
XXX  CAMINADA  POPULAR  DE  L’AMETLLA  DE  MEROLA 
30 de setembre de 2018  

 
Una vegada més, us oferim la possibilitat de participar en la Caminada Popular de l'Ametlla 
de Merola. Aquest any commemorem que fa 30 anys que vàrem iniciar aquesta activitat. 
Durant aquests anys hem procurat millorar aspectes concrets però hem mantingut l'esperit 
inicial de compaginar el caràcter lúdic i esportiu així com oferir als participants l'oportunitat de 
conèixer més a fons el nostre entorn natural, paisatgístic i patrimonial. 
 
La ruta d'aquesta edició ens portarà a caminar pels termes municipals de Gaià (Bages) i 
Puig-reig (Berguedà). Començarem a la plaça del Teatre de l'Ametlla i anirem a buscar la 
palanca per creuar el riu Llobregat i entrar a la comarca del Bages. Pujarem al nucli urbà de 
Galera que creuarem pel seu carrer principal i podrem observar la recuperació i millora 
urbanística dels darrers anys en aquest antic nucli. Vorejarem el Serrat de l'Àguila però 
sense fer el cim, ja que l'hem fet en altres ocasions. Passat el primer avituallament podrem 
observar l'antiga casa de La Bauma i seguir després direcció a Cal Genescà però sense 
arribar-hi. Enfilarem per uns senders recuperats en direcció a Cal Cisteller i Cal Visó. En 
l'encreuament de la carretera veïnal que porta a La Vall de Vilaramó amb els camins que van 
cap a l'Oliva i Cal Geperut ens espera l'esmorzar que ens hauran preparat.  
 
Després de l'esmorzar començarem la baixada per anar a trobar la riera de Merlès. L'anirem 
vorejant fins arribar a la seva desembocadura al riu Llobregat. En aquests trams gaudirem 
d'un entorn molt agradable i podrem observar un paisatge fluvial amb una vegetació 
exuberant. Ens aproparem a l'Ametlla per una zona d'una pollancreda després de creuar la 
riera de Merola. L'arribada a l'Ametlla serà pel camí del costat de canal. 
 
En aquesta edició tornem a proposem l’alternativa d’una caminada més curta pels que no 
estan tan habituats a caminar. Hi haurà autocars que sortiran de l'Ametlla i portaran els 
caminadors a on hi haurà l'esmorzar. A partir d'aquí tot pla i baixada. 
 
Només resta desitjar-vos que passeu un dia inoblidable.   
 

 Caminada Curta  Caminada Llarga  
Distància 7,30 km. 14,83 Km. 
Dificultat Suau Moderada 
Punt més baix 332 m. 332 m. 
Punt més alt 495 m. 513 m. 
Desnivell acumulat Gaire bé tot baixada 282 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 Llarga: Plaça del Teatre a les 8.00 
                          del matí.  
             Curta:    a les 9:00 amb autocar 


