
                             
           
                                                                          

                                                               

18 d’octubre de 2015  
 

2ª ETAPA: La Bastida d’Hortons - Fórnols 
 

Recorregut:  13,7 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, continuarem per la A-2 i 
C-14 cap a Oliana a on pararem per esmorzar, després seguirem viatge fins La Bastida 
d’Hortons (Alt Urgell) (959 m) a on iniciarem l’etapa a peu. 
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 204 km. 
 
Distància ja caminada del GR – 7: 16,5 km. 
 
Deixarem el petit llogares de La Bastida i continuarem en direcció sud, a uns 350 metres i en 
un revol del camí carreter, seguirem recte per un corriol per fer una drecera i retrobar el camí 
ample més endavant, seguirem pujant. 
 
2,2 km Petit coll (1193 m) continuarem pel camí carreter, poc més endavant deixarem a la 
nostre esquerra un camí que baixa a la masia de Ca l’Antonia, és una casa voltada de prats, en 
aquest punt en direcció sud, ja podem veure el Coll de Creu. 
 
4,3 km inici de la pujada al Coll de Creu, hi ha trams molt pedregosos i altres una mica intricats, 
passarem per zones on la terra és molt rogenca, el paisatge és molt bonic, cap el nord podrem 
veure el Pirineu amb el Pic de Salòria i més a l’esquerra el Pic de l’Orri.    
 
6,2 km Coll de Creu (1433 m) es passen zones molt humides en les que hi abundem els bolets, 
altres de més seques en les que la vegetació canvia totalment. En arribar a aquest coll la vista 
és fantàstica, veurem a l’est el final de la Serra del Cadí i en direcció sud-est el poble d’Adraén. 
Seguirem per un sender una mica pedregós en lleu baixada durant uns 2 km fins arribar al fons 
de la vall. 
 
9,3 km Riu de Bona (1191 m)  en aquesta zona que és molt verda i humida hi pastura bestiar 
boví. Tot seguit iniciem els 2 km de pujada, no és molt forta però continuada, el camí és ample 
va fent ziga sagues i passa per dins el bosc de pins, 
 



11,1 km Coll de Bancs (1383 m) hi ha una cruïlla de carreteres, la C-462 que passant per 
Adraén va de La Seu d’Urgell a Tuixén i la que va cap a Ossera. També hi ha una font i unes 
taules per la zona de picnic. A 240 m de la cruïlla en direcció a La Seu, just al costat d’una 
barraca de pedra s’inicia un camí en direcció est, és l’antic camí de ferradura que mena a 
Fórnols. 
 
13,7 km Fórnols ( 1275 m)  entrarem al poble per la zona a on hi ha un abeurador i una font 
d’aigua, que ens diuen és molt bona. En aquest llogaret que és pintoresc, tan sols hi viuen 
unes deu persones, aquí hi trobarem l’autocar que ens ha de tornar a casa. 
 

 
“Bona ruta” 


