
                             
           
                                                                          

                                                               

15 de novembre de 2015  
 

3ª ETAPA: Fórnols – Tuixent – Coll de Port 
 

Recorregut:  12,2 Km    Horari (aprox.): 6 h  

 
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-55 cap a Berga a on pararem per esmorzar en el Càmping Berga Resort, després seguirem 
viatge fins a Fórnols (Alt Urgell) a on iniciarem l’etapa a peu. 
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 179 km. 
 
Distància ja caminada del GR – 7: 30,2 km. 
 
Deixarem el petit llogaret de Fórnols (1292 m) baixant pel carrer que hi a l’entrada del poble  en 
direcció sud-est fins a la sortida de les cases a on continuarem per una pista, poc després la 
deixarem i seguirem un corriol que continua baixant per la carena, passarem per dins un tancat 
en el que hi han cavalls, arribarem fins el fons de la vall. 
 
2,6 km Molí de Fórnols (997 m) en aquest indret hi ha un restaurant i instal·lacions de lleure. 
Per un pont passarem el riu Lavansa i anirem a l’altre costat de la vall, deixarem el càmping a 
la nostre esquerra i continuarem pujant suaument fins que ja la pista planeja. 
 
6,7 km Cruïlla del camí que va cap el Coll de Port (1130 m) que queda a la nostre dreta, tenim 
davant el poble de Tuixén. Si decidim anar al poble, continuarem recte i si anem cap el Coll de 
Port sense passar per Tuixén, agafarem el camí de la dreta. 
 
7,2 km Tuixén (1194 m) és un poble situat dalt d’un turó i arribarem a la plaça situada en la part 
alta del nucli urbà, a on hi ha el Museu de les Trementinaires. 
Si volem anar cap el Coll de Port hem de tornar a la cruïlla abans esmentada i seguir el camí 
en lleugera pujada que va en direcció sud-oest, passem per entre grans parts en els que hi 
pastura el bestiar. 
 
8,8 km Masia del Carreu (1191 m) el camí passa pel seu costat i ens queda a la nostre 
esquerra, continuem fins arribar a la carretera que va de Tuixén a Coll de Port, la creuem i a 



uns 100 metres a l’esquerra, un cop passat el pont seguirem una pista que puja, a uns 300 
metres deixarem la pista i seguirem un corriol a la nostre dreta.  
 
9,9 km Corriol (1250 m)  que en direcció sud-oest puja amb gran pendent, de l’ordre del 21%,  
son uns dos kilòmetres de recorregut molt durs, fins que s’arriba a una pista d’uns 700 metres 
que ja planeja fins arribar al Coll de Port. 
 
12,2 km Coll de Port (1671 m) hi ha un restaurant i per aquí passa la carretera que va de 
Tuixén a Sant Llorenç de Morunys. Si el temps ens acompanya podrem tenir una vista 
esplèndida de la vall. 
.L’autocar ens esperarà per retornar-nos a casa.  
 

 
“Bona ruta” 


