodium syluaticum), àster esquamós (Aster squamatus), botja peluda
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(Dorycnium hirsutum), cinosur equinat (Cynosurus echinatus), ínula esquarrosa
(Inula conyza), rementerola (Calamintha sylvatica) i pericó groc (Hypericum per
foratum), indiquen condicions frescals.
La font de can Bayona
Una mica més avall hi ha una raconada maquíssima, un dels llocs més agra
dables del terme de Viladecavalls.
Unes rajoles indiquen «Font Nova», potser de quan la van arreglar, però des
de sempre s'ha dit la font de can Bayona.
Anotem en el paratge les plantes següents: enciamet (Samolus valerandi),
trencanua (Equisetum ramosissimum), plantatge gros (Plantago major), menta
borda (Mentha suaveolens), epilobi de flor petita (Epilobium parviflorum), roldor
(Cariaria myrtifolia), aladern (Rhamnus alaternus), roser de flor petita (Rosa
micrantha), orenga (Origanum vulgare), galzeran (Ruscus aculeatus), serverola
(Agrimonia eupatoria), gram negre (Potentilla reptans), llapassa menor (Arctium
minus), verbena (Verbena officinalis) i trèvols (Trifolium sp.).
Hi fan patxoca dos roures martinencs centenaris (Quercus humilis subsp.
humilis) i també una alzina gegantina (Quercus ilex), i alguns pins (Pinus hale
pensis) molt alts també. També un grupet de gatells (Salix atrocinerea). Hi
abunden també les lianes: heura (Hedera helix), vidalba (Clematis vitalba),
esbarzer (Rubus ulmifolius), etc.
La font, en faltar-li el tap, s'ha vessat i un toll fa les delícies dels senglars.
Alguns arbres dels voltants mostren les refregades d'aquests animals.
Prosseguim el camí, però tot baixant fem una mirada retrospectiva a aquesta
raconada. Impressionen aquests gegants vegetals i la catifa de verdor que els
envolta.
Destaca en aquest tram la presència de servers (Sorbus domestica), espanta
llops (Colutea arborescens), arboços (Arbutus unedo) i llentiscles (Pistacia lentis
cus), alguns de mida considerable. Entre les herbes, podem observar el mill gruà
(Buglossoides purpurocaerulea) i la vara d'or (Solidago virgaurea).
Ens agrada aquest bosc, de configuració variada.
El camí fa un revolt a la dreta i entre les capçades dels pins s'entreveu el mas
de Sant Jaume. I gairebé d'immediat ens trobem a la riera.
La riera de Sant Jaume
Sobre un promontori elevat, es troba el mas de Sant Jaume i a la dreta les
restes de la capella. Alegren l'espadat atzavares (Agave americana), figueres de
pala (Opuntia ficus-indica), lledoners (Celtis australis), llentiscles (Pistacia len
tiscus) i magraners (Punica granatum).
Nosaltres tirem a la dreta, riera amunt, però abans fixem-nos en el bosquet d'al
zines (Quercus ilex) a la nostra esquerra. En poc temps veiem tots els arbres de
ribera: pollancres (Populus nigra), àlbers (Populus alba), salze blanc (Salix alba),
gatell (Salix atrocinerea), sarga (Salix elaeagnos) i tamariu (Tamarix africana).
Lamentem, però, la presència ingrata dels ailants (Ailanthus altissima) i dels
canyars, que fan la guitza a la vegetació riberenca autòctona.
Les herbes que es fan a la llera i als marges són variadíssimes, com ho demos
tra aquesta relació de cinquanta espècies: amarant blitoide (Amaranthus blitoi
des), anagall d'aigua (Veronica anagallis-aquatica), anagall de camp (Anagallis
arvensis), arpella (Picris echioides), artemísia d'aigua (Artemisia verlotiorum),
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àster esquamós (Aster squamatus), bidens (Bidens subalternans), bleda (Beta
uulgaris), campaneta anual (Campanula erinus), canabassa (Eupatorium can
nabinum), cardó (Dipsacus fullonum), cascall marí (Glaucium flauum), corretjo
la d'aigua (Calystegia sepium), créixens bords (Apium nodiflorum), epilobi hirsut
(Epilobium hirsutum), escrofulària de ca (Scrophularia canina), estramoni
(Datura stramonium), fonoll (Foeniculum uulgare), forcadella (Digitaria sangui
nalis), herba berruguera (Heliotropium europaeum), herba felera (Ajuga cha
maepitys), llapassa borda (Xanthium strumarium), llapassa menor (Arctium
minus), llengua de bou (Echium uulgare), lletera prostrada (Euphorbia prostra
ta), lletsó fi (Sonchus tenerrimus), matafoc (Plantago semperuirens), melilot
napolità (Melilotus neapolitanus), menta borda (Mentha suaueolens), morella
(Solanum nigrum), olivarda (Dittrichia viscosa), pa de cucut (Oxalis cornicula
ta), pastanaga borda (Daucus carota), pericó groc (Hypericum perforatum), plan
tatge gros (Plantago major), plantatge lanceolat (Plantago lanceolata), polipògon
(Polypogon uiridis), ravenissa groga (Erucastrum nasturtiifolium), ravenissa
incana (Hirschfeldia incana), rèvola borda (Sherardia aruensis), sabatetes de
rostoll (Kickxia spuria subsp. integrifolia), sabonera gran (Saponaria officina
lis), tarongina (Melissa officinalis), te de Mèxic (Chenopodium ambrosioides),
teucri de codina (Teucrium botrys), tomaquera (Lycopersicum esculentum), tren
canua (Equisetum ramosissimum), trèvol pudent (Psoralea bituminosa), xereix
aferradís (Setaria uerticillata) i xereix glauc (Setaria pumila).
A la riba viladecavallenca, un gran murallam coronat de pins (Pinus hale
pensis) ens dóna una sensació de natura feréstega, indòmita. Quina meravella!
A l'esquerra, sobre el balç, veiem l'absis de la deteriorada capella de Sant
Jaume. En el talús que segueix es fan alzines (Quercus ilex) austeres, lledoners
(Celtis australis) enormes i pollancres (Populus nigra) majestuosos.
L'ampla llera fluvial té de rerefons el puig Ventós, amb el cimal blanc de la
Creu de Saba i el turó de Llumbreres, que el precedeix.
Continuem caminant i a la nostra dreta, en terme de Viladecavalls, hi ha una
pollancreda i al darrere una vinya, amb ceps ben cepats.
A la banda esquerra, es troba una magnífica albereda, amb àlbers (Populus
alba) molt desenvolupats. Un bon exemple de bosc de ribera.
Al cap de poc prenem el camí que per l'esquerra ens menarà a la masia. En
pujar, a mà esquerra, a part de camps de conreu i fragments de pineda i alzinar,
ens crida l'atenció un lledoner (Celtis australis) gegantí, un parell de pins blancs
(Pinus halepensis) de mida considerable, un grup de llorers (Laurus nobilis) i un
grup d'ailants (Ailanthus altissima).
Sant Jaume

Arribem al mas de Sant Jaume, que fa uns pocs anys va ser curosament res
taurat. Antigament, el 25 de juliol, festivitat de l'apòstol sant Jaume, s'hi celebrava
un concorregut aplec, en el que participava gent d'Olesa, Terrassa, Viladecavalls i
Abrera. Els que hi anaven guanyaven el jubileu per butlla pontifícia.
Sant Jaume havia estat molt conegut en raó d'un atracament comès el 29 de
març de 1855 per un grup de bandits disfressats de mossos d'esquadra, a resul
tes del qual va resultar greument ferit el propietari i mort el seu fill. Pocs dies
després, els assaltants van ser detinguts, jutjats en consell de guerra i condem
nats a mort.
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La capella de Sant Jaume, independent del mas, es troba en estat ruïnós, ja
que va ser saquejada i cremada durant els primers dies de la guerra civil. Va ser
construïda al segle XVII o XVIII, en substitució d'una altra medieval que des
aparegué durant una riuada en ensulsiar-se part del penya-segat.
L'itinerari l'acabarem a la font de Sant Jaume, on podrem reposar i gaudir d'un
paisatge de bellesa serena i profunda. De les plantes que hi viuen destaquen l'om
(Ulmus minor), el saüc (Sambucus nigra) i el miraguà (Araujia sericifera).

