Descripció de la Ruta Ramadera
- Itinerari secundari SUBRUTA D’AVIÀ
Tipus PB1
marca

AJUNTAMENT AVIÀ. Tossal. Nucli antic. Església Sant Martí. Θ Cruïlla de
camins Berga, Capolat-Espunyola i Cal Rosal-Olvan

0,000

El primer tram seguim el ramal principal de la ruta. Sortim pel carrer que
marxa al costat de l’edifici de Telefònica, direcció les piscines i el camp de
futbol, seguint les marques de xarxa de senders.

0,075

Prenem el carrer de la dreta C/Serra Húnter

0,150

Prenem el carrer de l’esquerra C/Anselm Clavé

0,215

Davant el camp de futbol, prenem l’Avinguda Francesc Macià a la dreta
(direcció les escoles)

0,335

NXS. Prenem el carrer que baixa per davant de les escoles

0,420

Baixem per la pista pavimentada asfaltar a la dreta

0,505

Creuem la riera d’Avià.

0,575

Prenem la pista a la dreta

0,800

Agafem el carrer que puja per davant la fàbrica tèxtil

1,000

NXS. Creuem la carretera i continuem direcció l’Espunyola pel camí que marxa
per sota el circuït de cotxes i força paral.lel a la carretera.

1,350

Després de passar entre dos camps creuem la carretera i continuem uns 200m
pel vial d’aquesta fins al Pla de la Parera.

PB9

PLA DE LA PARERA. Masia El Pou**. Riera d’Avià. Θ Returada al Pla de la
Parera i davant el Pou. Abeurada a la Riera

1,590

Pla de la Parera. Al sud-est tenim la casa de la Parera i al nord-oest la Masia
del Pou. Continuem pel camí que marxa entrecamps.

2,040

NXS. Continuem per la pista a l’esquerra. En aquest punt (just davant la casa
del Pla de la Parera), deixem el ramal principal de la ruta que marxa per la
dreta. Continuarem per aquesta pista principal fins al Camp Magre.

PBA1

Vilanova (Tines medievals)

3,550

Trencant de Vilanova. Continuem per la pista principal.
Si continuem per la pista de la dreta uns 300m ens podem acostar a la casa de
Vilanova actualment en reconstrucció.

3,665

NXS. Ens trobem a la cruïlla de camins a la zona del Camp Magre. Continuem
per la pista que ens queda recte, deixant els dos camins que són GR1.

4,125

Després de passar pel costat d’una roca gran, trobem una bifurcació de la
pista. Continuem per la de l’esquerra.

4,305

Després de trobar uns grans rocs que delimiten la pista, continuem per la pista
de la dreta.

4,340

Just davant una sortida d’aigua, deixem la pista per baixar per un camí a
l’esquerra que ens condueix a un camp.

4,385

Voregem el camp per l’esquerra d’aquest.
Aquí el camí originari passava pel mig de l’actual camp, l’ampliació d’aquest ens
porta a l’alternativa de baixar fins la Barraca de Vilamarí i pujar per la pista.

4,535

Prenem el corriol que ens porta a la pista

4,615

Davant la Barraca de Vilamarí, prenem la pista a la dreta

4,925

Arribats a la casa de nova construcció de Cal Bernadí situada just a l’indret
dels Plans de Vilamarí, prenem la pista de l’esquerra que passa per sota la
casa.

PBA2

PLANS DE VILAMARÍ. Θ Returada als Plans de Vilamarí

5,000

Prenem el corriol de la dreta

5,305

Prop de Covinçà, prenem la pista de desembosc que ens fa enfilar a mitja costa.
Aquí el camí original tampoc s’enfilava, però amb l’ampliació de camps s’ha
perdut i optem per aquesta alternativa que a més ens permet gaudir d’una
bona panoràmica dels Rasos, Coll de Pal, el Catllaràs, Sobrepuny, la Serra de
Picancel i bona part del baix Berguedà est.

6,285

NXS. Un cop hem baixat altre cop, passant pel peu d’un camp, enllacem amb el
camí que ve de Covinçà. Prenem el camí a la dreta, direcció Gironella

6,785

Creuem la pista just davant l’antic Hostal del Collet, ara casa del Collet.
Continuem uns 100m la carretera asfaltada a la dreta (direcció Casserres).

PBA3

EL COLLET. Serrat dels Tres Hereus (EIN) Θ Antic Hostal del Collet.

6,930

Prenem la pista que baixa, més a l’esquerra. Seguirem aquesta pista fins la
casa de Terradelles.
Just davant tenim el Serrat dels Tres Hereus, protegit com a Espai d’Interès
Natural dins del PEIN.

