
QUILOMETRATGE:  0,53 km. (d’anada)

TEMPS: 30 minunts (d’anada)

DESNIVELL:  120 m.

MITJÀ DE TRANSPORT: Vehicle i a peu

ACCESSOS: Al capdamunt del carrer Camí de Can Buixeres,
arribem al límit del barri de Can Corbera, tot agafant la
carretera que ens porta a l’antiga casa senyorial de Can
Buixeres al cap d’1 Km, una mica abans d’arribar a l’entrada
de l’esmentada casa, trobarem una esplanada a la dreta
on podrem aparcar els nostres vehicles i on iniciarem
l’excursió a peu.

OBSERVACIONS: Es recomana fer l’excursió un dia de cel
net i clar, però especialment cap a la tarda, quan el sol
comença a jugar amb les ombres. A l’aparcament podeu
visitar l’antic forn de calç, conegut com a Forn Riscal
per la seva banda més espectacular, tot agafant la pista
forestal que surt immediatament per sota de la que ens
ha pujat al Turó de les Bassotes i on existeix una indicació
que l’assenyala. De tornada a casa, podeu aprofitar per
fer una petita parada a uns 300 m. d’on havíem aparcat
per veure més d’aprop la Pedra Degollada, una formació
natural amb un encant realment especial per la seva
forma.
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DESCRIPCIÓ DE LA RUTA: L’excursió té com a fita el Turó de
les Bassotes, un mirador excel·lent de Viladecavalls i els seus
entorns, situat a 539 m d’alçada.

A l’esplanada on deixem el vehicle trobem un cartell indicatiu
de la pista forestal que ens durà cap el turó, i que fa via també
cap el Turó de les Guixeres fins al coll. Iniciarem el camí que
discorre molt suaument, enmig d’un bosc de pi blanc i alzinar
on el sotabosc és predominat pel llentiscle, el garric i el romaní.
A pocs metres podem fer una primera mirada, aquest cop cap
a la pista, descobrint entre els matolls l’antic Forn Riscal.

Quan ja comencem a veure les cases del Molinot i la ciutat
de Terrassa al fons, el camí es comença a enfilar girant a l’esquerra
i remuntant els primers metres de desnivell. Tot seguit la pista
passa a resseguir de la falda de la muntanya i és l’únic moment
en que podrem divisar el Turó del Ros i el Turó dels Quatre
Termes que s’uneixen en carena al punt final de la nostra excursió.

Tot seguit iniciem l’enfilada més forta, en un terra molt més
pedregós on la calcària hi fa presència. Amb això arribem a un
revolt que sembla fer desaparèixer el camí ample perquè a mà
dreta es converteixi en un estret sender que ens endinsa en
un entorn molt diferent, dominat principalment pel bruc i on
fa acte de presència el matabou i el càdec. Ja portem uns vint-
i-cinc minuts caminant quan ens trobem amb la bifurcació del
coll que ens permetrà triar el camí de la dreta per dirigir-nos
cap el Mirador de les Bassotes. Tot i que el sender és força
evident, les marques de pintura blanques amb el cercle vermell
ens conduiran millor fins el  mirador.

Un cop a dalt les paraules us les deixem a vosaltres. Gairebé
tota l’extensió del terme se’ns presenta als nostres peus,
diferenciant cada un dels barris que l’integren i, en especial,
el mantell forestal dolçament ondulat pels turons i el pas de
les rieres que perfilen el nostre relleu.

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

Arbres i arbustos: pi blanc, alzina, roure, llentiscle, garric,
estepa blanca, romaní, aladem, esbarzer, arboç, xuclamel, farigola,
arítjol bruc, càdec, matabou, aladem fals, fanal...

Ocells: tudó, pit-roig, rossinyol, merla, tord comú, tallarol de
garriga, tallarol capnegre, mosquiter pàl·lid, bruel, malleranga
cuallarga, malleranga emplomallada, malleranga petita, malleranga
blava, malleranga carbonera, raspinell, gaig...

Geologia: Al llarg del camí observarem el contrast entre les
litologies més vermelloses formades per conglomerats, gresos
i argil·lites i la blanquinosa, pròpia de la calcària.
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