
XXVI  CAMINADA  POPULAR  DE  L’AMETLLA  DE  MEROLA 
28 de setembre de 2014 

 
L'any passat vàrem celebrar la vint-i-cinquena edició de la Caminada Popular amb un rècord 
de participació. Aquest fet  representa un estímul per a seguir organitzant amb il�lusió i 
entusiasme aquesta activitat lúdica, social i esportiva com a acte de cloenda de la nostra 
Festa Major. 
 
Portem molts camins i quilòmetres recorreguts per les nostres contrades durant aquests 
anys, però tot i així, el nostre objectiu de cada any continua sent trobar camins i obrir 
senders nous que ens portarà a conèixer més a fons el nostre entorn natural, paisatgístic i 
patrimonial. 
 
La ruta d'aquesta edició ens portarà a creuar el riu Llobregat per la palanca i seguir per un 
sender antic que hem recuperat, i conegut com el de la malesa, que ens permetrà dirigir-nos 
a les restes de l'antiga i enigmàtica església de Sant Pere i continuar fins a La Roca on hi 
haurà el primer avituallament. Seguirem vorejant la serra de Vilagaià on podrem observar 
una barraca de vinya de forma circular i molt ben conservada. Ens enfilarem una mica sobre 
la serralada on gaudirem d'unes magnífiques vistes de Navàs i esmorzarem al apropar-nos a 
la masia de Vilagaià. 
 
Després de recuperar forces, travessarem la riera de Gaià i ens enfilarem cap al Pla de 
Santa Susanna i a l'Abellar de Baix, terme municipal de Sallent, on tindrem l'avituallament de 
fruita i beguda. En aquest punt podrem veure la magnífica església romànica de Santa 
Susanna del segle XII. A continuació ens dirigirem cap a Can Brunyoc  per començar a 
baixar cap a la riera de Gaià i tot seguit passarem a prop del Mas d'Argelaguers per dirigir-
nos a l'avituallament refrescant de la llimonada. Seguirem el camí cap a l'Ametlla passant 
per Cal Serrat, Cal Tiquet, per la zona on preparen peces i treballen pedres per l'edifici de la 
Sagrada Família de Barcelona, per La Cometa i travessarem finalment el riu Llobregat per 
arribar a l'Ametlla per la banda dels horts. 
 
El recorregut total és d'uns 15 Km. Es tracta d’una caminada d’una dificultat mitjana, que 
està a l’abast de la majoria de persones que els agradi caminar. Des de l'organització us 
animem a participar-hi. Segur que en gaudirem i ens quedarà un bon record d'aquesta 
activitat que tanca els actes de la Festa Major de l'Ametlla de Merola. 

 

Us esperem a la caminada popular 
de l’Ametlla de Merola !!!    

 

Per a més informació:                                                                          

• T
el. 686278836                               

•  
www.ametllademerola.cat 

 

Organitza: 
Associació de Veïns de l’Ametlla de 
Merola 
(Berguedà) 
 
Inscripcions: 
El mateix dia de la sortida 
Grans: 8 €. Menors de 14 anys: 5 € 
 
Sortida: 
Plaça del Teatre a les 8.00 del matí  


