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Descobreix
l’entorn

Temps total:Temps total:Temps total:Temps total:Temps total: 1h.
Longitud aprox.:Longitud aprox.:Longitud aprox.:Longitud aprox.:Longitud aprox.: 4 km.
Desnivell:Desnivell:Desnivell:Desnivell:Desnivell: La Sala 840 m.- La Pobla de Lillet 860 m. (es
fan diverses pujades i baixades d’entre 40 i 60 m.).
Dificultat:Dificultat:Dificultat:Dificultat:Dificultat: mitjana.

S’agafa la pista que surt de
La Sala, en direcció a la
carretera i, un cop fet el
primer revolt, es pren un
camí a l’esquerra senyalat
amb dues franges de color
groc, que serà el senyal
que s’haurà d’anar seguint
durant tot el camí.
L’itinerari continua per un
corriol que baixa una
mica, creuant un riuet, i
continua amunt. Al final
arribes a una esplanada
amb una tanca electrifica-
da, que cal creuar, i a
partir d’aquí el camí baixa
fins trobar un altre riu que
també travessem. Ara el
camí és de pujada i ens
porta fins a una altra tanca
electrificada que, un cop
travessada, ens condueix
fins a una masia, on
podem veure un planter de
pins. Seguint en tot
moment les franges
grogues, arribem a la ca-
rretera, que ja no deixem i
que ens porta fins a, La
Pobla de Lillet.

La Sala - Itinerari: 6

Anem a peu fins a
La Pobla de Lillet

Monuments i imatges a La
Pobla de Lillet:

• Pont vell: Construït a
mitjans del segle XIV,
durant el regnat de Pere
el Cerimoniós. És el més
antic dels que
actualment travessen el
riu Llobregat a La Pobla,
donant-li un segell parti-
cular. Va ser restaurat
l’any 1985.

• Monument a Eusebi
Güell: Monument públic
dedicat al Comte Güell i
fundador de la
companyia de ciments

Asland, que va instal·lar
la seva primera factoria
al Clot del Moro, l’any
1903.

• Crist en Majestat: A
l’església parroquial es
troba aquesta imatge,
procedent del monestir
de Santa Maria de Lillet.
És una gran talla de
fusta policromada, que
data del segle XII
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