PI DE LES TRES BRANQUES PEL CASTELL
DE TERÇÀ
Introducció: El Pi de les Tres Branques es un arbre emblemàtic degut al simbolisme
que te per la cultura catalana, per que al voltant del mateix es celebra, cada any, un
popular aplec nacionalista (tercer diumenge de cada juliol). El pi tres besses (pi roig
Pinus sylvestris), de 25 metres d'alçària i un perímetre a la base del tronc d'uns 5 metres.
És considerat com a un símbol de la unitat dels Països Catalans: Catalunya, País
Valencià i Illes Balears. Tres branques que surten simètricament d'una soca única. La
present excursió es, potser, la millor manera de conèixer el Pi de les Tres Branques des
d’ Aiguadora. Es tracta d’una amable excursió amb un curt tram de pujada al principi i
després bonics passejos per pistes bastant horitzontals.
Temps: 1 hora i 30 minuts per l’anada i un temps similar per la tornada.
Desnivell: Entre l’anada i la tornada sumem un total de 309 metres de desnivell en
sentit ascendent i l’equivalent en sentit descendent.
Dificultat: Baixa – Mitja.
Punts d’aigua: A les proximitats de la bifurcació situada en el punt més enlairat de
l’excursió es localitza la Font de la Tossa, si be el millor es dur l’aigua necessària des
del punt de partida.
Punts de referència: * Revolt punt quilomètric 15 de la carretera BV-4241 * Portell
del Llop * mas de Terçà * castell de Terçà * Plans de Terçà * Baga de Terçà * Pla de
Campllong * Pi de les Tres Branques
Accés al punt de partida: Des de l’alberg de Torre de Baró, baixem a Sant Llorenç i
prendrem la carretera BV-4241 en direcció Berga fins al punt quilomètric 15. Veurem
que la senyal del punt quilomètric està just al final d’un tancant revolt. Nosaltres
deixarem el vehicle estacionat al marge dret de la carretera. Just en front neix la senda
per on començarem a caminar.
Itinerari: 0,00 h. Revolt punt quilomètric 15 de la carretera BV-4241. 1.050 metres.
El camí comença una cinquantena de metres en direcció Berga al marge esquerra de la
carretera. Just al principi hi ha un filat. Al primer tram la senda gairebé discorre
paral·lela a la carretera, uns pocs metres per sobre, fins que trobem una propera
bifurcació. Pugem pel camí que surt vers a la nostra
esquerra i que guanya alçada de manera pronunciada per
una mena de falsa torrentera seca. El corriol puja fent ziga
zagues i ascendeix en diagonal pel vessant boscós. Aquest
es l’únic tram amb pujada forta.
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1.166 metres. Zona de prats en mig del bosc, ara la
senda es dirigeix en horitzontal, amb algun petit tram de
baixada, vers al nord.
0,25 h. Zona de prats. Arribem al mas de Te rçà. 1.186
metres. Podem veure darrera la penya que sustenta les
runes del castell de Terçà, del qual tan sols resta en peu
algun tros de mur aïllat. El turonet del castell està
coronat per una petita antena de deu pertànyer al propi
mas. També hi trobem un vehicle model Seat 600 completament abandonat i oxidat, al
qual està en un estat de degradació tal que fins i tot no te sostre. Davant del mas neix la
pista que haure de seguir en diagonal ascendent vers a l’E.-S.E.
0,42 h. Plans de Terçà, zona de prats on la pista s’insinua (mena de roderes).
Traspassat els prats hi trobem un primer trencall a l’esquerra que obviem i als pocs
metres una altre pista més ben conservada que la talla en perpendicular. Cal seguir
aquesta nova pista vera a la nostra esquerra en direcció est. Cartell de fusta clavat a un
tronc que ens indica la direcció a seguir per anar al “pi de les tres branques”. A partir
d’aquest moment coincidim amb taques de pintura
blaves i blanques.
0,50 h. Bifurcació. Seguim per la pista superior, la
que segueix més a la dreta i que està millor
conservada. Taques de pintura blaves i blanques.
Tota aquesta zona de bosc es coneguda com la Baga
de Terçà.
0,57 h. Nova bifurcació. Obviem la pista que es desprèn vers a l’esquerra i seguim per
la principal en direcció E.-N.E.
1,10 h. Una pista se’n incorpora per la dreta. Estem en el punt culminat de l’excursió, a
1.317 metres d’alçada. Nosaltres seguim recte en horitzontal i en lleugera baixada,
sempre vers a l’ E-N.E. seguint la pista principal i les
taques blaves i blanques. Al poc també trobarem
marques de pintura grogues.
1,20 h. Arribem a la pista asfaltada que enllaça la zona
de Fontfreda i Espinalbet (carretera d’accés al Rasos de
Peguera) amb Sant Serní. Rètol indicador. Seguim
l’asfalt vers a la nostra dreta. Ja podem veure al fons,.
Retallant-se sobre la resta d’arbres, l’inconfusible figura
del pi de les tres branques. Creuem el conegut com el
Pla de Campllong. 1.283 metres
1,30 h. Pi de les Tres Branques. 1.291 metres.
Agradables ombres als arbres del voltant. Zona espaiosa
i agradable. Paisatge de postal. Descens: Resseguir el mateix itinerari en sentit invers
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