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SECCIÓ DE SENDERS 

AE TALAIA 

DEL CONGOST DE MONT -REBEl AL GOLF DE ROSES 

9a Etapa: SANT LLORENÇ DE MORUNYS - SANT LLEIR - SANT MARTÍ DE LA 
CORRIU - EL SISQUER - PONT DE LLINARS 

6 d'octubre de 1996 

HORARI PREVIST 

Sortida de Vilanova i la Geltrú. 6 h 

Sant Llorenç de Morunys. Esmorzar. 9 h 
Inici de l'etapa. 9.30 h 

Coll de Sant Lleir. Reagrupament. 10.10 h 
10.20 h 

Cota 1420 m (5.67 km). Reagrupament. 11.35 h 
11.50 h 

Sant Martí de la Corriu. Reagrupament. 12.30 h 
12.45 h 

Riu Aigua de Valls. Reagrupament 13.35 h 
13.45 h 

El Sis quer . Reagrupament i dinar. 14.30 h 
16 h 

Pont de Llinars. Reagrupament. 17 h 
Sortida cap a Vilanova. 17.15 h 

Vilanova i la Geltrú. 20 h 

Notes.-

** Esmorzarem a Sant Llorenç de Morunys i dinarem al Sisquer (cal portar el dinar). 

** Pel carn í trobarem fonts i rius. 

** Porteu el cistell per als bolets. 

** Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagruparnents i vigileu que hi sigui tothom. 

A.E. Talaia SSD19961006_121
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L'etapa d'avui és una passejada per les terres de la vall de Lord, des de Sant Llorenç de Morunys 
fins als seus extrems orientals fronterers amb el Berguedà. En aquest trajecte travesserem les valls del 
Cardener, de l'Aigua de Valls i de l'Aigua de Llinars; això significa que hi haurà baixades i pujades i 
també grans panoràmiques i fins i tot algun engorjat, és a dir, que serà una passejada cansada però 
agraïda. 

LA VALL DE LORD 

La vall de Lord situada al nord de la comarca del Solsonès, forma un autèntica subcomarca natural 
per la seva configuració geogràfica totalment diferenciada. És formada pels municipis de Sant Llorenç 
de Morunys, la Coma i la Pedra i Guixers. Queda tancada al nord per l'àmplia serra del Port de Comte 
que s'aixeca des de Coll de Jou i que amb 2283 m és la més alta de la contrada. Aquesta serra queda 
unida a la del Verd pel coll de Port, lloc de pas per anar a la vall de Tuixén i la Vansa. A ponent les 
alçades es van abaixant i trobem serres secundàries com són les de Mitges i Pratformiu, que no passem 
dels 1600 m. Al sud les característiques muntanyoses canvien radicalment i trobem serres conglomera
des amb altes i verticals parets. Són les serres de Busa i dels Bastets i les més baixes de les Roques i la 
famosa mola de Lord amb el santuari al seu cim. 

La vall, que primer s'estén de nord a sud, segueix el curs del novell riu Cardener que té el naixe
ment al bonic poble de la Coma per girar després en direcció sud-est a Aigüesjuntes, punt on el riu 
Cardener s'ajunta amb el riu Aigua de Valls que baixa de Gósol. A partir d'aquest punt la vall es torna 
més estreta i forma els bonics paratges de Vallonga i les gorges del Cardener amb els ponts romànics 
de Vallonga i de les Cases. 

El nucli de població més important és Sant Llorenç de Morunys, situat la centre de la vall i amb 
uns 870 habitants. La Coma i la Pedra és un municipi més petit situat a la part nord de la vall; dins del 
seu terme hi ha les pistes d'esquí de Port de Comte. Guixers és un municipi sense nucli urbà, format 
per cases disseminades situades per les muntanyes orientals de la vall. 

