PONT DE L’ARCADA I AVENCS DES
D’OLESA DE BONESVALLS

Distancia: 9,5 km
Altura mínima: 274 m

Horari: 2 h 30 min – 3 h Dificultat: fàcil
Altura màxima: 446 m Desnivell total: 404 m

S

Deixarem el vehicle al poble d’Olesa de Bonesvalls. Concretament a la sortida del poble al
carrer Raval al costat d’un àrea d’esbarjo infantil que fa cantonada amb el carrer Federica
Montseny. (Alt. 274 m). Seguim el carrer Raval i ens dirigim cap al final del poble.

1

199 m. Al final del carrer Raval trobem una bifurcació. Rètols informatius. Agafem la pista de
l’esquerra que no està asfaltada i ens dirigim cap al Pont de l’Arcada i Fons del Lladoner. És
una pista força ampla que va resseguint el fondo del Lledoner amb la riera d’Oleseta. A mà
esquerra ens quedaran unes cases amb el seu camí d’accés. Nosaltres continuem per la pista
principal.

2

581 m. Surt un caminet a mà esquerra. Nosaltres continuem rectes en la mateixa direcció pel
camí principal.

3

752 m. Surt un camí a mà dreta. Continuem per la pista principal sense desviar-nos. Pel voltant
tenim camps i vinyes.

4

860 m. Trobem un caminet a mà esquerra. Continuem per la pista principal tot resseguint el
fondo del Lledoner.

A

992 m. A mà esquerra trobarem les restes molt ben conservades del forn de calç d’en Ràfols.
És una construcció de 1954 restaurada el 2011. (Alt. 287 m). A partir d’aquí el camí s’endinsa
cap a l’estret i quedem envoltats pel bosc de l’obaga. Poc a poc el camí comença a pujar.

5

1,5 km. Bifurcació de pistes. Continuem per la pista de la dreta que és la principal.

6

2,1 km. Se’ns ajunta un camí per la nostra esquerra. Continuem rectes en la mateixa direcció
per la pista principal.

7

2,5 km. Cruïlla. A mà dreta surt un camí secundari. Continuem pel mateixa camí sense
desviar-nos.

8

2,6 km. Bifurcació de pistes. Continuem per la pista principal (dreta). A mà esquerra queden
les restes d’un antic pou.

9

2,8 km. Trobem un trencall secundari a mà dreta. Continuem avançant per la pista principal.

10

3,0 km. Trobem una cruïlla a mà dreta amb un senyal de barrat a 60 metres. Nosaltres
continuem rectes per la pista principal.

11

3,2 km. Trobem un caminet a mà esquerra. Continuem per la pista principal seguint el fondo
del Lladoner.
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12

3,6 km. Bifurcació important de camins. A l’esquerra surt una pista amb un curiós senyal que
ens indica que és un camí apte per camions. Aquest serà el camí per a on baixarem a la
tornada. Al seu costat a mà esquerra hi ha una curiositat natural, una pedra coberta d’heura,
coneguda com la Roca de l’Heura. (Alt. 357 m). Nosaltres continuem rectes sense desviarnos pel camí principal que segueix pujant suaument.

13

3,8 km. Cruïlla important. Hem de deixar el camí principal i agafar un senderó que ens queda
a mà esquerra. D’aquesta manera deixem el fondo del Lledoner i agafem el fondo de l’Arcada.
El trencall està marcat amb fites de pedra i té clavat un pal de ferro de color verd que ens
ajudarà a reconèixer el punt. Compte de no passar-se el trencall de llarg. El camí ara és més
estret i s’endinsa més al bosc.

14

4,1 km. Trobem marcada amb fites de pedra una petita cruïlla a mà esquerra. És un caminet
que s’enfila muntanya amunt. Deixem el nostre camí i el seguim. És la pujada a un grup
d’avencs.

Ba

4,15 km. El corriol acaba en un grup de tres avencs. (Alt. 397 m). El de dalt de tot és l’avenc
dels Topògrafs (45 metres de fondària, 131 de recorregut) i una mica més avall, baixant a la
dreta trobem dos boques de l’avenc Font i Sagué també conegut com de l’Arcada Gran (102
metres de fondària, 210 de recorregut). Compte amb els forats si aneu amb nens. Després cal
retornar pel mateix camí fins al caminet d’abans.

14

4,2 km. Un cop retornats al fondo de l’Arcada continuem cap amunt fins que el camí s’acaba.
Després cal continuar pujant uns metres més pel fondo del torrent.

Ca

4,4 km. Trobarem una cruïlla i si girem pel caminet de l’esquerra trobarem el bonic pont de
roca natural conegut com a Pont de l’Arcada. (Alt. 398 m). Després per continuar no podem
seguir rectes perquè hi ha un pany de paret infranquejable. Cal recular fins a l’anterior cruïlla
i girar cap a l’esquerra per grimpar per una petita i fàcil canaleta. Un cop a dalt girarem cap a
l’esquerra i baixem a la llera de la riera on hi ha un bon camí. Aneu en compte en aquest tram.
Ara continuem endavant pel còmode camí.

Da

4,6 km. Una mica més endavant trobarem marcada amb fites de pedra una petita cruïlla a mà
esquerra. És un caminet que s’enfila cap amunt. Deixem el nostre camí i de seguida trobem
l’avenc de la Ullera (19 metres de fondària, 25 de recorregut). (Alt. 419 m). Compte amb els
nens. Després retornem al camí principal i continuem pujant.

15

4,7 km. El nostre camí desemboca en una pista. Enfront tenim un corriol marcat amb una fita
de pedres. Agafem aquest corriol que segueix pujant.

Ea

4,8 km. El corriol arriba a l’avenc Montesinos (16 metres de fondària, 21 de recorregut). (Alt.
443 m). Compte amb els nens. Després retornem pel mateix camí fins al punt anterior.

15

4,9 km. Un cop a la pista cal seguir-la cap a la dreta.

16

5,1 km. Bifurcació de pistes. Agafem la pista de l’esquerra que té un senyal de barrat a 60
metres. La pista inicia una bona baixada, més endavant fins i tot trobarem un tram força
pendent que està cimentat.

12

6,0 km. La nostra pista desemboca en el camí de pujada pel fondo del Lledoner. Al seu costat
a mà dreta trobem la Roca de l’Heura. (Alt. 357 m). Nosaltres agafem la pista cap a la dreta i
continuem la baixada, ara de forma suau. A partir d’ara anem pel mateix camí de la pujada
però a l’inrevés.
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11

6,3 km. Trobem un caminet a mà dreta. Continuem per la pista principal.

10

6,6 km. Trobem una cruïlla a mà esquerra amb un senyal de barrat a 60 metres. Nosaltres
continuem baixant per la pista principal.

9

6,8 km. Trobem un trencall secundari a mà esquerra. Continuem avançant per la pista
principal.

8

6,9 km. Bifurcació de pistes. Continuem rectes per la pista principal. A mà dreta queden les
restes d’un antic pou.

7

7,1 km. A mà esquerra surt un camí secundari. Continuem pel mateixa camí sense desviarnos.

6

7,5 km. Surt un camí per la nostra dreta. Continuem per la pista principal.

5

8,1 km. Cruïlla de pistes. Continuem baixant per la pista principal.

A

8,6 km. A mà dreta trobarem les restes del forn de calç d’en Ràfols. (Alt. 287 m). A partir d’aquí
començarem a trobar camps i vinyes.

4

8,7 km. Trobem un caminet a mà dreta. Continuem per la pista principal tot resseguint el fondo
del Lledoner.

3

8,8 km. Surt un camí a mà esquerra. Continuem per la pista principal sense desviar-nos.

2

9,0 km. Surt un caminet a mà dreta. Nosaltres continuem rectes en la mateixa direcció pel
camí principal.

1

9,3 km. A mà dreta ens quedaran unes cases amb el seu camí d’accés. Nosaltres continuem
per la pista principal que desemboca al carrer Raval. Continuem pel carrer Raval.

A

9,5 km. Una mica més endavant trobarem a mà esquerra l’àrea d’esbarjo infantil que fa
cantonada amb el carrer Federica Montseny on hem deixat el vehicle. (Alt. 274 m).
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