
 

 

Caminada per la Vall del riu Llobregat 

 
 

 

ANADA I TORNADA PER LA VIA VERDA DEL LLOBREGAT 

 

 
 

 

DADES GENERALS 

DATA 22 d’octubre del 2022 

HORA SORTIDA 7.30 h  

LLOC SORTIDA Museu de Badalona 

ESMORZAR / DINAR 
Bars de Cal Rosal / Restaurant  El 

Rebost de la Torre  

TORNADA 18.30 h aprox.  Museu BDN  

IMPORT -- € socis / -- € no socis 

INSCRIPCIÓ 
Presencial al local social,  

o trucant al 934647302 

 

DADES DE LES RUTES    

LONGITUD 
TOTAL 

C:     6/8 km 

LL:     10,62 km 
DESNIVELL 

+25 

+45  
 FONTS No OMBRA 55% 

CIRCULAR No DIFICULTAT Fàcil CAMÍ Pista 
   

 

       

Caminada per la vall del riu Llobregat, aprofitant el que va ser una via de ferrocarril secundària de 
Catalunya, anomenada “carrilet”, que anava de Manresa a Guardiola de Berguedà. El camí planer 
d’anada i tornada transcorre per diferents ambients: assolellats, boscosos, ombrívols, foscos... A part 
de passejar plàcidament per aquesta vall (molt massificada a l’estiu perquè la gent busca llocs per 
banyar-se), coneixerem el perquè de la Via Verda del Llobregat i les colònies tèxtils, concretament la 
colònia de Cal Rosal. De grans panoràmiques, no en veurem perquè la ruta circula enclotada al 
costat del riu, però sí que veurem equipaments i infraestructures construïdes per l’ésser humà en els 
últims temps. 

La ruta tindrà, depenent del grup, dues longituds de caminada: una de curta entre 6 i 8 km (anada i 
tornada) i una de llarga, fins al Pont del Pedret de 10,62 km (anada i tornada). 

Recomanacions: calçat i roba d’abric adequats, gorra, ulleres, crema de sol, motxilla penjada, 
bastons, aigua, ganyips, targeta de la Seguretat Social i medicaments particulars.  

MENJARS 

ESMORZAR: Bars de Cal Rosal 

Es pot portar de casa o prendre quelcom de l’establiment on entrem 

DINAR: Restaurant El Rebost de la Torre (Sallent) 
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