SANT LLORENÇ DE MORUNYS 

El terme municipal de Sant Llorenç de Morunys, una petita extensió de només 4.28 km2,' es troba 
al peu de la serra de Port de Comte, al vessant de la dreta del riu Cardener, envoltat en la seva major 
part pel terme de Guixers, excepte la part nord que limita amb la Coma i la Pedra. Comprèn també, 
entre Navès i Guixers, l'enclavament que inclou la mola de Lord, amb el santuari de Lord i el tossal de 
Vallonga. 
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La població de Sant Llorenç té els seus orígens en la comunitat de clergues erigida a les darreries 
del segle IX al peu del camí de la Seu d'Urgell a Cardona pel coll de Port, que va ser restaurat pels 
comtes d'Urgell, amb els ponts romànics de Vallonga i de les Cases. Al final del segle XIII la vila fou 
protegida pels benedictins i enfranquida pels vescomtes de Cardona. Des del segles XIV, fins al segle 
passat, va ser coneguda per la seva indústria de draps de llana, exportats per tota la Mediterrània occi
dental i coneguts com a draps piteus, pel seu origen piteví, la qual cosa va fer que la vila fos anomena
da popularment Sant Llorenç dels Piteus. 

Als voltants de Sant Llorenç hi ha una gran quantitat de esglésies i ermites, moltes d'elles romàni
ques, que valIa pena conèixer, com ara la capella de Sant Lleir, Sant Semi del Grau, Santa Magdalena 
de les Tragines, Santa Creu d'Ollers, etc. , moltes d'elles dins dels municipis veïns de la Coma i la 
Pedra i Guixers. De totes elles sens dubte el santuari del Lord és el més important; és el centre espiri
tual no solament de Sant Llorenç i de la vall de Lord, sinó de la muntanya del Solsonès. Aquest santua
ri ha tingut al llarg de la seva història quatre temples successius: el primer pre-romànic, el segon al 
segle XV, el tercer al segle XVIII, enderrocat a la primera Guerra Carlina, i finalment el quart, que fou 
construït per l'industrial Esteve Monegal. 

La vila conserva l'estructura medieval formada per un clos murat en forma de pentàgon irregular, 
on antigament hi havia cinc portals als angles, dels quals només resten el de la Pietat i el de l'Era Nova 
a migdia, el de Vall fred o del Puig a llevant i el de la Canal al nord. Des dels portals, una sèrie de 
carrers condueixen cap a les placetes interiors, i el carrer Major acaba prop de l'església, en un altre 
portal interior. Malgrat els saquejos que va patir durant la Guerra Incivil, l'església parroquial, d'estil 
romànic, conserva una sèrie d'obres molt interessants, com el fragment de pintura mural del segle XIV, 
el retaule gòtic, les restes de l'altar major barroc, construït per l'escultor Francesc Morató, i la capella 
i altar xorigueresc de la Mare de Déu dels Colls, obra de Josep Pujol i els seus fills. Al costat de 
l'església, on actualment es troba el museu de la vall, hi ha la casa de la Mare de Déu, erigida al segle 
XVI per la Confraria dels Colls. 

Als afores de Sant Llorenç es pot visitar la capella de la Pietat, que conserva un magnífic retaule 
gòtic del segle XV, obra del pintor Francesc Solives. 

GUIXERS 

El terme de Guixers, de 66 km2, envolta el de Sant Llorenç de Morunys i queda centrat pel riu 
Aigua de Valls que s'uneix al Cardener a Aigüesjuntes. A ponent del Cardener, el territori va des de la 
serra de les Morreres fins la mola de Lord i la capçalera de la rassa de Vilamala, i comprèn el coll de 
Jou per on passa la carretera que puja de Solsona. A llevant, el terme va des dels contraforts meridio
nals de la serra del Verd i la serra d'Ensija, fins a la serra dels Bastets i la de Busa. El municipi com
prèn els agregats i antigues parròquies de Montcalb, Sisquer, Valls, Caltelltort i la Corriu. 

Dóna el nom al municipi l'antiga parròquia de Sant Martí de Guixers, esmentada el 1088 quan el 
comte Ermengol d'Urgell la cedí a Santa Maria de Solsona. En resta una petita esglesiola romànica 
actualment dedicada a la Trinitat, propera a la masia de Can Guix, als vessants meridionals de la roca 
de Guixers. Prop seu hi ha l'antiga església de Sant Feliu. 

