
                             
           
                                                                          

                                                               

17 de gener de 2016  
 

5ª ETAPA: Sant Llorenç de Morunys – Hostal del 

Cap del Pla 
 

Recorregut:  12,8 Km    Horari (aprox.): 5,15 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, i Sant Llorenç de Morunys a on esmorzarem, després en la 
mateixa població iniciarem l’etapa a peu. 
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 135 km. 
 
Distància ja caminada del GR – 7:   66,7 km. 
 
Deixarem Sant Llorenç de Morunys, partint de la Plaça del Vell Mur, i ens dirigirem cap a la 
cruïlla de les carreters que van a Coll de Jou, Coll de Port i Berga, se surt par la LV-4241que és 
la que va cap a Coll de Jou i es deixa per passar per una zona urbanitzada a on hi han moltes 
torres. 
 
1,6 km retrobem la carretera de Coll de Jou i la seguim uns 200 metres, després seguim la 
carretera que va cap al Santuari de Lord. 
 
2,3 km Ermita de Sant Serni del Grau (1088 m) continuem cap el Santuari de Lord, al cap d’uns 
500 metres deixem la carretera i ens enfilem per un corriol a la nostre dreta. 
 
3,2 Km Roc Foradat (1106 m) , és un pas estret que en el seu temps es va eixamplar per 
permetre el pas dels matxos carregats amb les alforges. Tenim unes bones vistes sobre el 
poble de Sant Llorenç de Morunys. Continuem pujant suaument per terreny rocós. 
 
5,8 km Carretera de Solsona a Port de Comte (1371 m) la seguim durant uns 700 metres en 
direcció sud. 
 
6,5 km Deixem la carretera i agafarem un corriol a la nostre esquerra que segueix paral·lel a la 
carretera en lleu descens. 



 
 9,7 km Hostal del Vent (1275 m), és una edifici situat en un coll a tocar de la carretera, en estat 
ruïnós. Travessarem la carretera i ara la tindrem a la nostre esquerra, seguirem baixant per un 
camí ample amb trams dins el bosc i altres més pedregosos amb fortes pendents al final.   
 
12,8 Km Hostal del Cap del Pla (1106 m) hi ha un restaurant i també és una casa de turisme 
rural, situada a tocar de la carretera. 
  
En aquest lloc acabarem l’etapa d’avui i aquí trobarem l’autocar per retornar a casa.  

 
“Bona ruta” 


