
                             
           
                                                                          

                                                               

13 de desembre de 2015  
 

4ª ETAPA: Coll de Port – Sant Llorenç de Morunys 
 

Recorregut:  11,5 Km    Horari (aprox.): 5 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 Manresa, Solsona, Sant Llorenç de Morunys i Coll de Port a on esmorzarem en el 
refugi/ parador, després en el mateix punt iniciarem l’etapa a peu. 
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 150 km. 
 
Distància ja caminada del GR – 7:   42,4 km. 
 
Deixarem el Coll de Port (1671 m) creuant la carretera i seguint un corriol en direcció sud que 
baixa en forta pendent, en alguns trams coincideix amb la llera del torrent, cal anar amb molt de 
compte ja que les fortes pluges han erosionat molt el terreny. 
 
1,4 km Cruïlla amb la carretera que puja a les estacions d’esquí de Port del Comte (1421 m) 
travessem la carretera i seguim per un corriol en direcció sud, continuem baixant per forta 
pendent, hi ha trams en que el camí passa pel mig del torrent, en cas de pluja és intransitable i 
pot esdevenir perillós, l’alternativa consisteix en seguir per la carretera. 
 
2,3 km Ca l’Arreplegat (1320 m) te un porxo que en cas de mal temps ens pot ser d’utilitat, es 
passa a frec de la casa, que ens queda a l’esquerra, es continua pel camí ramader. 
 
2,9 km Seguim un tram de carretera d’uns 250 metres fins arribar a un revolt que deixant la 
carretera, tornem a agafar un corriol que continua baixant. Es passa per a prop de les fonts del 
Cardener. 
 
5,5 km La Coma (976 m) es passa entre les cases i el riu Cardener. El camí ja és molt més 
planer però amb suau pendent. 
 
7,4 km Pont de Pedra (911 m)  es va a l’esquerra i després a la dreta seguint una ample pista. 
 
8 km (881 m) Font de la Puda hi ha una gran zona de picnic i en la font hi han fet un cobert. 



 
9,7 km Càmping  (874 m) ens queda a la nostre dreta i tot vorejant-lo hem de pujar fins la 
carretera, 
 
11,5 km Sant Llorenç de Morunys (911 m) entrem al poble pel nord per un carrer que te una 
forta pendent fins arribar a la Plaça de les Eres i al Portal de la Canal, just a tocar de l’església 
de Sant Llorenç. En el poble hi viuen prop d’un miler de persones. 
 
Tindrem ocasió, si volem, d’anar a prendre un refresc en algun bar del poble abans de pujar a 
l’autocar que ens esperarà en la Plaça del Vell Mur per retornar-nos a casa.   
 

 
“Bona ruta” 