CAN SANAHUJA, FONT DEL ROSER I CASTELL DE
VOLTRERA
Pel camí de can Sanahuja

Des del centre o des de qualsevol altre lloc del poble, agafem el carrer ano
menat Camí de can Sanahuja. Durant un bon tros passem per zona de cases amb
jardí. Descriure-les totes ocuparia moltes pàgines, tal és la varietat de plantes
que hi veiem.
Finalment arribem pròpiament al camí de can Sanahuja, ample i transitable
però de terra. Passejar per aquest camí és molt agradable. El bosc és una pineda
de pi blanc (Pinus halepensis) amb alzines (Quercus ilex), roures (Quercus
humilis) i pins pinyoners (Pinus pinea), i amb un ric sotabosc d'arbustos medi
terranis, que sovint esdevenen arborescents: llentiscle (Pistacia lentiscus),
aladern (Rhamnus alaternus), arboç (Arbutus unedo), matabosc (Bupleurum fru
ticosum), marfull (Viburnum tinus), càdec (Juniperus oxycedrus), romaní
(Rosmarinus officinalis) i roldor (Cariaria myrtifolia). De lianes, la vidalba
(Clematis vitalba), en els llocs més ombrívols, i l'aritja (Smilax aspera), pràcti
cament a tot arreu, són les que predominen.
Abans d'un revolt que gira a l'esquerra i que ens acosta a un oliverar, veiem un
enorme arboç (Arbutus unedo) i també un càdec (Juniperus oxycedrus) força gran,
que van ser respectats durant la gran esclarissada de l'any 1998. Justament en
entrar a l'olivet, ens aturem a gaudir de la vista meravellosa, només enterbolida
per la massa informe de les urbanitzacions olesanes Oasis i Ribes Blaves. Obviant
això i des del costat i a l'ombra d'un pi pinyoner (Pinus pinea), acaronats per una
brisa sempre agradable, veiem d'esquerra a dreta la gran plana del Penedès i les
muntanyes que la confinen, a continuació, al bell mig del panorama, el Montserrat
amb el seu emblemàtic monestir. Immediatament a la dreta les muntanyes
d'Olesa, amb el característic bandejat calcari del Puig Ventós i els seus contraforts
del turó de la Gronya i el turó de Llumbreres. Encara més altes que aquestes
tenim les muntanyes de Viladecavalls amb el Cap del Ros com a punt culminant,
ornat amb clapes blanquinoses que ens indiquen la natura calcària d'aquesta
serra. Més propers a nosaltres tot un seguit de turons coberts d'una catifa verda
de bosc, amb els esquitxos alegres de dues masies: can Bayona i can Marcet.
El camí zigzagueja per l'oliverar, i en el marge de la dreta es fa un prat sec
d'abellatges (Hyparrhenia hirta i Hyparrhenia pubescens) i a les parts més
humides una roldoreda. També hi abunda el fonoll (Foeniculum vulgare), el
romaní (Rosmarinus officinalis), el dicàntium (Dichanthium ischaemum) i l'o
renga (Origanum vulgare).
97

A la llunyania, en posició carenera, se'ns apareix Ullastrell, ben caracteritzat
pel campanar modernista i el Mirador de les Aigües.
Fixem-nos ara en el recaragolament de les oliveres (Olea europaea), totes de
dreta a esquerra, com si fossin columnes salomòniques. Diuen que les de l'hemis
feri sud, per l'efecte de Coriolis, giren en sentit contrari.
Acabat l'oliverar, ens internem un altre cop en la pineda, de gran bellesa. La
cohort d'arbustos mediterranis es presenta amb la màxima esplendor: llentiscle
(Pistacia lentiscus), romaní (Rosmarinus officinalis), ginesta (Spartium jun
ceum), gatosa (Ulex paruiflorus), marfull (Viburnum tinus), aladern (Rhamnus
alaternus), roldor (Cariaria myrtifolia), lligabosc mediterrani (Lonicera
implexa), càdec (Juniperus oxycedrus), etc.
Un altre oliverar a l'esquerra ens permet contemplar de nou Ullastrell i els
petits turons que caracteritzen el Vallès: «Tres turons fan una serra, quatre pins
un bosc espès», en paraules del poeta.
Can Sanahuja
Al cap de poc apareix la masia de can Sanahuja. Malgrat la gran tala del 1998
han deixat un bon rodal d'alzines (Quercus ilex). Aquestes alzines i els camps
que envolten la masia són un magnífic tallafoc. També han deixat uns pocs pins
blancs (Pinus halepensis), un d'ells gairebé centenari.
Amb una mica de sort encara veurem alguna orquídia de l'espècie Barlia
robertiana. Aquest poblament d'orquídies va ser terriblement perjudicat per la
gran tallada d'arbres de l'any 1998 i la posterior plantació de mimoses (Acacia
sp. ), plantes exòtiques.
De la masia de can Sanahuja destaca la portalada, que va ser traslladada aquí
des d'un antic palau del carrer Ample de Barcelona. Fixeu-vos també en les dues
moles de pedra situades en la zona de gespa. L'esplanada del davant de la casa
correspon a l'era. La façana principal mira a migdia i no és visible des de fora.
Era una gran casa de pagès, amb un gran celler i altres instal·lacions agrícoles.
La font del Roser

Un cop passada la casa, agafarem un camí cap a la dreta que arrenca del
principal per tal de fer una marrada a un paratge realment bonic. Aquest camí
és ample i planer. Entre les plantes que hi veiem a les vores, anotem el gavó groc
(Ononis natrix) i la carlina vulgar (Carlina uulgaris).
Arribem en poc temps a la font del Roser. Aquest nom deriva de la Verge del
Roser, a qui era dedicada. És un dels indrets més jolius de Viladecavalls. S'hi veu
Montserrat i l'aigua d'aquesta font és exquisida.
Igualment és un lloc idíl·lic per als diletants de la botànica, que hi poden
anotar, entre algunes altres, les plantes següents: brunella (Prunella sp.), càrex
pèndula (Carex pendula), esbarzer (Rubus ulmifolius), espantallops (Colutea arbo
rescens), falguera comuna (Pteridium aquilinum), fenàs boscà (Brachypodium
syluaticum), ginestó (Osyris alba), herba de sant Llorenç (Astragalus monspessu
lanus), ínula esquarrosa (Inula conyza),jonc comú (Scirpus holoschoenus), llengua
de bou (Echium uulgare), lletera de vesc (Euphorbia characias), mill del sol
(Lithospermum officinale), om (Ulmus minor), orella de llebre (Bupleurum
rigidum), orenga (Origanum uulgare), pa de cucut (Oxalis corniculata), pastanaga
borda (Daucus carota), plantatge gros (Plantago major), rementerola (Calamintha
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sylvatica), roldor (Cariaria myrtifolia), roure martinenc (Quercus humilis), til·ler
de fulla gran (Tilia platyphyllos), trencanua (Equisetum ramosissimum), verbena
(Verbena offïcinalis) i vidalba (Clematis vitalba).
Uns metres enllà de l'esplanada, on comença un corriol, veiem un server
(Sorbus domestica) de 20 o 25 metres, sens dubte el més alt de Viladecavalls.
La font i els roures de can Sanahuja

