Pi de la Rectoria
Sant Llorenç d'Hortons
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Alt Penedès
Plaça de la Rectoria, s/n
197

Coordenades:

Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.46986
1.82291
401710
4591587

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estat de conservació
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Fitxes associades:

08222 - 60
Patrimoni natural
Espècimen botànic
Bo
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Privada
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Rectoria de Sant Llorenç d'Hortons
Jordi Montlló Bolart
Autor de la fitxa
dj., 31/01/2013 - 01:00
Data de registre de la

fitxa:

Descripció
El pi situat enfront la façana principal de la rectoria és un pi pinyoner (pinus pinea) de grans dimensions que
s'inclina lleugerament. Mesura aproximadament uns 13 metres d'alçada. El tronc té l'escorça gruixuda de
color marró rogenc i mesura 3 metres de volt de canó (mesura presa a 1,30 m des del terra). A set metres
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d'alçada aproximadament neixen les primeres branques, cinc en total, algunes podades i des les quals en van
sortint noves ramificacions. La capçada ha estat fortament podada fet que fa que perdi la forma
característica d'una ombrel·la.
El pi pinyoner és un arbre perennifoli, les seves fulles, en forma d'agulla poden fer fins a 20 cm. de llarg, i
es troben agrupades de dues en dues. La seva floració es produeix de març fins al mes de maig. El seu fruit
és la pinya, de forma ovoide. La llavor que s'hi troba al interior és el pinyó, molt apreciat en la cuina i les
postres dels Països Catalans així com en altres indrets de la cuina mediterrània.

Observacions:
Aquesta conífera naturalitzada en el nostre país, és de procedència mediterrània. Es pot trobar des de
nivell de mar fins als 1.000 metres d'altitud. Allí on creix i es desenvolupa més bé és en els terrenys
silícics, sobretot sorrencs o de sauló, i generalment prop del litoral.
La seva fusta no és gaire apreciada. És un combustible molt ràpid i en cas d'incendi, la resina i la
pinya, permeten la propagació del foc a gran velocitat.

Història
El pi de la Rectoria va ser plantat per Mossèn Miquel Riu i Pujol, rector de Sant Llorenç d'Hortons, l'any
1904. El motiu, segons informació oral de Miquel Figueras Esteve i Pere Carreras recollida per Lluís Rius
(2008), fou que l dilluns Sant de l'any 1904, en el trajecte de retorn del salpàs de Ca l'Esteve de la Riera cap
a Sant Llorenç, mossèn Miquel Riu va relliscar pel marge d'un torrent i el mossèn es va agafar
instintivament al primer que va trobar. Entre els matolls que va agafar hi havia un petit pi. Com agraïment
per haver-li salvat la vida el va plantar davant la rectoria, però com que tenia un parell d'anys, quan es va
posar la placa es va posar la datat suposada de naixement del pi.
L'any 2002, en motiu del centenari d'aquest arbre singular, la parròquia va col·locar una placa en record
d'aquest fet que diu el següent: " Plantat per Mn. Miquel Riu i Pujol, rector. 1902-2002. La parròquia de
Sant Llorenç n'ha fet memòria en l'any del centenari".
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Enllaços d'interès:
http://www.ajhortons.cat/descobreix-sant-llorenc/la-nostra-historia
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