A llevant del terme hi ha la parròquia de Sisquer, dedicada a Sant Esteve i esmentada ja el 839 a 
l'acta de la catedral d'Urgell, situada a l'interfluvi de l'Aigua de Valls i l'Aigua de Llinars. Prop seu, 
aturonades, s'alcen les ruïnes de l'antic castell de Sisquer, esmentat des del segle XIII que fou del 
vescomtat i dominis dels Cardona. 

A la dreta de l'Aigua de Valls, al nord del terme, sota el puig Aguilar hi ha la parròquia de la 
Corriu dedicada a Sant Martí, que és esmentada ja el 839. La rectoria fou sovint residència del cap carlí 
que regia la comandància militar de Sant Llorenç de Morunys durant la primera Guerra Carlina, dit el 
Rector de Prades, que pintà les parets de la casa mentre recuperava forces per a continuar la lluita. 
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La casa del comú es trobava a la masia del Jardí i l'hostal de la Mel, vora el Cardener. En les 
eleccions municipals del 1846 els vots es dipositaven dins d'un tupí i en fer l'escrutini sortiren més 
paperetes que votants, fet que invalidà l'elecció i el cas arribà a la cambra dels diputats. Des d' alesho
res ençà hom qualifica les eleccions suspectes de tupinada. 

LLINARS DE L'AIGUADORA 

Aquesta parròquia del municipi de Castellar del Riu es troba a l'extrem occidental del terme, entre 
l'Aigua de la Corba i l'Aigua d'Ora, dita en aquest sector Aigua de Llinars. L'església de Sant Iscle i 
Santa Victòria és de construcció relativament moderna. Al nord s'aixeca el santuari de la Mata de 
caràcter marià, que hom ha volgut identificar sense fonament amb l'antic monestir de Sant Salvador de 
la Mata. A l'extrem nord-oest de la demarcació parroquial, a la dreta de l'Aigua de Llinars, hi ha 
l'antiga parròquia de Santa Coloma de can Cabra, petita església romànica d'una nau, modernament 
enguixada i emblanquinada! i, més al nord encara, prop de la masia de la Costa, la petita església 
romànica de Sant Salvador de Vilaverd, d'una nau igualment en bon estat de conservació. 
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La Vall de Lord 



Horari 
Parcial Total 

0.00 0.00 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT 

Quilòmetres 

0.000 

Comencem l'etapa a la plaça de la Canal de Sant Llorenç de Morunys (925 m). A l'esquerra hi ha 
unes fonts i a la dreta la porta Canal que dóna accés a la placeta on hi ha l'entrada a l'església parro
quial. Nosaltres hem de baixar pel carrer Vall Fred, pel costat de la porta Canal. 

El carrer baixa amb fort pendent fins arribar a la plaça de l'Era Nova. A partir d'ací continuem 
per un camí encimentat que surt per l'esquerra; baixem per entremig de marges. 

0.03 0.03 0.240 

Deixem un camí a l'esquerra i una mica més enllà un altre que es dirigeix a unes cases que queden 
a la dreta. 

0.0 1 0.04 0.325 

Atenció: Quan el camí decanta cap a l'esquerra l'hem d'abandonar i seguir endavant per un de 
menys fressat amb el sòl herbós. En aquest punt hi ha un indicador de fusta. 

0.02 0.06 0.475 

Entrem en un camp i el voregem deixant-lo a la dreta. El camí segueix per una zona molt ombrí
vola; seguim baixant. 

Deixem un senderol que se'n va planejant per l'esquerra; comencem a baixar per un tram graonat. 

0.02 0.08 0.625 

Desemboquem al bell mig del revolt d'un camí. Hem de seguir-lo cap a la dreta, en la direcció que 
portàvem malgrat que en una pedra del mur que ens queda a l'esquerra hi hagi el senyal de pas barrat. 
A la dreta, podem veure-hi el riu Cardener. 

El camí gira vers l'esquerra i passa per entremig de les edificacions del molí d'en Monegal. 

