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Els més fidels a la nostra caminada recordaran que l’any passat 
vàrem descobrir el Clot de l’Infern, situat en els vessants del 
Catllaràs i, per tant en el costat sud de la Vall de Lillet. Per tant, 
aquest any toca el vessant nord. I, com que fa dos anys vàrem 
anar per la part est del Llobregat, aquest any farem la nostra 
caminada pel seu costat oest. Queden encara moltes coses per 
veure en la nostra Vall de Lillet i voltants, i un dels objectius dels 
organitzadors és anar oferint cada any paisatges i aspectes 
nous o que faci molt temps que no s’hi passa.
Per això, un cop a fora del poble ens enfilarem per la solana o 
costat nord de La Pobla, al principi per un terreny quasi sense 
bosc, fins que trobarem la pista de Puig Castellar, que escurça-
rem per unes estratègiques dreceres.
Prop d’aquesta masia ens espera l’esmorzar que com de cos-
tum serà calent i que és just el que estarem desitjant en aquest 
moment.
Després del lloc de l’esmorzar, el camí, que estava mig perdut, 
entra en terreny agrest i solitari per la part alta de la muntanya, 
tot dirigint-se a un coll, imperceptible al començament però que 
després es va fent més aparent. Un cop superat l’esmentat coll, 
punt més alt de l’itinerari, passarem al costat nord de la muntan-
ya i per una pista arribarem al coll de Puig Calm.
A partir d’aquí una forta baixada ens portarà fins un dels punts 
més importants de la Caminada, la Font del Sofre, que és un 
lloc on hi ha un petit borboteig de petroli, que determina les 
condicions del seu entorn inmediat. Es tracta d’un punt únic, per 
veure i no pas tocar, de forma que el nostre pas no canviï res.
Després d’un curt tram de pista prendrem un altre camí mig 
esborrat però molt estratègic, que recuperem per a la Camina-
da. Aquest camí ens portarà per un terreny variat i agrest fins a 
Santa Cecília de Riutort, que és un altre punt fort de la mateixa.
Santa Cecília de Riutort és una església romànica amagada 
enmig del bosc. És una petita joia que pocs coneixen degut a la 
seva amagada situació. Malgrat que està una mica deteriorada i 
part del sostre està ensorrat, té un gran valor arqueològic i d’ella 
és té informació ja en el segle XI. Cal anar amb compte amb el 
desprendiments de pedres, tant per seguretat personal com per 
evitar un major deteriorament del monument.
Des de Santa Cecília fins a La Pobla el camí anirà més o menys 
paral•lel al riu Llobregat, però sempre a una certa alçada, el 
que obligarà a fer petites pujades i baixades per anar creuant 
els torrents que van a parar a l’esmentat riu. Això fa que aquest 
tram sigui variat i interessant. Passarem prop de l’alberg - casa 
de colònies de La Sala i més endavant prop de les instal•lacions 
de la masia del Plantiu.
Finalment arribem al punt de partida, potser amb una bona llista 
de llocs que voldrem tornar a veure un altre dia amb més calma.
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DADES D’INTERÈS

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”).

ITINERARI:
La La Pobla de Lillet, Puig Castellar, Coll de Puig Calm, Font del 
Sofre, Santa Cecília de Riutort, La Sala, la Pobla de Lillet.

DISTÀNCIA: 15,25 km.

ALTITUD MÀXIMA: 1280 m.

DESNIVELL ACUMULAT POSITIU: 600 m.

TEMPS ESTIMAT: 4:20 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.

PREU GENERAL: 10 euros

PREU PELS MEMBRES DE L’AEL: 8 euros 

INSCRIPCIÓ: A partir de 2/4 de 8 del matí, en el mateix lloc de la 
sortida. 
Preguem avançar la inscripció a l’oficina de turisme de la Pobla de Lillet,
telèfon 687 99 85 41.

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.
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