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tDisfruta de l'entorn del nostre

municipi, descobreix els racons més
amagats i gaudeix de les vistes

als balcons més emblemàtics.

Viu la Pobla!
El mapa adjunt mostra una xarxa de

camins del nostre municipi, tots ells pensats

per aquells que vulguin descobrir cada indret

del territori.

Les rutes marcades estan senyalades amb diferents colors
segons la seva dificultat.

Al revers podreu trobar una breu descripció de cada ruta i
les característiques principals.

Per a més informació podeu accedir a l'apartat de la Xarxa
de Camins al lloc web del nostre ajuntament (el codi QR us
facilitarà la feina).

Des d'allà podreu consultar totes les ressenyes, indicacions
i fins i tot descarregar els tracks de les caminades.

RECOMANACIONS:

Sortir acompanyats i informar de la ruta
que realitzareu.

Consultar les previsions meteorològiques
abans de sortir.

Evitar les hores d'insolació.

Portar aigua i menjar de reserva així com
roba i calçat adequats.

Respectar l'entorn i no sortir del camí
senyalitzat.

En cas d'accident, mantenir la calma i
trucar al 112.
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En col·laboració:

A

B

C

D



Camí de les Seqüoies

SI 2,19 km.106 m+40 min

Què hi fan 5 seqüoies americanes en
aquest racó de món?
Descobreix la Font del Roure i la Font de
Miranda. Gaudeix de la tranquil·litat.
T'hi voldràs quedar!

C

PUNTS D'INTERÈS: ÈPOCA:
- Font del Roure
- Font de Miranda
- Seqüoies
- Parc d'aventures
Catllaràs

Camí ral al Clot del Moro

Escull el teu itinerari,...

NO 2,62 km.136 m+45 min

Recorre els passos de la multitud de
persones que treballaven a la fàbrica de
ciment ASLAND, una de les més importants
d'Europa a inicis del segle XX i motor de
l'Alt Berguedà.

A

PUNTS D'INTERÈS:

...DESCOBREIX LA VALL!

ÈPOCA:
- Pins de Ca l'Artigas
- Font de Panella
- Canal Industrial
- Fàbrica i museu del
Ciment

Camí del Monestir

SI 3,88 km.89 m+70 min

Apropa't a descobrir un altre dels
monuments que tenim a la Pobla:
El Monestir de Santa Maria de Lillet.
Fent de vigilant a l'est de la vila et narrarà
tota la nostra història.

D

PUNTS D'INTERÈS: ÈPOCA:
- Pont Vell
- Font del Pla
- Monestir de Santa
Maria de Lillet
- Rotonda de Sant
Miquel

Camí a la Creu de Saus

SI 3,90 km.131 m+75 min

Descobreix un dels miradors més
estimats per la gent del nostre poble.
Un bonic passeig amb La Pobla i el
Pedraforca com a taló de fons. L'aigua
de Coll de Ferran et tornarà l'alè.

B

PUNTS D'INTERÈS: ÈPOCA:
- Antiga casa Cal Xaró
- Font de Coll de Ferran
- Creu de Saus
- Capella de la Mare de
Deu dels Dolors