Retornem al camí de can Sanahuja a la riera i iniciem la davallada i al cap
de molt poc trobem la font de can Sanahuja, anomenada també font de la Taula,
per la que hi havia antigament, o del Molí de Vent, pel que hi havia a prop i que
servia per a bombejar l'aigua. L'aigua que hi brolla és de gust un pèl terrós però
molt agradable. I d'excel·lents condicions higièniques.
Una mica més enllà el miracle. Un dosser de roures gegants engalana el camí
i ens dóna un respir d'esperança i d'il·lusió. Aquests arbres fastuosos són roures
martinencs (Quercus humilis subsp. humilis).
Tot i que no ens mouríem d'aquest paratge natural, hem de prosseguir el
camí. A la dreta hi ha un oliverar. Un poc més avall, a l'esquerra veiem un càdec
(Juniperus oxycedrus) de quatre o cinc metres d'alçària i un perímetre de 60 cen
tímetres. També observarem en aquesta zona aladerns (Rhamnus alaternus) de
mida notable.
La riera de Sant Jaume

Arribem a la riera de Sant Jaume. Són tantes les espècies vegetals d'interès
que s'hi troben que se'ns fa feixuga la llista, tot i que és quelcom incompleta:
àlber (Populus alba), anagall d'aigua (Veronica anagallis-aquatica), botja
d'aigua (Dorycnium rectum), camamilla (Matricaria recutita), campaneta gran
(Campanula affinis), canabassa (Eupatorium cannabinum), cardó (Dipsacus
fullonum), cascall marí (Glaucium fiavum), centaura groga (Blackstonia perfo
liata), cervina (Coronopus didymus), cinosur (Cynosurus echinatus), corretjola
d'aigua (Calystegia sepium), créixens (Nasturtium officinale), créixens bords
(Apium nodifl,orum), cua de cavall grossa (Equisetum telmateia), enciamet
(Samolus valerandi), escrofulària de ca (Scrophularia canina), falguereta
capil·lera (Samolus valerandi), gatell (Salix atrocinerea), herba de la ràbia
(Alyssum alyssoides), herba de la taca (Medicago arabica), herba de sant Roc
(Pulicaria dysenterica), herba presseguera (Polygonum persicaria i P lapathifo
lium), jonc comú (Scirpus holoschoenus), llapassa borda (Xanthium struma
rium), llapassa menor (Arctium minus), lletuga borda (Lactuca serriola), malco
ratge tomentós (Mercurialis tomentosa), matacà (Cynanchum acutum), melandri
blanc (Silene latifolia), mill del sol (Lithospermum officinale), mill gruà
(Buglossoides purpurocaeruleum), minuàrtia híbrida (Minuartia hybrida),
nomoblidis ramosíssim (Myosotis ramosissima), om (Ulmus minor), orenga
(Origanum vulgare), pa de cucut (Oxalis corniculata), panigroc valencià (Ana
cyclus valentinus), plantatge gros (Plantago major), poa anual (Poa annua), poa
trivial (Poa trivialis), pollancre (Populus nigra), te de Mèxic (Chenopodium
ambrosioides), sabonera gran (Saponaria officinalis), sarga (Salix elaeagnos),
silene nocturna (Silene nocturna), tamariu africà (Tamarix africana), tanacet
corimbós (Tanacetum corymbosum), tomaquera (Lycopersicum esculentum), tre
volet (Trifolium repens), ull de bou segetal (Crhysanthemum segetum) i verdola
ga (Portulaca oleracea).
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També és gran la riquesa faunística en aquesta zona, especialment en ocells,
amfibis, rèptils i insectes.
Podríem dir, sense temor a equivocar-nos, que estem en una de les zones més
feréstegues, en el sentit de natural, de les contrades perifèriques de Barcelona.
Un santuari de la natura, que voldríem que continués sent-ho.
El bosquet de palo-santos
En la confluència d'aquesta riera amb la de Gaià, hi ha un bosquet de palo
santos de l'espècie Diospyros lotus, cosa única a Catalunya.
Conviuen amb el palo-santo les plantes següents: àlber (Populus alba), alzina
(Quercus ilex), om (Ulmus minor), sanguinyol (Cornus sanguinea), llentiscle
(Pistacia lentiscus), marfull (Viburnum tinus), espantallops (Colutea arbores
cens), aritja (Smilax aspera), fonoll (Foeniculum uulgare), fenàs boscà
(Brachypodium phoenicoides) i canya (Arundo donax).
L'Alzina del Porró
Agafem el camí que puja, abans de l'aqüeducte. Pugem a la serra de Ribes, ja
en territori d'Abrera. Malgrat l'avanç de les urbanitzacions, encara s'hi troben
trossos de vegetació natural. La pujada és curta però matadora. Arribem a un
ermot que fa pocs anys era una formosa vinya, com encara ho palesen alguns
llucs de vinya. A la dreta hi ha una alzina (Quercus ilex) peculiar, l'Alzina del
Porró, que apareix il·lustrada en aquest llibre. S'anomena així perquè del tronc
principal arrenca una bessa de tal manera que sembla un porró, i també perquè
els pagesos de la vinya descansaven a la seva ombra i bevien en porró el deliciós
vi que s'hi feia.
Observem des d'aquí el rieral i l'aqüeducte que el travessa, amb dues grosses
canonades que condueixen l'aigua des del Llobregat fins a Terrassa.
El mas d'en Ribes
Continuem pel camí que puja paral·lelament al torrent. Aquest tram és
ombrívol i travessa una zona de bosc mixt de pins (Pinus halepensis) i alzines
(Quercus ilex). Hi són presents alguns servers (Sorbus domestica) molt grossos.
De seguida estem al mas d'en Ribes, una antiga casa de pagès, que encara
conserva parets de tàpia. Al davant hi ha oliveres (Olea europaea) i alguns amet
llers (Prunus dulcis). Agafarem la carretera cap a l'esquerra. Les vores són
plenes de ginesta (Spartium junceum).
Poc després passem per un terreny agrícola, situat sota una línia d'alta
tensió. A la dreta hi ha presseguers (Prunus persica) i a l'esquerra vinya (Vitis

vinífera).
Prenem el vial anomenat Camí del Castell de Voltrera, seguint els senyals
grocs o els de color blavís.

