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CAP DE SETMANA 

AL REFUGI EROLS (Berguedà) 
Dies: DISSABTE 2 I DIUMENGE 3 DE JULIOL DE 2016 

Sortida: DISSABTE 2, A LES 11 H DEL MATÍ 

Desplaçament: AMB COTXES PARTICULARS 

Lloc de sortida: APARCAMENT DEL MC DONALD’S (RONDA EUROPA) 

Coordinadors de la sortida: Joan Raventós i Queti Vinyals 

 

Horaris previstos dissabte: 

11.00 h - Sortida amb cotxes particulars des de Vilanova. 

13.15 h - Arribada al bar i zona de pícnic Les Fonts. Dinar de pícnic. En acabat, visita a les Fonts del 

Llobregat i a Castellar de n’Hug. 

16.00 h - Represa del viatge cap al refugi Erols. 

16.30 h - Arribada al refugi Erols i instal·lació. 

18.00 a 20.30 h - Descoberta de l’entorn, taller i jocs. 

21.00 h - Sopar al refugi Erols. 

22.30 h - Joc nocturn d’orientació. 

Nit - Dormir al refugi Erols. 

Horaris previstos diumenge: 

08.15 h – Esmorzar. 

09.30 h - Inici de l’excursió. 

13.30 h - Finalització de l’excursió i retorn al refugi. 

14.15 h - Dinar al refugi Erols. 

16.30 h - A partir d’aquesta hora, tornada cap a Vilanova. 



 

Com arribar al bar i zona de pícnic Les Fonts (Castellar de n’Hug) i al refugi Erols: 

Per la C-15, fem la ruta Vilanova-Vilafranca-Igualada-Manresa (la C-15, a partir d’Igualada es diu C-37). A 

prop de Manresa, prenem la C-25 (Eix Transversal) direcció GIRONA-MANRESA. Sortim de la C-25 a la 

sortida 141b (ANDORRA-BERGA) i prenem la C-16. A l’alçada de Guardiola de Berguedà, deixem la C-16 a la 

sortida RIPOLL-LA POBLA DE LILLET-SANT JULIÀ DE CERDANYOLA i anem cap a la Pobla de Lillet. Travessem 

la Pobla de Lillet i a la sortida del poble (passada una benzinera) 

prenem a mà esquerra la BV-4031 (CASTELLAR DE N’HUG-LA MOLINA). 

Al cap de 3 km, veiem l’espectacular fàbrica modernista de ciment 

Asland i deixem a mà esquerra un trencall que hi accedeix (MUSEU DEL 

CIMENT-CLOT DEL MORO). Continuem en direcció a Castellar de n’Hug. 

Passat l’Hostal de les Fonts, prenem un trencall a mà esquerra (Fonts 

del Llobregat). Seguim una pista encimentada que ens durà fins a 

l’aparcament del bar i zona de pícnic Les Fonts, on dinarem. 

Per anar fins al refugi, desfem un tram de carretera i prenem el trencall, ara a mà dreta, del Museu del 

Ciment fins a l’antiga fàbrica Asland. Continuem per una pista asfaltada ascendent i en un revolt tancat 

prenem a l’esquerra una pista de terra de 2,9 km que ens durà fins al refugi Erols. 

Detalls del cap de setmana: 

 

Dissabte 2 de juliol: Sortirem de Vilanova a les 11 del matí per la ruta d’Igualada, Manresa i Berga. A 

l’alçada de Guardiola de Berguedà, continuarem cap a la Pobla de Lillet i cap a Castellar de n’Hug. Poc 

abans d’aquest poble, prendrem una pista encimentada que ens durà fins al bar i zona de pícnic de Les 

Fonts, amb taules i bancs de fusta on podrem dinar. Al costat mateix hi ha un bar on podrem comprar 

begudes. Després de dinar, anirem a veure les Fonts del Llobregat, molt properes, i per unes escales 

pujarem fins al poble de Castellar de n’Hug, on farem una volta. De nou a l’aparcament, desfarem un tram 

de carretera per enllaçar amb la pista que ens durà fins al refugi Erols, situat a 1.300 metres d’altitud, prop 

del coll Roig i sota el vessant meridional del tossal de Rus i el Puigllançada. 

Vegeu, tot seguit, imatges del menjador i d’una habitació del refugi Erols: 

 

   

Un cop al refugi, ens distribuïrem entre les habitacions de què disposem. 

PREUS refugi federats FEEC (PC: sopar, dormir, esmorzar i dinar) amb IVA inclòs 

de 4 a 8 anys: 29 € 

A partir de 9 anys i adults: 41 €  

Per a la vostra informació: els preus per a persones no federades són de 32 i 44 € respectivament. 



