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Enguany la Caminada la farem per el municipi de

Balsareny. Sortirem en direcció a la masia de Les Cases,

tot passant per sota de la mateixa, després de pasar

per vinyes i conreus, travesarem la variant.

Passarem pel costat de “la serradora” i agafarem la

pista que dur fins la casa de la Torre del Gil, abans

d'arribar però, tornarem a travessar l'autovia, i

“pasarem pel tubo”, per agafar la carretera en direcció

a la Rabeya.

Pendrem per un corriol cap al Castell de Balsareny, i

desprès fins ha trobar el riu Llobregat, cap a la resclosa

dels Manresans, i fins la Rabeya, on esmorzarem.

Tot seguit abans d'arribar a les primeres cases del Pla

de Vilamayor, trencarem per l'esquerra, per anar ha

trobar la carretera que bé de Gaiá, i la seguirem fins

arribar altra cop a Navàs, tot plegat aurem caminat

uns 14km.
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Benvingut caminant,

Al llarg d’aquesta caminada ens trobarem amb moltes

coses que seran motiu de reflexió i de diàleg; el propi

camí amb la seva descripció i experiències durant la

caminada; els costums, les festes dels llocs per on

passem, l’art i la cultura que anirem descobrint al

caminar, les persones amb les quals ens trobarem... en

definitiva trobarem la nostra història.

Després del camí, ja tornem a ser aquí, a la Plaça de

l’Ajuntament. Els diferents grups de caminants es

comencen a trobar; alguns han arribat molt ràpid,

d’altres encara els queda una última etapa abans

d’arribar. Diferents grups navassencs i forasters es

retroben amb molta alegria, doncs després de l’esforç,

per fi senten que estan a punt d’aconseguir-ho.

Nosaltres estem orgullosos i emocionats per la força

que han demostrat per arribar fins aquí.

Amb aquest desig de renaixença pels camins aprofito

per desitjar-vos, a tots els amics de les caminades, que

tingueu una feliç Fira de Primavera.

German M.

(Caporal Cap Policia Local)
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Dist. projectada 13.66 km. Ascensió acumulada 287 m. Altura màxima 439 m. Altura mínima 287 m Descens acumulat 339 m Pendent



14

4

Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya

C/ Josep Alsina, 18 - 08670 NAVÀS
Tel. 93 839 03 24

UBIS
NAVÀS

QUEDA’T!

Unió de Botiguers, Indústria i Serveis de Navàs

CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS

www.totnavas.com/cen
e-mail: cen@feec.org

Ctra. de Berga, 81
Tel. 93 820 42 95

- Peixateria Manubens
- Restaurant de Gaià
- Unió de Radioafeccionats
de l’Alt Llobregat

- Voluntaris Contrafoc
- Carbòniques Gabarrós
- Voluntaris Forestals Locals
- Catalana d’Embotits, S.A.
- Agrupament Escolta Ali-Bei
- Naturart, Guies de Castelladral

COL·LABORADORS

de Cal

Moliné

forn

OBSERVACIONS

FERRETERIA SIRFERR

OBERT DISSABTES TARDA

CAMINADA
POPULAR
DE NAVAS

Plaça de l’Ajuntament - 8 matí

XXIII
C/ del Mojal, 2 B - 08670 NAVÀS (Bages)

aserrat@grafsunyer.com -
Tel. 93 820 46 28 - Fax. 93 820 40 31

www.grafsunyer.com

Carretera de Berga, 24
Tel. i Fax 93 839 03 43

08670 NAVÀS
(Barcelona)

7 €

o el mateix diumenge al lloc de la sortida.

divendres de 8 a 9 i dissabte de 6 a 8 del vespre,

,

Aquest any de crisi,
passarem pel tub!

GRÀFIQUES
SUNYER

Pl. de l'Ajuntament, s/n. 1r. 2a.
Tel. 93 820 41 02 - NAVÀS

VENDA, REPARACIÓ I MANTENIMENT
DE COMPRESSORS I COMPLEMENTS

C/ Jacint Verdaguer, 45 - Tel./Fax 938 391 523
Mòbil: 619 777 326 - 08670 NAVÀS

COMPRESSORS

Carretera de Berga, 37 - Telèfon 93 839 08 21
08670 NAVÀS

ELECTRODOMÈSTICS - MÀQUINES DE COSIR

Casa la Cometa s/n   08672 GAIÀ (Barcelona)   tel. 678 62 80 08

www.hipicalacometa.com    acavall@hipicalacometa.com
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