
XXVIII  CAMINADA  POPULAR  DE  L’AMETLLA  DE  MEROL A 
25 de setembre de 2016  

 
Un cop més, us oferim la possibilitat de participar en la Caminada Popular de l'Ametlla de 
Merola, que és l'activitat que representa el comiat de la nostra Festa Major. Portem ja 27 
caminades organitzades i seguim amb el compromís, que mantenim cada any, de trobar 
camins i obrir senders nous que ens portaran a conèixer més a fons el nostre entorn natural, 
paisatgístic i patrimonial. 
 
La ruta d'aquesta edició ens durà a caminar principalment pels termes municipals de Navàs, 
Puig-reig i Gaià. Començarem a la plaça del Teatre de l'Ametlla pujant cap a dalt el Pal, 
travessarem la carretera C-16 pel túnel d'accés a l'Ametlla i pujarem cap a les vinyes per 
dirigir-nos al Grapal. Seguirem pel camí que porta a la font de Sant Ramon però abans 
d'arribar-hi ens desviarem a l'esquerra per encarar la pujada cap a Vilafresca, amb unes 
vistes panoràmiques de Navàs. Començarem a baixar cap a l'Alzina i podrem veure una 
curiosa barraca de pedra seca i un antic forn per fer rajoles i  totxos. 
 
En arribar a l'Alzina tindrem l'esmorzar a punt i després anirem a la font de la Musquera, al 
costat de la riera de Merola, la qual anirem seguint fins arribar a l'antiga església de Merola. 
Passarem pel costat de deu tines que recorden el passat vinícola de l'indret. Tot seguit ens 
dirigirem cap a la colònia de Cal Riera. Aquí farem servir un camí que hem obert amb motiu 
d'aquesta caminada i que ens permetrà descobrir uns indrets molt macos al costat dret del 
riu Llobregat fins arribar a la pollancreda de l'Ametlla. Finalitzarem el recorregut al punt d'on 
hem sortit. 
 
El recorregut total és d'uns 15,3 Km i el desnivell acumulat de pujada és de 365 m. Es tracta 
d’una caminada d’una dificultat mitjana, que està a l’abast de la majoria de persones que els 
agradi caminar. En aquesta edició proposem l’alternativa d’una caminada més curta 
pels que no estan tan habituats a caminar.  
 

 Caminada Curta  Caminada Llarga  
Distància 9,8 km. 15,3 Km. 
Dificultat Suau Moderada 
Punt més baix 330 m 330 m. 
Punt més alt 425 m. 524 m. 
Desnivell acumulat 230 m. 365 m. 

 
Us esperem a la caminada popular 
de l’Ametlla de Merola  !!!                    
 
Per a més informació :                                                                          

• Tel. 
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  


