
EL CASTANYER DE LA BAGA D'EN CUC (780  m.)

Una de les  entrades a l'interior del tronc del Castanyer.

Aquest castanyer està situat al terme municipal de Cànoves i Samalús. 
Es  considera  àrbre  monumental,  és  l'exemplar  de  l'espècie  Castanea 
Sativa de més perímetre de la Península: 12 m. de circumferència. Té 
una alçària de 15 m. i una capçada de 17,5 m. El seu interior és buit. Es 
comenta que fa anys hi va viure un carboner durant l'hivern. L'any 1936 
l'arbre va patir un incendi accidental i per aquest motiu se li va tallar el 
tronc principal.

L'itinerari comença a l'aparcament de l'embassament de Vallforners (450 
m.). Seguim la vora del pantà i continuem pujant fins a trobar el cartell 
indicador del Castanyer d'en Cuc i la Casa del Bosch, i deixem el pantà a 
l'esquerra. El camí remunta el torrent de la Baga d'en Cuc. Pels costats 
podrem veure petits salts d'aigua i  una espessa vegetació. Poc abans 
d'arribar al trencall del castanyer, trobarem una petita font a la dreta del 
camí. Un nou indicador ens mostra la direcció del castanyer, a l'esquerra, 
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tot seguint un replà constituït per una antiga carbonera. A la Casa del 
Bosch s'hi arriba si seguim per la dreta.

Si seguim pel camí que deixa a l'esquerra el cartell del castanyer i de la 
Casa del Bosch, podem arribar al cim el Suí (1322 m.). 

El monumental Castanyer d'en Cuc

Fotografia feta des de dins del 
Castanyer d'en Cuc

La Casa del Bosch Rodalies de la Casa del Bosch
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