0.02 0. 10 0.775 

Sortim en un camí transversal enfront d'una casa amb jardí; hem d'anar cap a la dreta. Pocs me
tres més endavant deixem un camí a l'esquerra i ens situem al costat del Cardener (8 15 m). Atenció: 
En aquest punt i malgrat les marques hem d'abandonar el camí que seguim per anar a creuar el riu per 
una passera de fusta. (Compte amb els aparells de telefonia mòbil). 

Passat el riu hem d'anar cap a la dreta i seguir per un caminet que va pel costat d'una tanca. Hi ha 
uns senyals grogues i verdes; pugem. 

0.04 0. 14 1.000 

Desemboquem en un camí; el seguim vers l'esquerra pujant per un sòl força malmès. Trobem 
marques del GR. 
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0.05 0. 19 1.250 

Arribem en una bifurcació; seguim la branca de l'esquerra que puja per un tram molt erosionat. 

0.03 0.22 1.400 

Seguim un senderol que va cap a la dreta pujant per un reguerot. 

0.03 0.25 1.550 

Continuem per un tram més ample; passem per sota d'una línia de conducció elèctrica. A la dreta 
ens queda un petit fondal i enrera tenim una bonica panoràmica de Sant Llorenç de Morunys. 

Una mica més endavant trobem una bifurcació; seguim pujant pel senderol ben marcat de l'esque-
rra. 

0.06 0.31 1.850 

Desemboquem en un camí; el seguim cap a l'esquerra pujant més suaument. A l'esquerra es veu la 
Casa Vella. 

0.06 0.37 2. 150 

Arribem al coll de Sant Lleir (970 m), per on passa una pista que hem de seguir uns metres cap a 
la dreta en direcció a l'ermita de Sant Lleir. Immediatament s 'ha d'abandonar aquesta pista i anar per 
l'esquerra pel costat d'un marge en direcció a la masia de can Clots; l'ermita ens queda a la dreta a un 
nivell superior. 

Abans d'arribar a la casa hem de baixar cap a l'esquerra, passant pel costat d'un pou; trobarem 
una tanca. Baixem. 

0.04 0.4 1 2.430 

Passem a frec d'una grossa alzina que queda a la dreta del camí. 

0.0 1 0.42 2.500 

Deixem un camí que puja per l'esquerra i tot seguit travessem el torrent de la Barata (940 m). 
Continuem per un caminet que s'enfila enganxat a la paret del torrent per entremig de roques. 

0.07 0.49 2.850 

Finalitza la pujada (980 m); el caminet decanta cap a l'esquerra i se situa paral'lel a la vall de 
l'Aigua de Valls que veiem a la dreta. Davallem lleugerament. 

0.02 0.5 1 2.980 

Desemboquem en un camí; l'hem de seguir vers l'esquerra en suau pujada. 

0.0 1 0.52 3.050 

Atenció: Cal abandonar el camí i grimpar per un corriol que s'enfila amb fort pendent per l'esque-
rra. 
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0. 13 1.05 3.480 

Finalitza la forta pujada; el senderol planeja cap a l'esquerra. 

0.0 1 1.06 3.550 

Sortim en una cruïlla de pistes ( 1 100 m); hem d'anar per la de la dreta que puja. 

0.09 1. 15 4.000 

Atenció: Arribem en un punt on hi ha un pal indicador no massa visible ( 1 140 m). El pal senyalit
za que la pista segueix cap a Pratformiu i la Rasa dels Forats. Nosaltres hem de continuar per un sende
rol que puja cap a la dreta i que va al Cap de Balç i la Corriu. 

0.05 1.20 4. 180 

El senderol s'apropa a un petit mur de roca que fa de barana d'un excel'lent mirador vers la vall 
del Cardener i el Port del Comte. Seguim pujant. 

0.03 1.23 4.290 

Comencem les primeres ziga-zagues del grau de Cap de Balç. A l'esquerra tenim el fondal de la 
Rasa del Forats i, al vessant oposat, hi veiem la masia la Barata. 