El castell de Voltrera
Davant d'una parada d'autobus, agafem el vial de la dreta que fa molta
baixada. Dóna a una rotonda i una mica més enllà, davant d'un parc infantil, hi
ha el camí d'accés al castell medieval.
Ens apropem al castell de Voltrera per un corriol ombrívol entre pins (Pinus
halepensis), alzines (Quercus ilex), alguns roures (Quercus humilis) i arbustos
diversos: llentiscle (Pistacia lentiscus), aladern (Rhamnus alaternus), arboç
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(Arbutus unedo), coscoll (Quercus coccifera), marfull (Viburnum tinus) i lligabosc
mediterrani (Lonicera implexa). És un oasi de bosc en el desert de la urbanització.
El castell de Voltrera o de Vilalba està en ruïnes, però encara perduren restes
d'estances, la capella, una cisterna i una bona part del recinte emmurallat, que
testimonien la seva antiga esplendor. El primer document conegut del castell
data del 1027. Primerament pertangué als Voltrera, feudataris dels senyors de
Castellví. Posteriorment fou propietat dels Montcada, dels Sentmenat i dels
Despalau. Els darrers posseïdors foren els Amat, marquesos de Castellbell.
Es castell fou destruït el segle XVII, durant la guerra dels segadors. Fou refet
i els Amat l'habitaren durant un cert temps. A finals del segle XVIII el virrei
Manuel Amat encarregà al seu germà Antoni la construcció d'una casa senyorial
al peu del castell (malauradamente enderrocada fa uns pocs anys). A partir de
llavors el castell de Voltrera declinà fins a enrunar-se durant la segona meitat
del segle XX.
Adossada al cos principal del castell es troba, igualment en estat ruïnós, la
capella de Sant Pere de Voltrera. És d'una sola nau, amb un absis semicircular i
dues absidioles laterals. La façana lateral encarada al nord presenta arcuacions
llombardes i una porta amb arc de mig punt.
Excavacions fetes pel Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà hi permete
ren aplegar una rica col·lecció de ceràmica, datada del segle XIII al XIX.
Entre les ruïnes del castell podem observar un seguit de plantes interessants:
llemenosa (Artemísia campestris), ruda (Ruta angustifolia), pesolera borda
(Lathyrus latifolius), herba de l'escorpí (Coronilla scorpioides), morenera ampla
(Phagnalon rupestre), morenera pudent (Phagnalon sordidum), pàpola
(Bellardia trixago), gavó groc (Ononis natrix), espantallops (Colutea arbores
cens), atzavara (Agave americana) i magraner bord (Punica granatum), entre
diverses altres.
I amb una vista extraordinària de Montserrat, Esparreguera i Olesa, es dóna
per acabat aquest itinerari.

CAN CABASSA, ULLASTRELL I EL BOLET
Per l'antic camí d'Ullastrell
Sortim de Viladecavalls pel carrer de l'Era fins a entroncar amb el camí vell
d'Ullastrell, indicat per una fita. Tot el recorregut fins a Ullastrell és assenyalat
amb marques de pintura de color groc i vermell.
Ens endinsem en el bosc i passem pel turó de Santa Coloma. Hi predominen
les pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb tot un seguit de plantes típiques
mediterrànies: llentiscle (Pistacia lentiscus), aladern (Rhamnus alaternus),
gatosa (Ulex parviflorus), romaní (Rosmarinus officinalis), càdec (Juniperus oxy
cedrus), aritja (Smilax aspera), pinzells (Staehelina dubia), ajocaperdius
(Bupleurum fruticescens), espígol (Lavandula latifolia), etc.
També travessem oliverars abandonats on s'han desenvolupat farigolars i
prats secs. Hi creixen, entre diverses altres espècies: ginesta (Spartium
junceum), olivarda (Dittrichia viscosa), farigola (Thymus vulgaris), fonoll
(Foeniculum vulgare), abellatge gran (Hyparrhenia hirta), heteropògon
(Heteropogon contortus), trèvol pudent (Psoralea bituminosa), llonguera gran
(Andryala integrifolia) i bracera (Centaurea aspera).
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Els camps de can Cabassa
Arribem a una antiga granja i als camps de can Cabassa. Alguns d'aquests
camps ocupen una antiga zona d'extracció d'àrids. En aquesta zona hi ha una
vegetació banal de plantes arvenses o ruderals: card marià (Silybum maria
num), malves (Malva sp. o Lavatera sp.), espina-xoca (Xanthium spinosum),
ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides), ripoll (Piptatherum miliaceum), fonoll
(Foeniculum vulgare), amarants (Amaranthus sp.), bosses de pastor (Capsella
bursa-pastoris), ortiga petita (Urtica urens), blets (Chenopodium sp.), xereix afer
radís (Setaria verticillata), malrubí (Marrubium vulgare), espunyidella apegalo
sa (Galium aparine), etc.
Podríem seguir per aquest camí ample, ja que és l'autèntic camí vell i tenim
dret de pas, però agafarem una drecera que ens portarà en un tres i no res a la
riera. Quan s'acaba el camp, alla on el camí fa un revolt seguirem per la vora del
camp fins al seu extrem sud-occidental, on trobarem una fita indicadora del camí
a Ullastrell. Des de la fita veiem, a orient, can Cabassa, una de les masies més
antigues de Viladecavalls; a occident, can Sanahuja, que serà objecte d'un altre
itinerari; i, a migdia, Ullastrell, a on anem.
Tot just iniciar-se la drecera veiem juntes la gatosa (Ulex parviflorus) i l'ar
gelaga (Genista scorpius), dos arbustos punxosos molt semblants. La gatosa té
un color verd fort o verd groguenc i floreix a la tardor i l'hivern, mentre que l'ar
gelaga és de color verd grisenc i floreix a la primavera. Baixem amb precaució,
ja que el pendent és fort. Prop de la riera podem veure les plantes següents:
marfull (Viburnum tinus), vidalba (Clematis vitalba), galzeran (Ruscus aculea
tus), serverola (Agrimonia eupatoria), ginestó (Osyris alba), mill gruà
(Buglossoides purpurocaerulea) i frare de l'heura (Orobanche hederae), un
paràsit de l'heura (Hedera helix). També hi ha un magraner (Punica granatum),
que no sabem ben bé que fa aquí, i un palo-santo (Diospyros lotus), vell i ofegat
per l'heura, que du el senyal groc i vermell del sender que estem fent. A uns
quants metres hi ha un pal indicador d'aquest camí posat per l'Ajuntament de
Viladecavalls.
Arribats a la riera de Gaià, el bosc de ribera se'ns apareix magnífic. A la
nostra esquerra, un grup d'àlbers (Populus alba) enormes, de tronc blanquinós,
abelleixen el paisatge, i, vers la dreta, un salze blanc (Salix alba) ens recorda un
desmai, tal és la seva bellesa.
Un volt per la riera de Gaià
Si aneu bé de temps podeu dedicar-li mitja hora, o el temps que vulgueu, a la
riera de Gaià, abans d'iniciar la pujada cap a Ullastrell.
Seguirem un tros de riera aigües amunt, és a dir cap a l'esquerra. La riera
s'engorja entre roques conglomeràtiques. A dalt, presidint la pineda, can
Cabassa, que obté en aquest punt aigües subàlvies. Amenitzen l'indret algunes
petites esplugues i la melodia de l'aigua, que sona gairebé tot l'any. Si passeu a
la tardor o a l'hivern, veureu en la paret de la dreta, en entrar al congost, una
població de bruc d'hivern (Erica multiflora) florit. Acantonats a la ribera, alguns
peus de marxívol (Helleborus foetidus) i alguna sarriassa (Arum italicum) donen
variabilitat al paisatge vegetal.
Després del congost, la riera fa un meandre resseguit per un bosc de ribera,
amb equisets (Equisetum telmateia i E. ramosissimum) i botja d'aigua
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(Dorycnium rectum), com a elements herbacis a destacar. En els troncs caiguts
en descomposició es fa el bolet de soca zonat (Coriolus versicolor). En la vegeta
ció riberenca marginal, bastant heterogènia, observem també (especialment si
passem pel camí lateral, que evita la llera de la riera), coronil·la boscana
(Coronilla emerus), herba de les panteres (Doronicum pardalianches), vidalba
(Clematis vitalba), carabassina (Bryonia cretica), fenàs boscà (Brachypodium
sylvaticum) i mill gruà (Buglossoides purpurocaerulea), herba aquesta que, jun
tament amb els troncs morts, ens indica que això corresponia a una omeda.
A la nostra dreta s'alça un impressionant penya-segat, ple de connotacions
geològiques. En un declivi margós-argilós, fent honor a aquest substrat i a les
condicions fredes de l'indret, es troba un important poblament de pota de cavall
(Tussilago farfara).
Tot aquest tros de riera és meravellós. Uns metres més enllà trobem gatells
(Salix atrocinerea) i els troncs d'alguns oms (Ulmus minor) morts a causa de la
grafiosi. També algun avellaner (Corylus avellana) i algun sanguinyol (Cornus
sanguinea). A l'esquerra, un lledoner (Celtis australis) de moltes besses se'ns fa
simpàtic. Una mica més endavant, a la dreta, trobem un fragment d'albereda,
amb àlbers (Populus alba) i pollancres (Populus nigra), i a l'esquerra una clapa
de salzereda, amb salze blanc (Salix alba) i sarga (Salix elaeagnos).
A més d'extensos esbarzerars i canyars, trobem menta borda (Mentha suave
olens), sabonera gran (Saponaria officinalis), ranuncle (Ranunculus sp. ), arte
mísia d'aigua (Artemísia verlotiorum), créixens bords (Apium nodiflorum),
corretjola d'aigua (Calystegia sepium),jonc comú (Scirpus holoschoenus), remen
terola (Calamintha sylvatica), gram negre (Potentilla reptans), herba de sant Roc
(Pulicaria dysenterica), te de Mèxic (Chenopodium ambrosioides), àster esqua
mós (Aster squamatus), epilobi (Epilobium sp.), pericó groc (Hypericum perfora
tum) i plantatge gros (Plantago major).
Finalment, a la dreta, apareix un bosquet de fàbula de cues de cavall grosses
(Equisetum telmateia), que ens recorda en petit com era la vegetació del carbo
nífer. S'hi fan també, a prop d'aquests equisets, la càrex pèndula (Carex
pendula), la sarriassa (Arum italicum), la trencanua (Equisetum ramosissi
mum), el galzeran (Ruscus aculeatus) i la botja d'aigua (Dorycnium rectum).

