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QUILOMETRATGE: 2,10 km. (d’anada)

TEMPS: 1 hora (d’anada)

DESNIVELL:  25 m.

MITJÀ DE TRANSPORT: Vehicle i a peu

ACCESSOS: Agafarem la carretera B-120 direcció Olesa
de Montserrat i uns 5 m abans de la indicació del quilòmetre
8  prendrem el trencall a la dreta, on podrem deixar el
vehicle en l’esplanada que trobem immediatament. Ens
endinsem així a l’antic camí de Can Marcet.

OBSERVACIONS: Es recomana fer l’excursió en dues
èpoques de l’any molt especials, quan el roure està perdent
la fulla, al febrer, però especialment quan aquesta ha
sortit de nou i té la força del verd tendre, que seria cap
a l’abril.

El Roure centenari
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DESCRIPCIÓ DE LA RUTA : Iniciem l’excursió per l’anomenat camí
de Can Marcet però ben aviat, quan hem fet uns 300 m, ja
trobem el trencall d’una pista que es desvia a la dreta. Aquest
camí, que agafarem, ens allunya de la masia de Can Marcet,
tot i que aquesta ens queda a 5 min. I de tornada és interessat
escapar-s’hi un moment.

Un cop situats en aquest trencall, el traçat discorre molt suaument
i ens condueix sense entrebancs cap a la Font del Roure, de
manera que podem gaudir d’una bona jornada naturalista tot
passejant. La pineda,  de sotabosc espès, incorpora l’alzinar
emergent característic d’aquesta zona de la mediterrània, on
el llentiscle i l'arítjol agafen protagonisme per cobrir un espai
que ha esdevingut quasi inaccessible a l’home.

Arribem a un punt on el camí s’eixample i ens torna a oferir
la possibilitat d’anar cap a la masia, però nosaltres seguirem
endavant.

Uns metres enllà passarem una segona esplanada i en el tram
on el camí esdevé recte i més obert, els primers roures jovenets
ens anunciaran l’arribada al destí de la nostra caminada. Serà
al final d’aquest tram on, de manera més recollida i ombrívola,
ens descobrirem perplexes davant el majestuós Roure centenari.
No tinguem recança en abraçar-lo, doncs en un instant podreu
traslladar-vos amb la memòria viva d’aquest roure. Prop de la
font, que fins fa poc encara rajava, evocarem imatges de berenars
a la fresca en temps de bombatxos i calces llargues, de cançons
vora el foc d’una nit estrellada o d’emocions de la nostra pròpia
canalla en dormir al cel ras per primer cop. Feu doncs de la
vostra estada en aquest indret un acte de respecte que mantingui
el bon record portat pel passat.

Si bé el roure centenari transmet les vivències de temps remots
d’una manera encara molt viva i comunicativa, silenciosament
també ho fa el forn que trobem al seu darrera, mostra perfectament
conservada dels treballs tradicionals del bosc, en els que l’home
aprofitava les primeres matèries ben a prop d’on les localitzava.

ALGUNES DADES D’INTERÈS: A la zona podem identificar, entre
d’altres:

Arbres i arbustos: pi blanc, llentiscle,  romaní, alzina, roure,
aladern,  arítjol, heura, matapoll, marfull, càdec, ginesta...

Fauna: esquirols, conills, rat-penats, sargantanes, llangardaixos...

Ocells: esparver, tudó, tórtora, cucut, abellerol, cargolet, pit-
roig, rossinyol, bitxac, bruel, merla, tallarol de garriga, tallarol
capnegre, tallarol de casquet, mosquiter pàl·lid, malleranga
carbonera, raspinell, oriol, gaig, pardal, gafarró, verdum, cadernera...

Geologia: Predominen els llims marrons i també s’hi troben
pissarres.
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