 

Un cop instal·lats, proposarem diverses activitats: 

a) Taller d’orientació per a adults per saber quines són les parts d’un mapa que cal tenir en compte i per 

aprendre a fer rumbs i triangulacions, una eina imprescindible per saber situar-nos. Lloc: menjador del 

refugi i prat del refugi. 

b) En acabat, qui vulgui conèixer l’entorn podrà fer una còmoda excursió d’1,3 km fins al coll Roig, de 

terra vermellosa i amb vistes cap al Pedraforca, i continuar fins a l’extens pla d’Erols. La tornada serà 

per la font d’Erols. En total, uns 3,5 km i 200 m de desnivell. 

c) Per als menors, organitzarem jocs a les dependències del refugi i el seu entorn. Tot i que la piscina no 

estarà disponible, sí que hi haurà un brollador d’aigua per al final dels jocs, per si es volen remullar. 

d) Després de sopar (en funció del temps i de les ganes), hi ha la possibilitat de fer un joc d’orientació 

nocturn. 

Diumenge 3 de juliol: 

Abans d’esmorzar, els conductors hauran de desplaçar els seus vehicles fins a la fàbrica Asland, que és on 

finalitzarà l’excursió. 

A ¼ de 9 esmorzarem al refugi. 

A 2/4 de 10 en punt iniciarem l’excursió, que ens durà fins al collet de la Casa Nova i per una llarga baixada 

ombrejada seguint el torrent de les Tortes arribarem fins a Sant Vicenç de Rus i el riu Llobregat, que 

seguirem aigües avall fins al pas de l’Ós i la fàbrica Asland. En aquest punt, retrobarem els vehicles. 

Pujarem novament fins al refugi on ens podrem dutxar i descansar fins a l’hora de dinar. 

A ¼ de 3 dinarem al refugi. En acabat, les famílies podran anar marxant. 

Resum de l’itinerari: 

Refugi Erols (1.300 m) - Collet de la Casa Nova (1.470 m) - Baga de Rus - Sant Vicenç de Rus (1.070 

m) - Pas de l’Ós (1.000 m) - Fàbrica Asland (940 m). Longitud: 8,1 km. Desnivell: + 263 - 619 m  

Horari: 3.30 h aprox. 

 

Dificultats que hi poden haver i altres qüestions a tenir en compte:  

La dificultat d’aquesta ruta es concentra en algun punt determinat del riu Llobregat proper al pas 

de l’Ós, on el sender es fa estret i cal vigilar a no caure al llit del riu. Cal augmentar la vigilància en 

els dos punts (Sant Vicenç de Rus i Fàbrica Asland) on cal travessar la carretera. Aquesta carretera 

és freqüentada per ciclistes i motoristes, per això caldrà estar molt atents a l’hora de travessar-la, 

per tal de no provocar ni tenir cap accident.  

Hem previst fer algunes parades de REAGRUPAMENT. Cal que tothom les respecti per al benefici 

del grup. Els adults responsables dels menors hauran de vetllar per la seva seguretat, especialment 

a la llera del riu Foix, si passa aigua, i en creuar la carretera, que caldrà travessar per dos punts en 

el transcurs de l’excursió. Els menors no han de passar al davant de la persona que se situarà al 

capdavant i que farà el guiatge de l’itinerari. Vetlleu-ho, si us plau. 

 



 

Material necessari (què cal portar): 

Menjar:  Cal que porteu el dinar del dissabte i alguna cosa per picar el diumenge durant l’excursió.  

Aigua:  En trobareu al refugi Erols. 

Roba d’abric:  Tot i que ja som a ple estiu, cal tenir en compte que el refugi és a 1.300 metres i que 

l’excursió del diumenge assoleix gairebé els 1.500 metres d’altitud i que hi pot fer fresca. Porteu algun 

paravent o anorac per si plou. 

Protecció solar: Gorra, crema de protecció solar, etc.  

Per al taller d’orientació: una brúixola de placa 

Documentació: Targeta federativa i document d’identitat, etc. 

Diners: Mireu de portar els diners que haguem de pagar al refugi del Cap 

del Rec en metàl·lic i justos. 

Altres: Al refugi hi ha mantes. Cal que porteu el sac de dormir. 

Descripció de l’itinerari: 

Itinerari revisat el 25 de juny de 2016 

0,00 km. 0.00 h. Refugi Erols (1.300 m). Antiga masia ramadera reconvertida en refugi, situada dins del 

Parc Natural Cadí Moixeró, al vessant sud del Puigllançada i el 

tossal de Rus, zona de pastures i d’antics corrals ramaders. El 

refugi és davant d’un ample prat d’herba i al límit del bosc, molt a 

prop del torrent d’Erols que baixa del pla d’Erols, i del torrent de 

Coll Roig, que neix al coll homònim. La casa principal d’Erols és on 

actualment hi ha les habitacions. L’antic estable, al davant 

mateix, ara s’utilitza com a menjador. Un tercer edifici està en 

procés de rehabilitació. Sortim de l’era que hi ha entre tots tres 

edificis i prenem la pista pujadora que passa per darrere les cases. Fem alguns revolts de cara amunt. Hi ha 

una llaçada que ens l’estalviem passant pel mig dels prats. 