Pujada a Ullastrell

Fem marxa enrere fins al pal indicador del camí vell de Viladecavalls a
Ullastrell. A l'altra riba de la riera s'inicia la pujada, degudament indicada amb
una fletxa meitat groga i meitat vermella.
Fins al poble del bon vi i de la bona teca, el camí és ample (un eixamplament
recent ha propiciat l'erosió) i, malgrat el desnivell, de bon caminar. Prop de la
riera l'ambient és humit. Un seguit de plantes ens ho confirma: ínula esquarro
sa (Inula conyza), fenàs boscà (Brachypodium sylvaticum), holcus (Roleus
lanatus), orenga (Origanum vulgare), serverola (Agrimonia eupatoria) i remen
terola (Calamintha syluatica). Marfulls (Viburnum tinus), sanguinyols (Cornus
sanguinea), algun ginebre (Juniperus communis) i alguns avellaners (Corylus
avellana), reafirmen aquestes característiques ambientals. Podem observar
també roure martinenc (Quercus humilis), bruc boal (Erica arborea), pericó groc
(Hypericum perforatum), viola boscana (Viola alba), polígala calcària (Polygala
calcarea), maduixera (Fragaria vesca), mill gruà (Buglossoides purpurocaerulea)
i jonça (Aphyllanthes monspeliensis).
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En el tros d'alzinar que segueix veiem moltes lianes i herbes enfiladisses:
aritja (Smilax aspera), heura (Hedera helix), vidalba (Clematis uitalba), rogeta
(Rubia peregrina) i lligabosc mediterrani (Lonicera implexa).
Més amunt el bosc es fa més heterogeni: alzines (Quercus ilex), roures (Quercus
humilis), pins (Pinus halepensis), amb un variat sotabosc: marfull (Viburnum
tinus), llentiscle (Pistacia lentiscus), aladern (Rhamnus alaternus), gatosa (Ulex
paruifforus), estepa borrera (Cistus saluiifolius) i arboç (Arbutus unedo). A la vora
esquerra del camí han respectat un arboç de dimensions considerables.
De seguida sortim a un lloc desboscat, zona d'antics conreus de can Font, que
de seguida se'ns apareix al fons. Per l'altra banda, sobre els boscos de
Viladecavalls, emergeix un tros de Montserrat. El paisatge, però, el contempla
rem a dalt, des del Mirador de les Aigües.
A continuació trobem un roldorar a l'esquerra i un gatosar a la dreta.
Justament al final del roldorar, un gros càdec (Juniperus oxycedrus) ens indica
que les condicions microclimàtiques han canviat. Igualment ens ho fa avinent la
calor que de cop sentim, si el dia és assolellat. Destacarem, en el tram següent,
un farigolar en el qual destaquen, a més de la farigola (Thymus uulgaris), les
plantes següents: matafoc (Plantago sempervirens), romaní (Rosmarinus offici
nalis), orelludeta groga (Odontites lutea), espantallops (Colutea arborescens),
lletera serrada (Euphorbia serrata), lletera de Niça (Euphorbia nicaeensis),
llengua de bou (Echium uulgare), escabiosa (Scabiosa sp. ), dicàntium
(Dichanthium ischaemum), botja comuna (Dorycnium pentaphyllum), pastanaga
borda (Daucus carota), cosconilla (Reichardia picroides), gavó groc (Ononis
natrix), fonoll (Foeniculum vulgare), argelaga (Genista scorpius), sempreviva
borda (Helichrysum stoechas), trèvol pudent (Psoralea bituminosa), crespinell
gros (Sedum sediforme) i espunyidella blanca (Galium lucidum).
Després de passar per un tros de pineda i d'uns camps d'ametllers (Prunus
dulcis) abandonats, unes atzavares (Agave americana) i unes herbes escombre
res (Mantisalca salmantica) fan de decorat al campanar modernista i al Mirador
de les Aigües, que coronen el turó del Rector, al qual ens dirigim.
Can Font
Aquesta masia, coneguda també com a Granja Font, és una de les cases
pairals més genuïnes del terme d'Ullastrell. Passem per l'era, on hi ha una
palmera (Phoenix canariensis), un pi blanc (Pinus halepensis), alguns pins pinyo
ners (Pinus pinea), una mèlia (Melia azederach), diversos arbres fruiters i
algunes palmeretes del gènere Trachycarpus. A l'esquerra hi ha una vinya
abandonada i a la dreta encara alguns camps de conreu.
Tot i la presència de camps abandonats, encara notem el tarannà agrícola
d'Ullastrell, vila famosa en altres temps, i encara avui, per les seves produccions
agrícoles.
En aquesta part és present l'herba de sant Llorenç (Astragalus monspessula
nus), precisament en un indret on s'observa en la llunyania la muntanya de Sant
Llorenç del Munt. Una altra planta que crida la nostra atenció és l'herba felera
(Ajuga chamaepitys), plena de virtuts remeieres.
Abans de culminar el turó més emblematic d'Ullastrell, veiem unes oliveres
(Olea europaea) ben cuidades. Quina alegria!
Davant mateix tenim el campanar de l'església i a la dreta el Mirador de les
Aigües. Hi podem accedir donant tota la volta o per una drecera que s'enfila recta.
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El turó del Rector
L'església, feta de totxo, d'una sola nau, és coronada per un campanar, de
l'any 1908, una obra notable i ben representativa del modernisme català. Fou
dissenyada pel genial arquitecte terrassenc Lluís Muncunill.
Els jardins que envolten el mirador i l'església són força interessants pel seu
contingut botànic. En els marges d'una esplanada, a més de canyars i vegetació
ruderal, destaca un grup d'oms (Ulmus minor) que no han estat afectats per la
grafiosi, i un rodal d'alzines (Quercus ilex), acompanyats per alguns roures mar
tinencs (Quercus humilis). A la part més ajardinada hi ha pins pinyoners (Pinus
pinea), pins blancs (Pinus halepensis) i pinastres (Pinus pinaster), xiprers
(Cupressus semperuirens), pollancres (Populus nigra), acàcies (Robínia pseudoa
cacia), moreres (Morus alba), cedres (Cedrus sp.), i desmais (Salix babylonica).
Entre els arbustos ens agrada la presència de la coronil·la glauca (Coronilla
valentina subsp. glauca) i de romanins (Rosmarinus officinalis). En una fontana
rodona destaca la presència, a les pedres del munt central, la falguereta capil·lera
(Adiantum capillus-ueneris), morella roquera (Parietaria muralis), àster esqua
mat (Aster squamatus), un erígeron (Erígeron sp. ), lletsó prim (Lactuca tenerri
ma) i molses. Encara podem anotar altres plantes de jardí, com el baladre
(Nerium oleander), el tamariu (Tamarix sp.) i el pitòspor (Pittosporum tobira).
Des del Mirador de les Aigües la vista és magnífica. Com deia l'ullastrellenc
Josep Puig i Sucarrats en una poesia de l'any 1926: «Els qui vulguin anar a fora
i la vista recrear, que vinguin al nostre poble quan el dia estigui clar», ja que
«més de trenta són els pobles que tots ells es veuen bé». A més de les poblacions
que s'albiren, podem gaudir d'una bona part de la geografia catalana. Si comen
cem el recorregut panoràmic vers la part nord, veurem Montserrat, el turó de la
Gronya, el Puig Ventós i Sant Pere Sacama, la Carena de Torrella, la serra del
Ros, el massís de l'Obac, Sant Llorenç del Munt, els Cingles de Gallifa (al fons
de tot), el Farell i el Puig de la Creu, els Cingles de Bertí, Matagalls, Sant Marçal
i el turó de l'Home. En un pla més proper podrem contemplar gairebé totes les
masies de Viladecavalls i algunes d'Ullastrell: can Sanahuja, can Bayona, can
Tarumbot, can Marcet, can Buxeres (Sant Lluís de Rístol), can Mitjans, can
Cabassa, can Colomines, can Garriga i can Font a primer terme. A l'est tenim
part de la depressió del Vallès que continua en el Penedès, Abrera i
Esparreguera, amb la serra de Rubió, davant de Montserrat. Al sud albirem la
serra de Collserola, amb la Torre de les Aigües, el temple del Tibidabo i la Torre
de Collserola, i el mar!
El Bolet
Després d'haver descansat i recreat la vista, emprenem una curta marxa cap
a un interessant espai natural, conegut com el Bolet, lloc de passejades i bere
nars dels ullastrellencs.
Agafem la carretera en direcció a Terrassa, que en un primer tram presenta
una vorera. A la nostra dreta queda la famosa Creu del Pedró i més endavant la
granja avícola Lleonart, protegida per un dens esbarzerar. Acabada la vorera
hem de caminar un petit trajecte pel marge esquerra de la carretera, ben arram
bats al regall, on creixen bidens (Bidens subalternans), xereixs (Setaria sp. ),
herba berruguera (Heliotropium europaeum) i altres herbes viàries. La carrete105

