La Tosca del Pinetar, Cova dels Encantats
o de les Encantades:
La Tosca del Pinetar és una formació
rocallosa de varies desenes de metres de
gruix que s'ha anat formant a partir de la
lenta i contínua deposició, al llarg dels
segles, del carbonat de calci dissolt en
l'aigua de la Font de la Tosca.

La pedra tosca o travertí és un tipus de roca
calcària, molt porosa i poc densa, originada
per precipitació de carbonat de calci a
l'entorn de les fonts i llacs. Tal com passa
amb les estalactites i estalagmites de dins
d'una cova, la roca es forma quan l'aigua
circula lentament i s'evapora, cristal·litzant
el carbonat que porta dissolt, en forma de
Calcita o Aragonita. Sovint la precipitació
d'aquests minerals es fa sobre les restes
d'herbes i molsa que viuen sobre la mateixa
tosca i la roca atrapa les restes vegetals i
pren les formes de tiges i fulles.
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Amb el suport del

Comencem l'excursió cap a la Font de la Tosca:

A la Tosca del Pinetar de Sant Julià de

Sortim del nucli antic pel Passeig del Meridià

Vallfogona hi ha un saltant d'aigua, molts

Verd, anem caminant fins agafar el GR 3 on

sots al llit del riu i fonts.

trobem el primer indicador cap a la Font.
Baixem Pass
pel
pel
camí
Pont
que ens Romà
porta fins
el Pont
Medieval.

Una d'aquestes fonts l'anomenen "Les
Arribem a la casa del Molí de Dalt i tirem a

Encantades". Aquestes tenen a la Tosca els

la dreta pel camí ample. Tot pujant anirem

seus amagatalls i se les sent cantar, riure i

veient a la nostra esquerre la bassa del

rentar la roba ja entrada la nit.

Molí. Arribem a la pista emporlanada on
continuem per la dreta amunt.

Fa molts anys un dels anteriors propietaris
de l'Om va aconseguir de prendre'ls una

Creuem la riera de Vallfogona pel Pont Medieval,
un cop travessat ens indica que fins la Font de la

Seguint deixem a la dreta un ramal també

tovallola, que va portar a casa seva on

Tosca queden 1,5 Km.

emporlanat que va a Can Cors i després un

encara potser la conserven.

Passem per un caminet estret que ens conduirà a

altre que porta a Cal Petit Ferrer i

una plana, si seguim pel costat esquerre llindant

Llestenosa. S'acaba la pista emporlanada

Els propietaris de dita casa

per la riera es pot veure la resclosa del Molí i unes

direcció a les Artigues i Milany i a uns 500

pobres ni rics, i així van passant, perquè la

basses a mà esquerre.

metres més endavant hi ha el paratge de la

roba furtada de les encantades protegeix

Situats en aquest punt creuem una palanca per

Font de la Tosca.

contra la pobresa, però no aporta cap

no són ni

riquesa.

travessar el torrent del Tornall. Troba em un altre
rètol indicant que falten 1,2 Km per arribar a la

El retorn pot ser el mateix recorregut o bé

Font.

seguint la pista emporlanada pel Trull que

GONÇAL CUTRINA I SORINAS:

Agafem un caminet estret on a mà dreta hi tenim el

ens porta altra vegada cap al poble de

tradicions de les valls del Ter i del Freser

torrent i a l'esquerre a sobre un camp.
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