0.08 1.3 1 4.570 

Trobem una placa, recentment col'locada, que ens diu que pugem pel grau de Cap de Balç. 

0. 14 1.45 5.070 

Arribem al capdamunt del grau ( 1380 m) on trobem una bifurcació; rebutgem la branca de l'esque
rra que planeja i continuem per la de la dreta que puja lleugerament pel llom de la serra de Mitges. 

Després de travessar una clariana el senderol planeja per entremig del bosc per damunt d'unes 
feixes que queden a la dreta. 

0.06 1.5 1 5.470 

Trobem un antic camí de carro; el seguim cap a la dreta. 

0.02 1.53 5.600 

Desemboquem al bell mig del revolt d'una pista; l 'hem de seguir cap a la dreta en la direcció que 
portàvem. Planegem pel costat d'un bosquet de pins. 

0.0 1 1.54 5.670 

A la dreta de la pista queda una esplanada ( 1420 m); a partir d'ací comencem a baixar. 

0.07 2.0 1 6.240 

La pista fa un revolt cap a la dreta per travessar un petit torrent. 

6 



0.02 2.03 6.400 

Després d'una suau pujada se'ns uneix un camí que baixa per l'esquerra. Baixem; davant tenim la 
panoràmica de la vall dels torrents de l'Obac i de Sant Martí; a l'esquerra, un xic elevat, podem veure
hi el santuari de Puig Aguilar i més enllà la serra dels Prats. 

0.02 2.05 6.570 

Deixem un camí que puja cap a l'esquerra. Continuem baixant; a la dreta, a un nivell inferior, hi 
ha uns camps en terrassa. 

0.02 2.07 6.720 

Per la dreta se'ns uneix un camí que puja i tot seguit la pista passa a frec d'uns arbres exuberants. 

0.03 2. 10 6.920 

Deixem un trencall que puja cap a l'esquerra i continuem baixant. 

0.04 2. 14 7.2 10 

Passem pel costat de can Magineda ( 1330 m) que queda a la dreta de la pista a un nivell inferior; 
a l'esquerra, elevada també hi ha una masia. 

0.02 2. 16 7.360 

Atenció: Hem d'abandonar la pista i baixar cap a la dreta per un corriol una mica embrossat. 

0.02 2. 18 7.460 

Passem pel costat d'un arbre i desemboquem en un camí; l'hem de travessar i seguir per un sende
rol molt embrossat que baixa cap a la dreta i després va cap a l'esquerra. El senderol que en alguns 
trams és una mica perdedor va baixant amb tendència anar cap a l'esquerra. Cal tenir cura de seguir les 
marques. 

0.07 2.25 7.8 10 

Entrem en un bosquet; planegem una estona i més endavant tornem a baixar. Trobem algunes 
bifurcacions; hem de seguir la branca més marcada que, en general, és la de la dreta. 

0.05 2.30 8.080 

Sortim en un vell camí; el seguim cap a l'esquerra baixant. Veiem una mànega de conducció d'ai
gua a l'esquerra. Tot seguit aquest vell camí fa un doble revolt i desemboca en una pista que seguirem 
vers la dreta baixant. 

0.04 2.34 8.310 

Arribem a Sant Martí de la Corriu ( 1 170 m). A l'esquerra queda una font; a la dreta la casa i 
l'ermita. Seguim per la pista baixant; fa un revolt i va a passar pel peu de l' àbsis de l'ermita. 

0.03 2.37 8.540 

Per la dreta se'ns uneix un camí; passem pel costat d'un gran roure. Seguim baixant per la vall 
situada entremig de la serra de Guixers, a la dreta, i el serrat de Sant Eulàlia, a l'esquerra. 
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0.04 2.4 1 8.850 

Deixem un camí a l'esquerra i travessem el torrent de la Foranca ( 1 120 m): la pista segueix bai
xant per l'esquerra del torrent. 

0.0 1 2.42 8.950 

Trobem la pista que baixa del santuari de Puig Aguilar ( 1 100 m); a la cruïlla hi ha un indicador. 
Hem de seguir aquesta pista cap a la drèta, baixant pel costat del torrent. 