ra, encara de les antigues, és bellament ornada de plàtans (Platanus hispanica).
A la dreta hi ha oliveres (Olea europaea) i un camp de cirerers (Prunus avium).
A l'esquerra deixem una casa i immediatament després, a la dreta, una fita
amb un senyal verd i groc ens indica la ruta. Primerament el camí és ample i
quan es bifurca, en el revolt del de la dreta agafem un senderó que baixa. En
aquesta zona abunda l'espernallac (Santolina chamaecyparissus).
El senderó desemboca en un camí ample que deixa a l'esquerra a can Palet,
una grandiosa edificació rural. En els marges creixen l'herba escombrera
(Mantisalca salmantica) i la bracera (Centaurea aspera). Passem a la vora d'al
gunes petites plantacions de presseguers (Prunus persica) i albercoquers
(Prunus armeniaca). Podem observar, igualment, en aquest tram, oms (Ulmus
minor) i serveroles (Agrimonia eupatoria).
Arribem al Bolet, una àrea de pícnic amb alzines (Quercus ilex), algunes cen
tenàries, i un roure martinenc (Quercus humilis) igualment centenari. Abraceu
vos a un d'aquests arbres per tal que us doni part de l'energia tel·lúrica que ha
anat emmagatzemant durant la seva llarga vida. Una taula rodona en forma de
bolet explica el nom de l'indret. Algunes altres taules quadrangulars són de
construcció més recent. És un paratge on es respira natura i tranquil·litat, ideal
per a esmorzar o per a dinar.
Plantats, hi ha un freixe (Fraxinus sp.) i dos arços blancs (Crataegus monogy
na). Un parell de gatells (Salix atrocinerea) i alguns àlbers (Populus alba) són,
en canvi, autòctons. Fins i tot trobem alguns avellaners (Corylus avellana) com
a restes de la vegetació primitiva. Nombroses acàcies (Robínia pseudoacacia),
algunes recobertes d'heura (Hedera helix), completen el panorama. La presència
de mill gruà (Buglossoides purpurocaerulea) i alguns fragments de tronc d'om
(Ulmus minor), testimonien l'existència pretèrita d'una omeda. Finalment cal
esmentar, com a elements vegetals del paratge, l'aladern (Rhamnus alaternus),
algunes troanes (Ligustrum lucidum) naturalitzades, l'ínula esquarrosa (Inula
conyza) i el galzeran (Ruscus aculeatus). En el fondal del torrent, des d'una
barana de troncs protectora, veiem algunes figueres (Ficus carica) i un saüc
(Sambucus nigra) de port arbori. Torrent avall hi viuen plàtans d'ombra
(Platanus hispanica) i llorers (Laurus nobilis), que es van deslliurar i s'han refet
de l'incendi de l'any 1994, que fins aquí va arribar. Si seguim pel camí paral·lel
al torrent, encara podrem trobar algun exemplar de pala-santa (Diospyros lotus),
dels pocs que es van salvar de l'esmentat incendi forestal.
En una codina situada sobre el Bolet, podem observar algunes plantes molt
interessants: l'heteropògon (Heteropogon contortus), curiosa gramínia d'espigues
entortolligades, la coelèria (Koeleria vallesiana), una altra gramínia de llocs
pedregosos i assolellats, el marcet (Dipcadi serotinum), una petita herba
bulbosa, el crespinell blanc (Sedum album), la corretjola llanosa (Convolvulus
lanuginosus), espècie calcícola i termòfila, el teucri de codina (Teucrium botrys),
una herba anual, i la sajolida de muntanya (Satureja montana), una planta aro
màtica molt apreciada al Vallès.
De tornada
Donem per acabada l'excursió en aquest singular paratge. De tornada, però,
podem proveir-nos de vi, oli i altres productes de la terra a la Cambra Agrària
Local d'Ullastrell. Igualment, podrem fer un bon dinar en un dels quatre
famosos restaurants que honoren Ullastrell, si prèviament hem reservat plaça.
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GLOSSARI DE TERMES BOTÀNICS

