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10 de juny de 2018

INFORMACIÓ GENERAL

La Pobla de Lillet

Símbol en negatiu

DADES D’INTERÈS
PUNT DE SORTIDA: Ajuntament de la Pobla de Lillet.
Punts d’arribada i forma de retorn al punt de sortida:

Caminada
sencera
Caminada
curta

Punt d’arribada

Forma de retorn
al punt de sortida

Clot del Moro, fàbrica i Museu del
Ciment.

A peu (40 min.) o bé en tren (hi
haurà un tren especial cap a les
14 h).

Jardins Artigas.

A peu (15 min.) o bé en tren (hi
haurà un tren especial cap a les
14:10 h).

HORA DE SORTIDA: Entre les 7.45 h i les 8 h del matí (veure també l’apartat
“Inscripció”).
Itinerari

Distància
Altitud
màxima
Desnivell
acumulat
Temps
estimat

Caminada sencera
La Pobla de Lillet, 1r grau, riu
Regatell, mina de Serrat Pinós, el
Cable, Xalet del Catllaràs, mirador de la Roca de la Lluna, mina
d’Arderiu, Gorg de la Llaona, la
Pobla de Lillet, Jardins Artigas,
Clot del Moro.

Caminada curta
Igual que la Caminada sencera
però acabant als Jardins Artigas
en comptes del Clot del Moro.

13,3 km

11,4 km

1495m

1495 m

835 m

780 m

3:45 h

3:10 h

SENYALITZACIÓ: Amb cinta provisional blanca i vermella.
SERVEIS OFERTS: Dorsal amb identificació per als punts de control. Guia
explicativa any Güell. 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). Servei
d’ambulància. Control de cua de Caminada. Record de la Caminada (bossa del
caminant amb samarreta commemorativa + pack turístic).
PREU GENERAL: 10 Euros
PREU PER ALS MEMBRES DE L’AEL: 8 Euros
INSCRIPCIÓ: A partir de les 7.30 h del matí, en el mateix lloc de la sortida.
En el moment de la inscripció no caldrà escollir si es vol fer la caminada
sencera o la curta. Preguem avançar la inscripció a l’oficina de turisme de la
Pobla, tel. 687 998 541.
ADVERTIMENTS:
- L’itinerari de la Caminada no presenta cap dificultat tècnica remarcable, però
és necessari que els participants estiguin en bona forma física i acostumats a
les marxes per muntanya amb desnivells considerables. Com es pot veure en
els quadres anteriors, el desnivell acumulat és important, tant en la Caminada
Sencera com en la Curta.
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Clot del Moro
fàbrica de ciment
La Pobla de Lillet

Gorg de la Llaona
Mirador
Mina de Serrat Pinós

La Pobla de Lillet

El Cable

Mina d’Arderiu

Jardins Artigas, glorieta
final Caminada curta

Temps
H:min

- El nom de “Caminada Curta” és per diferenciar-la de la Sencera, en realitat el
grau d’exigència de les dues no és gaire diferent.
- El marcatge de la Caminada es fa per a que ningú tingui problemes. Convé
estar molt atent a les marques i si passa temps sense veure’n cap, és
necessari retornar fins a l’última i allà tornar a buscar la següent. Mai seguir
endavant sense marques. També es podria donar el cas que alguna marca
hagués desparegut. En aquest cas s’ha de continuar aplicant la norma anterior,
encara que porti una mica més de temps. En cas d’un problema de pèrdua
greu cal avisar al control més proper o als telèfons que s’indicaran en el dorsal.
- No és necessari menjar-se l’esmorzar en el mateix punt on es dóna. L’itinerari
de la caminada és de forta pujada just passat el lloc de l’esmorzar. Qui vulgui,
el pot prendre a la motxilla i menjar-se’l quan cregui oportú. Un bon lloc seria el
mirador de la Roca de la Lluna.
- A partir del moment que decideixi l’organització, només es podrà fer la
Caminada Curta, acabant-la per tant als Jardins Artigas.
- El control d’arribada es tancarà a les 14 h, excepte si l’organització ho
decideix d’altra manera degut a algun cas excepcional.
- 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.

Clot del Moro

Jardins Artigas

SORTIDA
ARRIBADA

1r Grau

Gorg de
la Llaona

Mina de
Serrat Pinós
Cable i túnel
Xalet
Mirador
Mina d’Arderiu

Co-organitza:
ASSOCIACIÓ
EXCURSIONISTA
LILLET

Col·labora:
AJUNTAMENT DE
LA POBLA DE LILLET

