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DADES D’INTERÈS
PUNT DE SORTIDA I ARRIBADA: Santuari de Falgars.  
HORA DE SORTIDA: Entre les 7.45 i les 8 h. del matí (veure també l’apartat 
“Inscripció”).
ITINERARI: Santuari de Falgars, Vallfogona, la Canalassa, mina del Moreno, 
Fonfreda, Sala de Màquines, collet Fred, mirador de la Roca de la Lluna, mina 
d’Arderiu, collada d’Ardericó, Ardericó, parts altes del Catllaràs, coll de la Ceba, 
Camp de l’Ermità, Vallfogona, Santuari de Falgars.
COINCIDÈNCIA AMB SENDERS SENYALITZATS FEEC: Des de Falgars 
fins al rec de Fontfreda se segueix el PRC11, des de Sala de Màquines al 
collet Fred el PRC52 i des de Vallfogona a Falgars un altre cop el PRC11. 
Les marques de la caminada sempre tenen prioritat sobre la senyalització 
d’aquests senders.
DISTÀNCIA: 14,6 km
ALTITUT MÀXIMA: 1620 m
DESNIVELL ACUMULAT POSITIU: 730 m
TEMPS ESTIMAT: 4 h (sense comptar parades).
SENYALITZACIÓ: Amb cinta compostable 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
(veure també l’apartat Advertiments)
Recollida selectiva de deixalles.
(Es prega utilitzar aquest servei i no embrutar la muntanya).
Control de cua de caminada.
Record de la caminada.

PREU GENERAL: 10 €
PREU PER ALS MEMBRES DE L’AEL: 8 €
INSCRIPCIÓ: 
A partir de les 7.30 h del matí, en el mateix lloc de la sortida. 

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. En 
els altres capítols d’aquest fulletó es dona informació sobre els pendents 
i característiques de l’itinerari, en especial en el perfil i en la descripció.
-Tant l’AEL com l’Ajuntament de la Pobla estem compromesos en que 
les nostres activitats siguin el màxim sostenibles possible des del punt 
de vista mediambiental. En aquest sentit, el marcatge es farà amb cinta 
compostable. La recollida de deixalles serà selectiva i el submistre d’aigua 
serà sense ampolles ni gots sinó per mitjà de bidons amb aixeta.
- El marcatge de la Caminada es fa per a que ningú tingui problemes. 
Malgrat això 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 desaparegut. 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 d’emergència que  s’indicaran en el dorsal. 
- El control d’arribada es tancarà a les 14:30 h., excepte si l’organització 
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. 
 

ELS DETALLS DEL CATLLARÀS

En la Caminada popular de l’any 2019, mentre passàvem per la 
Sala, Santa Cecília de Riutort o les Tutes de Saus, no sabíem que 
s’acostaven temps complicats. Efectivament, els dos anys següents, 
tot i que el grup organitzador estàvem operatius, no va ser possible 
convidar a tots els amics antics i nous a acostar-se a la Pobla de Lillet 
i gaudir dels seus incomparables paisatges. 
Aquest any es van reprenent les activitats, i també la nostra, la Cami-
nada popular de la Pobla de Lillet.
Continuant amb el costum d’anar alternant els dos vessants de la Vall 
de Lillet, el sud i el nord, aquest any toca el sud, on ens centrarem en 
el Catllaràs, del que tornarem a veure la riquesa excursionista que 
té, assaborint molts dels detalls que ens regala, d’aquí el títol de la 
Caminada, “ELS DETALLS DEL CATLLARÀS”.
La sortida i arribada, ATENCIÓ!, no són a la Pobla sinó al santuari de 
Falgars. Per arribar-hi, poc abans de la Pobla venint des de Guardiola, 
just passada una rotonda, prendre a la dreta, són uns 7 kms. 
Tal com es veu en el plànol adjunt, el tram fins a la masia de Vallfogo-
na és comú al trajecte d’anada i tornada. Cal estar atents i allà agafar 
la direcció correcta, seguint el PRC11. Hi haurà el primer control que 
ajudarà en cas de dubte.
De bosc predominant de roureda passem a fageda, magnífica en tot 
temps i també ara a la primavera. Passem al costat de la mina del Mo-
reno, que ens recorda el passat miner d’aquestes muntanyes, després, 
sempre per magnífic bosc creuem el rec de Fontfreda i arribem a la Sala 
de Màquines, nova mostra d’antigues instal·lacions mineres.
Orientats pels companys del segon control, assolim el mirador de la Roca 
de la Lluna, imprescindible per tenir una de les millors visions de conjunt 
de la Vall de Lillet. Poc després ens espera el ben guanyat esmorzar.
Passem pel costat d’un altre petit forat miner, la mina d’Arderiu i con-
tinuem per la pista que ens durà a Ardericó, deixant a l’esquerra la 
roca Forcada i escurçant llavors la pista per una oportuna drecera. 
La vall d’Ardericó és un altre punt important de la Caminada, una vall 
amagada en el Catllaràs, un indret especial i molt bonic que només 
s’ofereix als que tenen la sort de descobrir-lo.
Hem arribat en baixada al tercer control, a la masia d’Ardericó, però 
ara toca un bon tram de pujada que aconsellem prendre amb calma. 
Cal estar preparats per a aquesta pujada, que es pot veure en el perfil 
adjunt.
La pujada ens porta fins a les parts altes del Catllaràs, alternen pi-
nedes i fagedes, sempre dins d’un entorn molt bonic. Cal estar atent 
a la senyalització i mai continuar endavant sense senyals, tal com 
recordem en els advertiments adjunts.
Un cop passat el quart control, poc abans del Coll de la Ceba co-
mença la baixada de retorn que per pista, camí i novament per pista 
ens porta fins a la masia de Vallfogona, on trobem el cinquè control, 
que coincideix amb el primer, completant així la volta d’aquesta ca-
minada. 
A partir d’aquest punt arribarem fins al Santuari de Falgars pel mateix 
camí utilitzat a l’anada, però ara amb la saviesa de tot el que hem vist 
i disfrutat.
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