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“Un tomb per Sant Romà de la Clusa”

1 de juny de 2008

LA POBLA
DE LILLET

DESCRIPCIÓ
(UN TOMB PER SANT ROMÀ DE LA CLUSA)

DADES D’INTERÈS
PUNT DE SORTIDA I ARRIBADA: Santuari de Falgars.
ATENCIÓ! Cal no confondre’s!

El nostre objectiu és enguany Sant Romà de la Clusa.
Aquesta important església romànica del segle XII, queda
pel vessant sud del Catllaràs, i per tant, el contrari a la
Pobla.

HORA DE SORTIDA: A les 8h del matí (veure també l’apartat
“inscripció”).
SENYALITZACIÓ: Amb cinta blanca i vermella. Hi ha trams de
sender GR, marcat amb senyals de pintura blanca i vermella.
En aquests trams les marques del GR ja serviran per a la
Caminada, reforçades si cal amb la senyalització amb cinta.

Per reduir la distància i fer factible que la caminada hi
pugui arribar, la mateixa sortirà de Falgars en comptes
de la Pobla.
ATENCIÓ!, per tant, cal anar a Falgars per fer la inscripció
i començar la caminada.
Amb tot i això, i tal com es veu en el perﬁl, tant el camí
d’anada cap a Sant Romà com el de tornada, comporten
una pujada i una baixada importants.

Caminada curta
Falgars, Vallfogona, Coll de la
Seba, Roc del Catllaràs, les Calamites, Roc del Catllaràs, Collet
Llebató, Camp de l’Ermità,
Falgars.

17,110 km

14,4 km

Altitud
màxima

1710 m

1710 m

Desnivell
màx. acum.

760 m

430 m

Temps
estimat

4:20h

3:35h

Distància

El desnivell acumulat és similar al d’altres anys, però la
distribució de les pujades i baixades, amb dues pujades i
dues baixades importants, és diferent del que acostumem
a fer.
Per qui cregui que aquest itinerari se li farà massa feixuc,
proposem una opció “curta”, també molt atractiva ja que
transita per les parts més elevades del Catllaràs i arriba
al magníﬁc mirador de les Calamites, amb fantàstica vista
sobre el vessant sud del Catllaràs en la zona de Castell
de l’Areny.

SERVEIS OFERTS: Dorsal amb identiﬁcació per als punts de
control. Esmorzar calent. Punts de control amb altres refrigeris
i subministrament d’aigua. Recollida de deixalles. (Es prega
utilitzar aquest servei i no embrutar la muntanya). Control de
cua de caminada. Record de la caminada.

Per que cadascú pugui decidir si escull la caminada
“sencera” o la “curta”, en aquest programa, a continuació,
hi ha la informació necessària, especialment els perﬁls i
plànol de les dues caminades. Veure també les “dades
de interès”.

PREU GENERAL: 7 euros
PREU PELS MEMBRES DE l’AEL: 6 euros
INSCRIPCIÓ: Mitja hora abans de començar la caminada, en el
mateix lloc de la sortida (Santuari de Falgars).
ATENCIÓ! En el moment de la inscripció s’haurà d’escollir si es
vol fer la caminada sencera o la curta.
Preguem avançar la inscripció a l’oﬁcina de turisme de la Pobla,
tel. 93 823 61 46.

Sencera + curta
Sencera
Curta

Caldrà que cada caminant esculli el tipus de caminada
que vol fer, sencera o curta, en el moment de la
inscripció.
Qualsevol de les dues opcions, ofereix la garantia
d’assaborir els magníﬁcs paisatges del Catllaràs, amb
els seus racons, plens de natura exuberant, i les vistes
sobre les muntanyes més importants del Berguedà i més
enllà. Pels qui triïn la caminada sencera hi ha l’al·licient
afegit de baixar pel vessant sud del Catllaràs, inèdit per
les nostres caminades, i sobretot arribar al lloc que dóna
el títol a la caminada d’enguany, Sant Romà de la Clusa.

Caminada sencera
Falgars, Vallfogona, Coll de la
Seba, Roc del Catllaràs, les Calamites, St. Romà de la Clusa, Coll
de Sant Miquel, Collet Llebató,
Camp de l’Ermità, Falgars.

Itinerari

GRUP ORGANITZADOR: Els seus membres portaran una
identiﬁcació per una fàcil localització.
ADVERTIMENTS: L’itinerari de la Caminada no presenta
cap diﬁcultat tècnica remarcable. Només es recomana als
participants que estiguin en bona forma física i acostumats a les
marxes per muntanya amb desnivells considerables.
L’organització no es fa responsable de les incidències que es
puguin produir, encara que farà tot el possible per a la seva
atenció. En aquest cas, cal avisar al control més proper o als
telèfons que s’indicaran en el dorsal.

