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DESCRIPCIÓ (INAUGURACIÓ DEL SENDER
SENYALITZAT DE PETIT RECORREGUT PRC11)

DADES D’INTERÈS

Aquest any estem d’inauguració. La nostra caminada es farà en
base al sender de Petit Recorregut PRC11, acabar de néixer, i el seu
naixement havent estat certificat per l’homologació de la FEDERACIÓ
D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA (FEEC), com a
sender de Petit Recorregut, pertanyent a la xarxa catalana de senders
senyalitzats.

HORA DE SORTIDA: A les 8h del matí (veure també l’apartat “inscripció”).

PUNT DE SORTIDA I ARRIBADA: Ajuntament de la Pobla de Lillet.
Caminada curta

La Pobla de Lillet, cova de la Verge, Falgars, Vallfogona, Mina del
Moreno, Prat Gespador, Joc de
Pilota, Arderiu, camí de la Catau,
la Pobla de Lillet.

La Pobla de Lillet, Cova de la
Verge, Falgars, camí dels Graus
(GR4), la Pobla de Lillet.

Distància

16 km

7,450 km

Altitud
màxima

1565 m

1270 m

Desnivell
màxim

725 m

430 m

Temps
estimat

4:30 h

2:25 h

Itinerari

Fa temps que a l’ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA LILLET (AEL) vàrem
posar el ulls en aquest projecte, que permetria fer un camí directe de
la Pobla fins la Cova de la Mare de Déu de Falgars, sense necessitat
d’anar per la carretera o haver de pujar primer a l’esmentat santuari.
Des de Falgars, el PR continuaria cap a la part alta del Catllaràs, establint-hi un accés directe a través del camí de la Mina del Moreno i acabant a Prat Gespador on enllaçaria amb l’actual PRC52. Aquest tram
alt passa per alguns punts on s’havien establert instal·lacions mineres,
de les que es poden veure les restes.
Primer va fer falta fixar l’itinerari, després netejar-lo, preparar el projecte per la FEEC, senyalitzar-lo i coordinar-nos amb la resta d’agents
que gestionen el territori. Tot això aconseguit, assistim, doncs a la
inauguració del sender, que d’alguna manera a l’AEL ens el sentim
una mica com a nostre, i el volem oferir amb entusiasme a tot el món
excursionista.

SENYALITZACIÓ: ATENCIÓ! No serà tota amb cinta, com altres anys,
sinó que serà de la següent manera:
- Des de la Pobla fins a l’inici del PRC11, situat prop de la masia del Tinar, a
uns 10 min de la Pobla, senyalització amb cinta.
- Durant tot el tram del PRC11, des del seu inici fins al seu final a Prat Gespador,
la senyalitació serà la típica dels senders PR, o sigui marques de pintura
blanques i grogues, reforçades, quan calgui, amb senyalització addicional amb
cinta.
- Des de Prat Gespador fins al final, senyalització amb cinta.
- Pels que facin la caminada curta, des de Falgars a la Pobla s’utilitzaran les
marques blanques i vermelles en pintura del GR4.
NOTA: la cinta utilitzada pel marcatge podrà ser de diferents tipus, però sempre
serà blanca i vermella.

Des de la Pobla de Lillet, la caminada comença seguint durant uns 10
min. el camí de Falgars o GR4. Prop de la masia del Tinar comença el
PRC11, que seguirem en la seva totalitat. L’itinerari fins la Cova i Falgars és de gran bellesa, entre bosc. A Falgars ens espera l’esmorzar.
Igual que els últims anys, existirà la variant de la “caminada curta” que,
des de Falgars retorna a la Pobla, pel camí dels Graus o GR4. Per qui
no vulgui fer la caminada sencera, es tracta d’una magnífica opció.

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, que
consisteix en una samarreta tècnica.

La caminada sencera segueix per Valfogona, Mina del Moreno, amb
magnífic bosc, vistes, soroll d’aigua, creuament de dues jaces delicioses, xemeneia del Moreno i arribada a Prat Gespador, on acaba
el PRC11.

PREU GENERAL: 8 Euros

A partir d’aquí encara queden moltes més sorpreses agradables. El
Joc de Pilota serà la primera, després, ja de baixada, canviarem de
vessant i, pel coll d’Arderiu, arribarem a aquesta masia, amb un paisatge nou i de gran bellesa, presidit per la Roca Forcada i la seva
impressionant paret.

Plànol cedit per Editorial Alpina.

PREU PER ALS MEMBRES DE l’AEL: 6 Euros

Encara una altra primícia. Des d’Arderiu baixarem pel camí de la Catau, per on no havia passat mai cap caminada, ben conservat i que
sembla fet a mida pel nostre estil i interessos.
Finalment ens aproximarem a la Pobla per una baixada directa, també
inèdita, des del Castell de la Vila.
Segurament, l’únic inconvenient de la jornada serà la dificultat
d’assimilar tanta bellesa i riquesa excursionista. Potser caldrà tornar
aviat a la Pobla....

Caminada sencera

Sencera
Curta. Retorn des de Falgars

INSCRIPCIÓ: Mitja hora abans de començar la caminada, en el mateix lloc
de la sortida. 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, telèfon
93 823 61 46.
ADVERTIMENTS: El control d’arribada i demés controls es tancaran a les
14:30 h, excepte si l’organització decideix d’altra manera, degut a algun cas
excepcional.
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.

