
Serra d’Ancosa – La Llacuna– (Comarca de l’Anoia) 
 
Data: dimecres dia 15 de febrer de 2017 
 
Participants:  Joan Maria Boada, Joan Aubia, Josep Mariné, Pepe 
Vázquez, Joan Marquès i Toni Coll. 
 
Ascensions: El Puig Castellar ( 944m.). 
 
Temps: Total 7,50 hores, efectiu 5,50 hores. Distància: uns 18 Km. 
 
Itinerari:  A les nou del matí arribem al llogarret de Torrebusqueta, 
agregat de La Llacuna i separat uns dos kilòmetres d’aquesta 
població. Geogràficament l’excursió segueix un recorregut circular 
per l’extrem sud-oest de l’Anoia, prop de l’Alt Camp i de l’Alt 
Penedès. 
 
El dia es presenta poc solejat amb augment progressiu de núvols 
però agradablement temperat i per altre part no gaire propi d’hivern. 
Primerament ens dirigim al Coll del Corral, que dóna pas a la Plana 
d’Ancosa, però de moment la voregem i continuem pel camí que va 
cap el nord fins l’anomena’t Salt del Gos, encinglerat mirador de la 
vall i la serra de Miralles. 
 

 
Començament 

 
Avenc de la Plana d’Ancosa 

 

Reprenem el camí que s’obre pas entre el bosc que curulla el Cingle 
d’Ancosa i anem baixant progressivament cap el sud-oest fins 
arribar als plans amb vinya de la gran masia de Valldecerves, amb 
la vella l’ermita romànica de Sant Jaume, lamentablement mig 
enrunada, però que encara conserva l’absis d’estil llombard. 
 
Durant més d’una hora cerquem els abrics rupestres de la Roca 
Roja de Valldecerves, però no els localitzem i ho deixem per un 



altre excursió. Fem un mos i continuem camí tot pujant cap a la 
Serra Alta, finalment la superem seguint un senderó que discorre 
paral·lel a la línea d’AT, i entrem a la anomenada Plana d’Ancosa. 
 

 
Pou de la Masia d’Ancosa 

 
Font de les Canals 

 

Passem a frec de l’Avenc de la Plana i tot seguit arribem davant del 
colossal Roure d’Ancosa, declarat arbre monumental l’any 1990, 
amida una alçaria de vint metres i el perímetre del tronc ultrapassa 
els quatre metres. Segons la llegenda, les velles ferides que 
presenta la soca, es deuen als rituals que s’hi practicaven en 
èpoques reculades per afavorir la salut i fortalesa dels nadons. 
 
Seguim camí cap a l’est uns vuit-cents metres i arribem al singular 
Pou de la Masia d’Ancosa, de tres metres de diàmetre, nou de 
profunditat, coronat amb una gran arcada i mitja cúpula de pedra 
seca. Darrera la gran masia trobem les restes del convent d’Ancosa, 
 

 
Puig Castellar 

 
De baixada 

 

bastit l’any 1151 pels monjos cistercencs vinguts de la casa de 
Valldaura de Collserola, però no va esdevenir un assentament 
perdurable, l’any 1158 els hi fou cedit l’anomena’t “Camp de la 
Contrarietat”, excel·lent terreny vora el Gaià, on aviat iniciaren la 
construcció del monestir de Santes Creus i l’any 1160 s’hi 



traslladaren definitivament. El convent d’Ancosa va continuar uns 
anys com a granja del monestir. 
 
Continuem pel camí de la Plana uns dos quilòmetres, parem una 
estona per dinar vora la cristal·lina font de les Canals, que segons 
diuen, no s’estronca mai. Continuem camí, quilòmetre i mig de 
progressiva pujada i arribem al cim del Puig Castellar, gran esguard 
sobre la serra dels Esgavellats i la d’Ancosa. Prop del Puig visitem 
el poblat ibèric del Castellar, ja de baixada per la serra de Rata 
Conills passem a frec del Pi Gran i a les 17 hores retornem a 
Torrebusqueta. 
 

 
Roure d’Ancosa 


