
XX XX XX XX XX  CAMINADA
POPULAR
“LA BAGA DE RUS”

DADES D’INTERÈS

ITINERARI: La Pobla de Lillet, les Portelletes de Puigcastellar, Coll de la
Cirera, Coll de la Rafa, Coll Roig, Collet de la Casa Nova, Rus, Sant
Vicenç de Rus, Pas de l’Ós, Clot del Moro, la Pobla de Lillet.

SENYALITZACIÓ: Amb cinta blanca i vermella provisional.
PUNT DE SORTIDA I ARRIBADA: Ajuntament de la Pobla de Lillet.
HORA DE SORTIDA: A les 8 h del matí (veure també l’apartat
“Inscripció”).
DISTÀNCIA: 17,2  Km
TEMPS ESTIMAT: 4:30 h
ALTITUD MÀXIMA: 1485 m
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 em-
brutar la muntanya). Control de cua de caminada. Record de la caminada.
PREU: 7 euros.
INSCRIPCIÓ:
Mitja hora abans de començar la caminada, en el mateix lloc de la sortida.
Preguem avançar la inscripció a l’oficina de turisme de la Pobla,
tel.93 823 61 46.
GRUP ORGANITZADOR: Els seus membres portaran una identificació
per a 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 considera-
bles.
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.

Co-organitza:

AGRUPACIÓ DE JOVES
DE LA POBLA

AJUNTAMENT DE
LA POBLA DE LILLET

Col·labora:

OFICINA DE TURISME DE
LA POBLA DE LILLET

LA POBLA
DE LILLET

Dia 3 de juny,
de 2007
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DESCRIPCIÓ (LA BAGA DE RUS)

L’Associació Excursionista Lil let i la resta
d’organitzadors i col·laboradors de la nostra Caminada
us conviden una vegada més a submergir-vos en la
natura de la Vall de Lillet, que el dia 3 de juny al matí es
convertirà en la gran protagonista.

Enguany tornem a tenir com a punt de sortida i arribada
el nostre Ajuntament. Podeu veure també, al darrere, el
resum de la resta de Dades d’Interès.

Al començament tenim la pujada principal de tota la
marxa. El camí és tan costerut com atractiu. A mesura
que es va pujant, al darrere es van eixamplant els
horitzons i convé anar-se girant de tant en tant per veure
el paisatge i, per què no?, reposar una mica.
Recomanem que cadascú vagi exactament al pas que
es senti còmode.

Un cop havent passat les Portelletes de Puigcastellar,
un tram pla ens porta fins l’esmorzar, situat al Coll de la
Cirera.

Hem canviat de paisatge. Després d’esmorzar hi ha un
bon tros pla, però ..... queda encara una bona pujada,
encara que molt estratègica, fins al Coll de La Rafa. Un
cop aquí les poques pujades que queden ja són molt
suaus.

Passat el Collet de la Casa Nova, emboquem la vall de
Rus, entrant de seguida en la seva Baga, primer per la
pista, i després per camins seculars.

La Baga de Rus és un exemple de l’evolució de la natura.
Havia estat un indret ben habitat i freqüentat, com
testimonien els trams de camí empedrat que passem,
i que ens emocionen. Però ara s’ha convertit en un indret
salvatge on la natura torna a ocupar-ho tot. La masia de
Rus n’és un exemple emblemàtic. La bellesa salvatge,
misteriosa i desconeguda d’aquesta zona ens captiva.

Des de la masia de Rus continuem igualment per
terreny  bell i salvatge, creuant un parell de bonics
torrents, i continuant paral.lels al torrent de Rus.

Arribem a San Vicenç de Rus, joia romànica en un entorn
privilegiat.

Des d’aquí es continua, sempre a prop del Llobregat,
cap al Clot del Moro, i finalment arribarem a La Pobla
amb una pila d’imatges i sensacions incomparables.
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