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DESCRIPCIÓ (LA SERRA DE MOREU)

Si mireu el plànol adjunt, veureu que la caminada d’enguany fa un “8”. 
D’aquesta manera, i igual que l’any passat, hi haurà l’opció de fer una 
ruta “curta” de la caminada, agafant en aquest cas només la meitat 
inferior del 8. En el moment de la inscripció, per tant, caldrà optar per 
fer la caminada sencera o la curta. 

Però anem al començament. Per cert, ATENCIÓ!, el punt d’inscripció, 
sortida i arribada, serà a la Pobla, però no a l’ajuntament, que està en 
obres, sinó al parc Xesco Boix, ben a prop, a l’altre costat del riu on hi 
ha l’ofi cina de turisme.

Un cop donada la sortida, de seguida veurem el camí del Clot del 
Moro o GR4 amb una verdor i exuberància com mai havíem vist.

La pujada cap a la collada de Meranges té un encant especial. Hem 
recuperat un camí que es va utilitzar en la 2a caminada, l’any 1989. És 
un d’aquells camins que, de tant bonic, voldries que no s’acabés mai. 

El centre del 8, i per tant, centre de gravetat de la caminada, és la 
collada de Meranges. I a més a més és el lloc de l’esmorzar, que 
també compta!

A partir d’aquest punt, la 2a part del 8 ens portarà en una espècie de 
volta a la serra de Moreu, que coneixerem abastament, així com els 
innumerables punts de vista i matisos que ens té reservats. Anirem do-
nant-li la volta en el sentit contrari a les agulles del rellotge. D’aquesta 
manera, passarem per la casa de Meranges i collada de les Rovires, 
llavors anirà apareixent a la nostra dreta la conca de l’Arija, que do-
minem des de considerable alçada. En un revolt apareixerà Castellar 
de n’Hug situat a la falda de les seves muntanyes pirinenques. Un cop 
després de la collada de can Ros, s’acosta un tram salvatge, d’una 
bellesa increïble. Compte! Que la vista llunyana fantàstica no faci que 
no ens fi xem en la vegetació que ens envolta i sobretot en una co-
lònia de boix grèvol que creuem pel mig. Passem 3 collets remots a 
gran alçada sobre la vall. Tenim la serra de Moreu com una muralla a 
l’esquerra. Per retornar a la collada de Meranges, l’haurem de creuar, 
i com? .... doncs cal fer-ho, sinó, no tanquem el 8 ...

D’alguna manera, hem arribat a la collada de Meranges. Ara queda 
completar el 8 fi ns a la Pobla. Ho farem pel coll de Cabra, el Bruc, un 
camí inèdit fi ns a Comes que ens estalvia la carretera, i ... ja som a la 
Pobla, amb una pila de bones sensacions, havent-nos integrat en la 
natura i compartit camí amb els companys.

DADES D’INTERÈS
PUNT DE SORTIDA I ARRIBADA:  La Pobla de Lillet, parc 
Xesco Boix (ofi cina de turisme). Enguany la sortida i arribada 
es fan des d’aquest lloc i NO pas des de l’ajuntament, ja que la 
zona està en obres. 

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

SENYALITZACIÓ: Amb cinta blanca i vermella provisional.

SERVEIS OFERTS: Dorsal amb identifi cació 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 
samarreta tècnica.

PREU GENERAL: 8 Euros 

PREU PELS MEMBRES DE l’AEL: 6 Euros

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’ofi cina de turisme de la Pobla, 
tel. 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 difi cultat 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.
L’organització comptarà amb serveis especials per tal de tenir 
cura del medi ambient.

Itinerari

Distància

Altitud 
màxima

Desnivell 
màxim

Temps
estimat

La Pobla de Lillet, Clot del Moro, 
collada de Meranges, collada de 
les Rovires, can Ros, Portelletes 
de Dalt, collada de Meranges, el 
Bruc, Comes, la Pobla de Lillet

Caminada sencera Caminada curta

La Pobla de Lillet, Clot del Moro, 
collada de Meranges, el Bruc, 
Comes, la Pobla de Lillet.

17,900 km 9,700 km

1460 m 1200 m

600 m 340 m

4:30 h 2:20 h

Sencera
Curta


