
                             
           
                                                                          

                                                               

20 de setembre de 2015  
 

1ª ETAPA: La Farga de Moles – La Bastida 

d’Hortons 
 

Recorregut:  16,5 Km    Horari (aprox.): 5,5h  

 
Sortida: A les 7 del matí de l’Ada. Verge de Montserrat  (El Prat)  

 
ITINERARI: 

 
A ¾ de 7,00 h del matí l’autocar recollirà els companys de Barcelona a la mateixa porta de 
l’Hospital de la Val d’Hebrón, costat muntanya, vindran cap el Prat i pels vols de les 7,00 h. ens 
recollirà a l’Ada. Verge de Montserrat / Coronel Sanfeliu, després anirem cap el pàrquing de 
RENFE del Prat (zona de Ca l’Alaio) per recollir la resta de personal, després ja anirem per la 
A-2 cap a Oliana a on pararem per esmorzar, després continuarem viatge fins La Farga de 
Moles (822 m) a on iniciarem l’etapa a peu. 
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 209 km. 
 
Deixem el voral de la carretera i baixem per unes escales que queden a la nostre dreta, creuem 
el riu Valira i seguim en direcció sud-oest. 
 
0,6 km Càmping Valira (811 m) que deixem a la nostre esquerra, seguim pel marge dret del riu. 
 
3,5 km entrem a la carretera N-145 i seguim uns 200 m pel seu voral, continuem per un corriol 
que ja es separa de la carretera, després es converteix en un camí transitable per cotxes. 
 
6,8 km Anserall (746 m) no entrem al poble i ens queda a la nostre esquerra. Passem per una 
zona amb grans prats a banda i banda del camí. 
 
9,8 km Cruïlla amb la carretera N-260 (729 m) hi ha molt de trànsit i cal anar molt en compte 
per travessar-la. 
 
10,2 km per un pont travessem el riu Valira i entrem a La Seu pel Parc del Valira (697 m), pels 
carrer de la població ens desplacem en direcció sud-est. 
 
11,6 km Pont de la Palanca (693 m) situat a tocar del Parc del Segre, d’esports d’aigües 
braves, seguirem en direcció sud-est i poc a poc el camí es va enfilant, inicialment està asfaltat 
i passa pel costat d’algunes cases, però més endavant acaba sent un corriol. 
 
12,6 Borda del Guiu (729 m) és una casa molt ben arreglada de turisme rural.  



13,9 km Coll (902 m) el camí deixa de pujar i planeja, tot seguit inicia un descens. 
 
15,5 km Carretera de La Seu a La Bastida (826 m)  
 
16,5 km La Bastida d’Hortons (959 m), es tracta d’un petit grup de cases. En aquest punt 
acabarem la nostre etapa i l’autocar ens vindrà a recollir per tornar-nos a casa tot passant per 
La Seu.  
 

 
“Bona ruta” 