actinomorf, a adj. De simetria radial.
acuminat, ada adj. Terminat en punta.
afil·le, a adj. Sense fulles.
aliança f Categoria fitocenològica que
agrupa associacions afins.
altern, a adj. Dit de les fulles situades a
diferent nivell, a banda i banda de la
branca o de manera esparsa.
ament m. Inflorescència en espiga densa i
penjant, generalment de flors unisexuals i
apètales.
anual adj. i f Planta herbàcia de cicle
vegetatiu inferior a l'any.
anvers m. Cara superior del limbe de la
fulla.
apètal, a adj. Sense pètals o sense
periant.
apètales m. pl. Grup de plantes amb flors
apètales.
aqueni m. Fruit sec format per una sola
llavor, que no es desprèn però que tampoc
és soldada amb la coberta.
arbori, òria adj. Relatiu o pertanyent als
arbres.
arbre m. Planta llenyosa de mida conside
rable, generalment amb un tronc i una
capçada.
arbust m. Planta llenyosa de mida
mitjana, més petit que un arbre i més gran
que una mata.
arbustiu, iva adj. Relatiu o pertanyent
als arbustos.
asimètric, a adj. No simètric.
associació f Categoria fonamental de la
classificació fitocenològica, que és assigna
da a una comunitat vegetal.

autòcton, a adj. Dit d'una planta pròpia
del país.
bacciforme adj. Semblant a una baia.
baia f Fruit carnós amb algunes o moltes
llavors.
balàustia f Fruit bacciforme propi del
magraner, que té moltes llavors carnoses
contingudes en un embolcall coriaci.
biogeografia f Part de la biologia i de la
geografia que estudia la distribució dels
éssers vius.
botànica f Ciència biològica que estudia
les plantes.
botànic, a adj. Relatiu o pertanyent a la
botànica o a les plantes.
bràctea f Òrgan foliaci situat vora les
flors, però diferent de les fulles normals i
de les peces florals.
bracteat, ada adj. Que presenta bràctees.
brolla f Tipus de vegetació integrat per
subarbustos.
caduc, a adj. Dit dels òrgans o peces vege
tals que cauen aviat o en un temps deter
minat, com les fulles que cauen a la tardor.
caducifoli, òlia adj. De fulles caduques.
calcari, ària adj. Dit del substrat o del sòl
ric en carbonat de calci.
calcícola adj. Dit de la planta que creix
exclusivament o preferentment sobre
terreny calcari, com per exemple el boix.
calze m. Verticil extern de la flor, integrat
pels sèpals.
capçada f Part superior dels arbres, més
o menys atapeïda i sovint amb forma de
copa.
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capítol m. Inflorescència constituïda per
moltes flors petites situades sobre un
receptacle ample i envoltades per un
conjunt de bràctees que semblen sèpals. És
característic de les compostes.
càpsula f Fruit sec que deixa anar les
llavors.
capsular adj. Semblant a una càpsula.
carpel m. Òrgan femení de la flor, on es
formen els òvuls i els primordis seminals.
cinorròdon m. Fruit complex dels rosers.
circell m. Òrgan filiforme propi de plantes
enfiladisses, que s'enrotlla en un suport i
permet de subjectar-s'hi.
circumboreal adj. Que es troba al voltant
de la zona boreal, és a dir, a les regions més
o menys fredes de l'hemisferi nord.
classe f Categoria fitocenològica de gran
abast que agrupa ordres, aliances i asso
ciacions amb característiques florístiques
comunes i que es troben en ambients simi
lars.
complex, a adj. Dit del fruit en què, a més
de l'ovari, participen altres parts de la flor
o de la planta en la seva formació.
compost, a adj. Format per parts o
unitats. Dit especialment de la fulla inte
grada per folíols, que són porcions lami
nars independents.
comunitat vegetal adj. Conjunt de
plantes que viuen juntes en un determinat
hàbitat i que constitueixen una unitat ben
caracteritzada.
con m. Fals fruit de les coníferes o pinà
cies.
corimbe m. Inflorescència en què els pedi
cels surten de punts diferents però les flors
arriben a un mateix nivell.
corol·la f Verticil de la flor integrat pels
pètals.
dialipètal, a adj. De pètals lliures.
dialipètales m. pl. Grup de plantes amb
flors dialipètales.
diaqueni m. Fruit de les umbel·líferes,
format per dos aquenis.
dioic, a adj. Amb flors unisexuals, situa
des les masculines en un indiviu i les feme
nines en un altre.
drupa f Fruit carnós, amb un sol pinyol
lignificat.
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drupaci, àcia adj. Semblant a una drupa.
edàfic, a adj. Relatiu al sòl.
endèmic, a adj. Dit de l'espècie o del taxó
que només es troba en un determinat país
o regió. Són endèmiques, per exemple, la
campaneta gran i la linària de Cadevall.
endemisme m. Espècie endèmica.
espècie f Categoria taxonòmica fonamen
tal, que agrupa els éssers vius amb carac
terístiques morfològiques semblants i que,
en condicions apropiades, es poden repro
duir entre ells donant descendència fèrtil.
El nom científic de l'espècie s'expressa en
llatí i consta de dues paraules, la primera
corresponent al gènere i la segona a l'espè
cie pròpiament dita. Al darrere s'afegeix,
en treballs científics, el nom abreviat de
l'autor que primerament la va descriure.
espiga f Inflorescència que consta d'un
eix i de flors sèssils.
espontani, ània adj. Dit de la planta que
es fa en un determinat lloc de manera
natural, sense intervenció humana.
esquama f Òrgan o apèndix petit i rígid
com una escata de peix.
esquamós, osa adj. En forma d'esquama
o proveït d'esquames.
estam m. Òrgan masculí de la flor, on es
forma el pol·len.
eurosiberià, ana adj. Propi de la regió
biogeogràfica eurosiberiana, que comprèn
les zones de clima temperat i humit
d'Europa i de Sibèria.
família f Categoria taxonòmica que
engloba gèneres amb característiques
comunes. En català s'anomenen amb la
terminació -àcies afegida al nom d'un
gènere típic, com per exemple les rosàcies i
les ericàcies. En alguns casos hi ha noms
tradicionals alternatius, com ara les crucí
feres i les umbel·líferes.
fitocenologia f Part de la geobotànica
que estudia les comunitats vegetals.
fitocenològic, a adj. Referent a la fitoce
nologia.
flora f Conjunt d'espècies vegetals que es
fan en una determinada regió o país.
florístic, a adj. Relatiu o pertanyent a la
flora.
folíol m. Cadascuna de les parts de què
consta una fulla composta.