0,85 km. 0.20 h. Trencall de pistes (1.414 m). Deixem la de 

l’esquerra, que va cap al coll Roig, i prenem la de la dreta. El camí 

planeja i guanya vistes cap al tossal i les roques de Rus, sobre 

nostre. 

1,77 km. 0.40 h. Collet de la Casa Nova (1.469 m). La terra 

d’aquest indret és vermellosa i erosionada. La vista s’eixampla. Cap 

al nord surt un camí que ens duria fins al prat i la bassa de Rus, 

on hi pasturen ramats durant tot l’estiu. Nosaltres prenem un 

camí baixador cap a llevant, en la mateixa direcció que dúiem. El 

camí fa un descens continuat per la Baga de Rus, un bosc molt 

ombrejat amb magnífics exemplars de faig, roure i pi roig i molts 

peus d’avellaners. El camí fa ziga-zagues per dins del bosc i va 

perdent alçada. A mesura que baixem, veiem aflorar estrats de 

terra vermella amb vetes minerals molt estètics. 



 
5,32 km. 2.15 h. Carretera de Castellar (1.068 m). La seguim a mà esquerra durant 300 metres. ATENCIÓ 

AMB EL TRÀNSIT! La carretera, molt recta, travessa una zona de prats molt oberta. A l’inici d’una corba, 

deixem la carretera i prenem un camí, a mà dreta, arran de prat. Passem per sota una canonada. 

5,59 km. 2.35 h. Camí GR del Llobregat (1.038 m). Un pal indicador ens 

orienta. A mà esquerra, aniríem en poca estona fins a l’església romànica de 

Sant Vicenç de Rus. Nosaltres anem recte i passem a tocar d’una granja. A 

partir d’aquest punt, seguim el riu Llobregat, que és a la nostra esquerra i 

que ens ofereix indrets de gran bellesa. Per un sender, passem per sobre 

d’un pont de fustes i anem seguint 

els senyals de GR. En un punt 

determinat, hi ha unes roques que 

cal superar fent una petita 

desgrimpada. Cal seguir els senyals i 

vigilar. El sender és estret i de 

vegades hi ha un desnivell a mà esquerra. Cal vigilar a no caure-hi. 

La llera del riu es va estrenyent. 

6,90 km. 2.55 h. Pas de l’Ós (1.000 m). Els últims replecs de la serra de Meranges formen una cresta que 

baixa sobtadament fins al riu Llobregat i n’escanya la llera fins al punt que l’aigua es veu obligada a passar 

pel fons d’un barranc. El nostre camí té una barana de protecció i passa per sobre la timba. Continuem pel 

sender, que ara s’allunya del riu i passa molt a prop de la carretera de Castellar. El senderó mor en una 

pista, que seguim a mà dreta. 

7,45 km. 3.05 h. Carretera de Castellar (967 m). La seguim a mà esquerra durant 160 m. ATENCIÓ AMB EL 

TRÀNSIT! Arribem al trencall que va cap a la fàbrica de ciment Asland. Travessem la carretera i continuem 

pel trencall. Circulem amb precaució per l’esquerra. Entre  m a l’indret anomenat el Clot del Moro, d’on 

durant més de 70 anys s’extragué pedra calcària per a l’elaboració de ciment pòrtland. A la nostra dreta, 

damunt d’un marge, hi ha l’ermita de Sant Jaume i, poc més enllà, però a l’esquerra, les restes del Xalet 

del Clot del Moro, residència dels directius de la fàbrica. 

8,10 km. 3.25 h. Antiga fàbrica de ciment Asland (940 m). 

Edifici espectacular fet bastir per Eusebi Güell en un indret 

on hi havia molta pedra calcària, aigua i carbó, però on 

costà molt fer arribar la maquinària de tecnologia 

americana. L’edifici es va construir amb les tècniques del 

modernisme i de la volta catalana de maó pla. El resultat, 

un edifici industrial únic al món que va obrir les portes el 

1904 i que va funcionar fins l’any 1975. Al seu interior hi ha 

el Museu del Ciment. En aquest punt finalitzem l’excursió.  

 



Mapa de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

 

NOTES: 
Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació Excursionista Talaia i s’adreça als membres de l’entitat adscrits al GMeF. 

D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives
1
, tots els participants a les activitats del GMeF hauran de disposar de la llicència federativa de l’any en curs. 

Els infants i joves que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus pares o altres familiars que se’n faran responsables. 

                                                           
1  Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. 


