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MEMORIAL RAMON CALVERAS i VILELLA

La Caminada dels 25 anys, igual que les 24 anteriors, ens ofereix 
molt més que força trams completament inèdits.

Pujarem fins al peu del Castell de la Vila per un camí recuperat 
fa dos anys per l’Associació Excursionista Lillet. Passant per la 
masia del Castell guanyarem la Vall de Junyent, i vall amunt arri-
barem al punt de l’esmorzar, on es divideix la caminada curta de 
la sencera. 

Recordem que no és necessari menjar-se l’esmorzar al mateix lloc 
del seu subministrament, després ve pujada i pot ser convenient 
fer-la abans de menjar-se'l. 

La caminada sencera, a través del coll de Llevat i el collet de 
l’Oració, es dirigeix cap al vessant est de la Tossa de Montclús. 
Aquest vessant té força pendent, i el camí del Pas de la Barra 
que el voreja en la seva totalitat, havia estat molts anys inservible 
degut a les esllavissades que s’hi havien produït. Volem agrair 
al Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà la seva recuperació i 
inclusió a la seva xarxa de camins. L’esmentat camí, amb el seu 
impressionant traçat i vistes, és un dels punts més rellevants de 
la caminada 2012.

Un cop acabat el flanqueig arribem a Montclús. El relleu escabrós 
es converteix en suau i amable a l'entorn de les masies. És el 
moment d’imaginar el tràfec i la vida rural en aquest indret uns 
quants anys enrere.

Sortint de Montclús, a través del barranc de la Llena, arribem a 
un altre món amagat: el racó d’Ardericó, un món que ens sembla 
oferir tot el què hom pot necessitar. Es deixa la masia a sobre, a 
l’esquerra, i una bona pujada ens porta a la Collada d’Ardericó. 
Aquest és el punt més alt de la caminada i a partir d’aquí quasi 
tot serà baixada. En sortir de Montclús convé reservar forces per 
pujar.

Una descens pronunciat, netejat un cop més per l’Associació Ex-
cursionista Lillet, ens porta fins als camps d’Arderiu, un altre lloc 
encisador. Després, el camí de la Catau ens portarà fins al costat 
sud del Castell de la Vila, on farem present el record d’en Ramon 
Calveras.

La baixada fins a La Pobla completarà aquest bon dia de muntan-
ya, amistat i celebració.

MONTCLÚS
PEL CAMÍ DEL PAS DE LA BARRA

25 ANYS

Mirant sempre d’oferir nous indrets, hem recorregut les muntanyes 
de La Pobla: el Catllaràs amb tots els seus detalls, els seus cims, 
els seus boscos, els seus prats, des del Pedró fins a Falgars, des 
d’Ardericó fins a la Clusa; els Rasos de Tubau, els vessants de 
l’Arija, els cingles de Moreu; el Llobregat, des del seu naixement 
fins al Pas de l’Ós i el Clot del Moro; els misteris de la Baga de 
Rus, les Baumes de Pregonetes i la Bauma Roja; Erols, els seus 
plans i els voltants del coll de la Cirera. 

Hem creat i inaugurat dos senders de Petit Recorregut, el PRC-52 
i el PRC-11, que ara figuren dins dels senders homologats per la 
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

Recordem tots els amics amb qui hem compartit les caminades:
alguns d’ells, dissortadament ja no són aquí; altres que hi han tin-
gut algun contratemps, com el company Carles Garcia, que fa dos 
anys va patir un infart enmig de la muntanya, però que l’any passat
ja tornava a disfrutar-ne amb tots nosaltres; i en general, tots els 
caminants, organitzadors, patrocinadors, amics... a tothom que
d’una o altra manera ens ha recolzat.

MEMORIAL
RAMON CALVERAS i VILELLA

A un any de la tràgica mort de l’amic Ramon Calveras, hem cregut 
convenient dedicar un record a la persona que formant equip, amb 
Manel Orriols i Pere Boixader, va ser impulsor de la caminada popular, 
de la que avui en commemorem el 25è aniversari.
De les moltes activitats en les que participava el Ramon, la caminada 
era per a ell la nineta dels seus ulls, no hi havia obstacle insalvable. 
Treballador, imaginatiu, tossut. Qualsevol barana que es pogués tro-
bar pel camí, palanca per travessar rierols, camins fets on les esllavis-
sades els havien esborrat..., eren obra d’ell.
Ell era l’home senzill que, lluny de protagonismes, solucionava tots els 
contratemps tècnics, marcava, desbrossava, i el dia de la caminada 
era ell qui tancava el camí traient tots els senyals com si per allà no 
hi hagués passat ningú.
Era fidel amic dels seus amics i en ell sempre hi trobaves un suport, i 
fins i tot, podies confiar-hi els teus problemes. Serveixi aquest memo-
rial d’homenatge a totes les persones anònimes que col·laboren en 
semblants activitats. 
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Caminada sencera
Enllaç caminada curta

Plànol cedit per Editorial Alpina.
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HORARI

PERFIL

PERFIL i HORARI CAMINADA CURTA. ANY 2012

PERFIL i HORARI CAMINADA SENCERA. ANY 2012

Camps
d’Arderiu

Esmorzar

Camí del Pas
de la Barra

DADES D’INTERÈS
PUNT DE SORTIDA I ARRIBADA:  Ajuntament de la Pobla de Lillet.

HORA DE SORTIDA: Entre 3/4 de 8 i les 8 del matí (veure també l’apartat 
“inscripció”).

SENYALITZACIÓ: Amb cinta provisional blanca i vermella.

SERVEIS OFERTS: Dorsal amb identificació per als punts de control. 
Esmorzar calent (veure també l’apartat “Advertiments”). 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.

PREU INSCRIPCIÓ: 10 Euros

PREU PELS SOCIS DE L’AEL: 8 Euros 

INSCRIPCIÓ:  A partir de 2/4 de 8 del matí, 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:
- 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.
- El lloc de subministrament de l’esmorzar coincideix amb la divisió entre la 
caminada sencera i la curta. No és necessari menjar-se’l aquí, ja que passat 
aquest punt l’itinerari de les dues caminades és de pujada. Per tant, qui vulgui 
fer-la abans d’esmorzar, el pot prendre a la motxilla i menjar-se’l quan cregui 
oportú. Al control de Montclús hi haurà begudes per esmorzar a dalt.
- El control d’arribada es tancarà a les 14:30 h., excepte si l’organització ho 
decideix d’altra manera degut a un cas excepcional. 
- L’organització no es fa responsable de les incidències que es puguin produir, 
tot i que farà el possible per a la seva atenció. En aquest cas, cal avisar al 
control més proper o als telèfons que s’indicaran al dorsal. 

Itinerari

Distància

Cota
màxima

Desnivell 
màxim

Temps
estimat

La Pobla de Lillet, peu del Castell 
de la Vila, Coll de Llevat, camí del 
Pas de la Barra, Montclús, Colla-
da d’Ardericó, Arderiu, Camí de la 
Catau, Castell de la Vila, la Pobla 
de Lillet.

Caminada sencera Caminada curta

La Pobla de Lillet, peu del Cas-
tell de la Vila, Junyent, Arderiu, 
camí de la Catau, Castell de la 
Vila, la Pobla de Lillet.

16,6 km 10,6 km

1415 m 1315 m

695 m 475 m

4:35 h 2:50 h