PBA4

TERRADELLES (Tines medievals)

8,260

NXS. Davant la casa de Terradelles, agafem la pista de l’esquerra direcció
Obiols, seguint el GR 179

8,435

Després de la baixada des de la casa, prenem la pista de la dreta.

8,635

NXS. La pista es bifurca en dues; nosaltres prenem la que baixa a l’esquerra
direcció Obiols.

8,970

Creuem la riera per la palanqueta, just on comença el saltant d’aigua.

PBA5

El Molí de Bellús (saltant d’aigua). Bellús

9,105

Passat el Molí de Bellús des d’on podem veure el saltant, continuem per la
pista principal.

9,535

NXS. Prenem la pista a l’esquerra direcció Obiols. Si ens hi fixem aquí podem
observar les restes de les parets de pedra que delimitaven els camps perquè el
bestiar transhumant, no entrés dins.
A partir d’aquí coincideixen el GR179 i el GR1

9,735

Arribem a la casa de Bellús. Continuem per la pista principal.

9,910

NXS. Continuem per la pista de la dreta direcció Obiols seguint el GR1

10,180 Prenem la pista a l’esquerra i tot seguit prenem la que baixa a la dreta. Des
d’aquest punt ja podem divisar l’església d’Obiols al fons. Continuem aquesta
pista principal fins a Obiols.
PB13

ESGLÉSIA SANT VICENÇ D’OBIOLS

11,270 NXS. Arribem a Obiols on enllacem de nou amb l’itinerari principal que ara
seguirem direcció Avià. Prenem doncs la pista que s’enfila direcció nord cap a
Graugés, seguint el GR1
11,765 Passem per sota la casa nova de Cal Gris i continuem per la pista principal a la
dreta.
12,165 Abans de la casa de Cal Gris seguim la pista de la dreta.
12,235 Just passat Cal Gris, prenem la pista que s’enfila a l’esquerra.
12,915 NXS. Després de passar pel costat de les granges de conills i la cas de la Roca,
prenem uns metres de corriol a la dreta, direcció Graugés.
13,020 Seguim la pista asfaltada a la dreta. Podem veure el carrer del Mig a l’esquerra.
PB12

CASAVELLA DE GRAUGÉS. Estany i antiga colònia agrícola de Graugés*
Carrer Nou* Cal Gris Θ Returada al Carrer Nou.

13,340 NXS. Just davant la Casavella de Graugés, tenim una cruïlla de camins i de
GR. Continuem per la carretera recta endavant seguint el GR1 cap Avià.
Passarem per davant la nova església de Graugés.
Si continuéssim per la carretera a l’esquerra (GR179) ens podem acostar a
l’antiga colònia agrícola de Graugés amb l’estany, així com també al
carrer nou.
13,775 Prenem el camí que s’enfila per la dreta. En aquest indret s’hi sol observar el
rastre actual del bestiar.
14,015 Després de passar el corral, prenem pista pavimentada a l’esquerra.
14,435 Creuem la carretera passant just pel costat d’un antic abeurador, direcció
Avià.
PB11

ESGLÉSIA SANTA MARIA D’AVIÀ. Casa Santa Maria. Era del segar i el
batre. Θ Abeurador de Santa Maria.

14,630 Passem per davant l’Església Santa Maria d’Avià i la Casa de Santamaria.
L’era de just al davant és on es celebra cada segon diumenge de juliol la Festa
del Segar i el Batre. Continuem per la carretera direcció Avià
15,360 NXS. Prenem carrer de la dreta direcció l’església seguint el GR1

15,440 Prenem el carrer de l’esquerra que puja fins davant l’Església.
15,455 Cruïlla. Un cop a l’aparcament de l’església de Sant Martí prenem el carrer de
l’església que s’enfila cap al casc antic.
15,650 Un cop a la Plaça del Padró ens endinsem al casc antic pel carrer Padró.
15,855 Plaça Abat Oliba. Prenem el camí de l’esquerra i just després passem per sota
l’arc, seguint el Carrer de Dalt. Abans de la primera casa a la dreta prenem el
camí que passa pel Parc del Tossal i ens condueix fins a l’Ajuntament d’Avià.
16,250

Ajuntament d’Avià
Final de la Subruta d’AVIÀ

PB = Punt d’informació Bluetooth
NXS = Nus Xarxa de Senders (està previst que hi hagi un pal amb banderoles de la Xarxa de Senders)
RUTA RAMADERA DINS EL NUCLI D’AVIÀ:

