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SENDERS | RUTA DELS SENDERS DEL 1714

8ª Etapa. Sant Llorenç de
Morunys – Fórnols de Cadí
INSCRIPCIONS

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 17 de setembre
HORA SORTIDA

07:30h del matí
LLOC SORTIDA

Recordeu que, per millorar l'organització i la contractació del vehicle més adient al nombre de persones participants, és molt important fer la conﬁrmació abans de les
21:00h del dijous 14 de setembre.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT Autocar

ITINERARI Després de la pausa de l'estiu reprenem la

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 21,95 km
(llarga) / 10,90 km (curta)
DESNIVELL +939m/-1121m
(llarga) / + 346m/-727m
(curta)
CAL PORTAR Bastons,
esmorzar, dinar i beguda,
roba d'abric, paravent
impermeable, càmera de
fotos (opcional) i calçat
adient. És recomanable
portar lot o frontal per si
de cas

nostra ruta dels Senders del 1714 en aquesta 8ª etapa on
deixarem la comarca del Solsonès per entrar a la de l'Alt
Urgell. En aquesta etapa seguirem el GR7 tot el recorregut.
Iniciem la ruta a la plaça de la Canal de Sant Llorenç de
Morunys, seguint pel Raval de Santa Creu, en direcció nord.
El carrer es converteix en un camí i després en un corriol
que acaba a la carretera de Sant Llorenç a la Coma.
Seguim la carretera a la dreta fins al càmping Morunys,
agafem la pista que baixa fort al costat del càmping, fins a
trobar la pista que marxa a l'esquerra amb les indicacions
del GR7 cap a la Pedra i la Coma.
Arribem a Cal Mosqueta, antiga serradora al costat del
riu; el camí es converteix en un corriol que s'enfila per uns
terrers i després s'endinsa en un bosc de pi roig, sempre per
sobre del riu.
Passem per la Font Puda, creuem el riu per una palanca.
Passada la font seguim un camí asfaltat direcció nord.
Passem una cruïlla i deixem la pista cap a la Pedra a la
dreta. Seguim a l'esquerra. Carretera.
Seguim 200 metres a l'esquerra passant el pont del riu
Cardener. Al costat del pont deixem un camí planer i agafem un corriol pedregós que desemboca en una tartera. Seguim un corriol que s'endinsa al bosc i que desemboca en
una pista forestal. Creuem el riu Cardener sota el nucli de la
Coma. Passem pel costat de la depuradora i seguim un camí
que puja direcció nord pel costat del riu.
Pugem unes escales a la part més baixa del poble. Seguim a l'esquerra de pla per un bonic i planer camí. Deixarem dos ponts que creuen el riu i continuarem rectes.
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PREU

Socis CESC 15 euros
No socis 22 euros
Menors 14 anys 7 euros
PROPOSA LA SORTIDA

INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 14 de setembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Izmet Serra/Mònica Lop
638949011 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es
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Passem la tanca per vehicles i arribem al pàrquing. Les fonts del Cardener estan 500m a
l'esquerra. Seguim rectes pel costat de la Font de l'Esquerrana. Seguim el camí, que cada
cop es fa més estret, sempre pel costat de la torrentera, fins a desembocar a una pista.
Creuem la pista i anem a buscar la marca de GR que hi ha en un pal de la llum. Seguim
el corriol que va pel costat de la torrentera i els camps de Cal Cameta, que queda a la
dreta. Trobarem tanques de bestiar que cal tornar a tancar un cop hem passat. Creuem el
rierol i seguim amunt en pujada fins arribar a la carretera. A partir d'aquí s'inicia una forta
pujada que farem seguint les marques entre carretera i petits corriols pedregosos i amb
forta pujada.
Arribem a Cal Mall, a l'era que hi ha a la dreta de la casa el camí gira a la dreta i puja
per un estret sender que tromba a l'esquerra per un pedregós caminet que puja fort fins al
camí ral que segueix a l'esquerra direcció nord. Seguim una pista forestal uns 100 metres
fins a una cruïlla de pistes. Seguirem a l'esquerra direcció nord. Uns 170 m més endavant
la pista gira 90º. En aquest punt agafem un corriol amagat que s'inicia a la dreta i s'endinsa
en el bosc.
Seguirem pujant creuant de tant en tant la carretera fins arribar a la cruïlla amb Port del
Comte. El GR continua pujant pel mig de la vall. El camí carreter s'acaba i pugem pel mig
de la pedregosa rasa fins que troba un corriol que ens porta amunt fins la carretera.
Deixem la carretera. Uns 10 metres amunt trobem un antic camí que ens porta a una
pista. Seguim a l'esquerra en pujada. Arribem a Coll de Port (1670m).
(AQUÍ COMENÇA L'OPCIÓ CURTA)

Al costat del refugi s'inicia una pista direcció nord-est. Seguirem un corriol que travessa
la pista diverses vegades.
Travessem i seguim la pista de baixada. Creuem el pont i seguim la pista fins a un edifici
vell, on agafem un camí a la dreta que puja direcció nord-est.
Anem a l'esquerra direcció al poble de Tuixent, passem pel mig del poble i anem seguint una pista direcció Fórnols de Cadí, passem pel càmping de Fórnols i després de
creuar la carretera agafem un sender ascendent per la Serra que ens portarà al poble de
Fórnols de Cadí on ens espera l'autocar.
Final de la 8ª etapa de la Ruta dels Senders del 1714 (temporada II)
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