fotosíntesi f Procés bàsic i característic
de les plantes, que consisteix a formar
compostos orgànics a partir de diòxid de
carboni i d'aigua, gràcies a l'energia solar
captada per la clorofil·la.
gàlbul m. Fals fruit de les cupressàcies.
gamopètal, a adj. De pètals soldats.
gamopètales m. pl. Grup de plantes amb
flors gamopètales.
garriga f Formació vegetal arbustiva en
què predomina el coscoll o garric.
gènere m. Conjunt d'espècies relaciona
des genèticament i morfològicament.
geobotànic, a adj. Referent a la geo
botànica.
geobotànica f Part de la botànica que
estudia les plantes en relació amb el seu
hàbitat, el seu agrupament i la seva distri
bució geogràfica.
gla m. Fruit sec format per una sola llavor,
inferiorment recobert per una cúpula o
didal. És típic de l'alzina, del roure i d'al
gunes altres fagàcies.
glomèrul m. Grup de flors que formen
una inflorescència densa.
hemipàrasit, a adj. Dit de la planta que
xucla la saba bruta d'altres plantes, elabo
rant-la amb la seva pròpia fotosíntesi.
herba f Planta sense teixits llenyosos.
hermafrodita adj. Dit de la flor amb
androceu i gineceu.
hidròfil, a adj. Dit de la planta que viu en
llocs aigualosos o molt humits.
holàrtic, a adj. Propi de les regions tem
perades i fredes de l'hemisferi nord.
imparipinnat, ada adj. Dit de la fulla
composta que té un nombre imparell de
folíols.
ínfer, a adj. Dit de l'ovari situat sota el
periant.
inflorescència f Conjunt de flors dispo
sades d'una manera determinada.
infructescència m. Conjunt de fruits que
formen una unitat definida.
iranoturanià, ana adj. Propi de la regió
biogeogràfica iranoturaniana, que comprèn
l'Iran i zones properes.
junciforme adj. En forma de jonc.
lanceolat, ada adj. Dit de la fulla allar
gada en forma de punta de llança, és a dir,
allargada i amb els dos extrems aguts.

làtex m. Suc viscós que presenten algunes
plantes. Normalment és de color blanc o
groc i serveix com a repel·lent per als her
bívors. Vulgarment s'anomena llet.
liana f Planta llenyosa enfiladissa.
limbe m. Part laminar de la fulla.
llegum m. Fruit sec amb dues valves i que
s'obre longitudinalment. És típic de les lle
guminoses.
macaronèsic, a adj. Propi de la regió bio
geogràfica macaronèsica, que comprèn les
illes Canàries, Açores i de Madeira.
marcescent adj. Que es marceix sense
caure.
mata f Subarbust.
matoll m. Tipus de vegetació integrat per
arbustos.
mediterrani, ània adj. Propi de la regió
biogeogràfica mediterrània, que comprèn
les zones properes a la mar Mediterrània.
monoic, a adj. Amb flors unisexuals,
situades les masculines i les femenines en
un mateix individu.
naturalitzat, ada adj. Dit de la planta
que s'ha adaptat plenament a viure en una
regió que no és la pròpia.
oposat, ada adj. Dit de les fulles situades
a un mateix nivell i en posició enfrontada.
oval adj. De forma ovada o el·líptica.
ovat, ada adj. Amb el contorn en forma
d'ou.
ovari m. Part inferior del pistil, que conté
els primordis seminals i els òvuls.
òvul m. Cèl·lula reproductora femenina,
que en les plantes amb flors constitueix un
complex cel·lular (ovocèl·lula, sinèrgides,
nuclis polars i antípodes) anomenat sac
embrionari. És dins el primordi seminal.
paleàrtic, a adj. Propi de les regions tem
perades i fredes d'Europa i Àsia.
palmat, ada adj. Dit de la fulla simple
però lobulada de tal manera que sembla
una mà.
palmaticompost, a adj. Dit de la fulla
composta amb els folíols disposats com els
dits de la mà.
panícula f Inflorescència composta en
què d'un eix surten tot de raïms laterals.
papilionat, ada adj. Dit de la flor pròpia
de les lleguminoses o papilionàcies, que
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consta d'un pètal superior o estendard, dos
laterals o ales i dos inferiors soldats en
carena.
paripinnat, ada adj. Dit de la fulla com
posta que té un nombre parell de folíols.
pecíol m. Peduncle de la fulla.
pedicel m. Peduncle de la flor.
pentàmer, a adj. Dit de les flors amb un
nombre de peces múltiple de cinc.
perenne adj. Dit de les fulles que
romanen a la planta durant l'hivern i de
les plantes que viuen més de dos anys.
perennifoli, òlia adj. Dit de les plantes
verdes tot l'any, és a dir, de fulla perenne.
periant m. Conjunt dels verticils externs
de la flor. Pot estar constituït per calze i
corol·la, o constar d'un sol verticil.
pinnaticompost, a adj. Dit de la fulla
composta amb els folíols disposats a
manera de ploma.
pinya m. Fals fruit de les pinàcies i espe
cialment dels pins.
pistil m. En el gineceu de la flor, carpel o
conjunt de carpels soldats.
pluridrupa f Infructescència formada per
petites drupes.
pol·len m. Conjunt de grans de pol·len o
cèl·lules reproductores masculines, que en
les plantes amb flors consten d'un nucli
espermàtic i un nucli vegetatiu.
pom m. Tipus de fruit carnós procedent
d'un ovari ínfer.
prat m. Tipus de vegetació herbàcia
adaptat a la pastura i al trepig.
primordi seminal m. Òrgan que conté
l'òvul i que es transforma en llavor.
raïm m. Inflorescència que consta d'un eix
i de flors amb pedicels.
ramell m. Grup de flors que formen una
inflorescència poc precisa.
saba f Líquid que circula per les plantes,
transportant sals minerals (saba bruta o
ascendent) o substàncies orgàniques (saba
elaborada o descendent).
sarmentós, a adj. Que té sarments o
branques flexibles, com les de la vinya.
serrat, ada adj. Dit de la fulla amb el
marge amb dents curtes i agudes com les
d'una serra.
sèssil adj. Sense pecíol o peduncle.
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silícic, a adj. Dit del substrat o del sòl ric
en sílice (diòxid de silici).
silicícola adj. Dit de la planta que creix
exclusivament o preferentment sobre
terreny silícic, com per exemple els caps
d'ase.
simple adj. Dit de la fulla amb el pecíol no
dividit en folíols.
subarbust adj. Planta llenyosa de mida
petita, en general inferior als 30 cm d'alçà
ria.
subarbustiu, iva adj. Relatiu o pertan
yent als subarbustos.
subassociació f Categoria fitocenològica
inferior a l'associació.
subcosmopolita adj. Que es troba a
gairebé tot el món.
subespontani, ània adj. Dit de la planta
que, sense ser autòctona ni haver-se natu
ralitzat, creix espontàniament en alguns
indrets.
submediterrani, ània adj. De les zones
sud-europees properes a la regió medite
rrània, sovint muntanyoses.
taxó m. Grup taxonòmic, com per exemple
l'espècie i la subespècie.
taxonomia f Part de la biologia que esta
bleix grups d'éssers vius segons diversos
criteris i els ordena jeràrquicament.
taxonòmic, a adj. Referent a la taxono
mia.
termòfil, a adj. Que vol un clima càlid.
tetràmer, a adj. Dit de les flors amb un
nombre de peces múltiple de quatre.
tomentós, osa adj. Recobert de pilositat
curta i densa.
trifoliolat, ada adj. Amb tres folíols.
umbel·la f Inflorescència en què els pedi
cels de les flors arrenquen tots de l'extrem
de l'eix principal.
unisexual adj. Dit de la flor que solament
té androceu o gineceu.
vegetació f Conjunt de plantes que viuen
en una zona o país. La vegetació és
formada per tots els individus vegetals que
habiten una zona, a diferència de la flora,
que és el conjunt d'espècies que s'hi troben.
verticil m. Conjunt de peces florals situa
des al mateix nivell.
zigomorf, a adj. De simetria bilateral.
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