ENTRE DUES AIGÜES

Co-organitza:

DE LA CONCA DE L’ARIJA A LA DEL LLOBREGAT

ASSOCIACIÓ
EXCURSIONISTA
LILLET

Un altre cop estem en vigílies de la Caminada Popular de la Pobla de
Lillet, que aquest any assoleix la 26a edició.
Estem en vigílies de recórrer els paratges de la Vall de Lillet i com cada
any hi haurà una bona part de l’itinerari que serà inèdit respecte a les
edicions anteriors.

La Pobla de Lillet

La caminada és una mica menys llarga i exigent que en les últimes edicions, i per això s’ha decidit que aquest any hi haurà un únic itinerari, o
sigui que no hi haurà Caminada curta.

9 de juny de 2013

Sortirem de la Pobla pel barri de les Coromines i per la font del Marge.
Però aquest any toca anar al costat nord de la vall i per això aviat creuarem el riu Arija.
Farem un bon recorregut pel vessant nord de l’Arija, passant per les
masies d’aquest costat, la solana. A partir de Comes, el camí serà sensiblement paral·lel a l’Arija, però a un nivell molt per sobre del mateix
i també de la carretera de Ripoll. Això fa que sigui necessari fer petits
“sifons” per anar creuant els torrents que baixen cap a la vall principal.
De totes maneres l’únic torrent una mica fons és el de Rentadors. Aquí
si que, un cop passat, cal fer una bona pujadeta. El premi és l’esmorzar
que serà just després de la pujada.
Després passarem per la font de la Muga, en un tram de pista ampla,
que deixarem per enllaçar amb un bonic camí que continua remuntant
l’Arija pel seu costat dret hidrogràfic, ara en direcció nord.

Col·labora:

AJUNTAMENT DE
LA POBLA DE LILLET

Després de passar un bonic pas de grau, i sense arribar a ca l’Escolà,
tombarem a l’esquerra per pujar per terreny feréstec fins a la collada de
les Rovires, que és el sostre de la Caminada.
A peu pla seguirem cap a Meranges i el seu coll. Per un humit bosc de
pins i servint-nos d’una estratègica drecera baixarem fins a creuar el
Llobregat, pel pont de la pista de Meranges.
A partir d’aquí el camí ja és un vell conegut, ja que passarem pel Clot del
Moro i continuarem cap a la Pobla pel camí ral o GR4.
A l’arribada tindrem la impressió que la inversió de temps i d’esforç queda plenament recompensada per tot el que hem vist i viscut.

ENTRE DUES AIGÜES
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DADES D’INTERÈS
PUNT DE SORTIDA I ARRIBADA:
Ajuntament de la Pobla de Lillet.
HORA DE SORTIDA:
Entre les 7.45 i les 8 del matí (veure també l’apartat “inscripció”).
ITINERARI:
La Pobla de Lillet, Comes, Carbonells, torrent de Rentadors, font de
la Muga, coll de les Rovires, Meranges, coll de Meranges, Clot del
Moro, la Pobla de Lillet.
DISTÀNCIA: 15,8 km.
ALTITUD MÀXIMA: 1255 m.

l

DESNIVELL ACUMULAT: 550 m.

Esmorzar

TEMPS ESTIMAT: 4,10 h.
SENYALITZACIÓ: Amb cinta provisional blanca i vermella.
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.

Sortida

l

Plànol cedit per Editorial Alpina.

PREU GENERAL: 10 euros

Carbonells

PREU PELS MEMBRES DE L’AEL: 8 euros

La Pobla de Lillet

Rentadors

La Pobla de Lillet

Font de la Muga

Altitud
m.

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 control d’arribada i demés controls es tancarà a les 14 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.

Clot del Moro
Riu Llobregat

Coll de les Rovires

Comes

INSCRIPCIÓ: A partir de les 7.30 del matí, en el mateix lloc de la
sortida.
Preguem avançar la inscripció a l’oficina de turisme de la Pobla,
telèfon 93 823 61 46.
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