0.02 2.44 9.120 

Per l'esquerra se'ns uneix un camí molt desdibuixat que baixa. 

0.05 2.49 9.540 

Se'ns uneix un camí per la dreta que puja del torrent de Sant Martí. El torrent queda cada vegada 
més enfonsat. 

0.04 2.53 9.870 

Un nou trencall se'ns uneix per la dreta. 

0.07 3.00 10.450 

La pista fa un marcat revolt cap a la dreta i baixa decidida cap al torrent. A l'esquerra del revolt 
hem deixat un trencall i a la dreta, mig penjat per l'excavació, hi ha un monòlit commemoratiu. Més 
avall, per l'esquerra, se'ns uneix un camí que puja i una mica més endavant en deixem un altre que 
s'enfila per la dreta. 

0.02 3.02 10.620 

La pista gira cap a l'esquerra i travessa el torrent de Sant Martí (950 m); a la dreta deixem un 
trencall. 

0.03 3.05 10.860 

A la dreta de la pista queda una font amb broc de teula. 

0.03 3.08 1 1. 100 

Per la dreta se'ns uneix una pista que puja del torrent. En aquest punt el torrent de Sant Martí 
s'uneix al riu Aigua de Valls, la part de la vall aigües amunt del qual veiem a l'esquerra. Tot seguit la 
pista fa un marcat revolt cap a la dreta enganxada a la paret de roca; a l'esquerra hi ha un barana que 
ens separa del tallat que s'aboca al riu. Baixem; la vall s'eixampla vers la plana de Santa Maria de 
Valls situada al peu de la serra de Busa. 

0.02 3. 10 1 1.260 

Veiem una font a la dreta de la pista; deixem un trencall no massa definit a l'esquerra. 

0.02 3. 12 1 1.420 

A la dreta veiem les restes d'una bassa i a l'esquerra, a un nivell inferior, hi veiem les cases de 
can Riu de Valls. 
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0.0 1 3. 13 1 1.490 

Deixem un trencall a la dreta que s'enfila i passem per un eixamplament de la pista. A l'esquerra, 
a l'altra banda del riu, una mica elevada, podem veure-hi una impressionant construcció de nova planta. 

0.03 3. 16 1 1.690 

Atenció: Per l'esquerra se'ns uneix el camí que ve de can Riu de Valls; en aquest punt hem d'a
bandonar la pista que continua vers Santa Maria de Valls i anar pel camí en direcció a les cases de can 
Riu de Valls. 

0.0 1 3. 17 1 1.770 

Arribem a can Riu de Valls; a l'esquerra hi ha unes edificacions i a la dreta una piscina i un bonic 
jardí. Hem d'anar fins davant de la masia i continuar per unes escales que hi ha a l'esquerra passant a 
frec de la casa. A la part de darrera de la casa el camí deixa un trencall que puja per l'esquerra i tot 
seguit baixa fent una ziga-zaga amb sòl empedrat per entremig de les edificacions. Ens situem a la vora 
del riu i continuem per un tram amb el sòl herbós. 

0.03 3.20 1 1.970 

Ens trobem amb una edificació a mig construir que ens talla el pas; hem de vorejar-la per la dreta. 

0.0 1 3.2 1 12.040 

Arribem en un pont sobre el riu Aigua de Valls (860 m); l'hem de creuar. A l'altra banda ens 
trobem amb tres pistes; hem de seguir per la que va pel costat esquerra del riu, aigües avall, i, atenció, 
al cap de pocs metres, abandonar-la per continuar per un senderol que s'enfila decidit per l'esquerra. 

0.03 3.24 12.190 

Desemboquem en el revolt d'una pista; l'hem de seguir vers l'esquerra en direcció a les edifica
cions de can Sastre que es veuen davant. Abans d'arribar-hi, però, hem d'agafar una pista que puja 
enrera per l'esquerra. Aquesta pista fa un ampli revolt i es dirigeix vers l'impressionant Casa Nova que 
havíem vist des de l'altra banda del riu. 

0.02 3.26 12.350 

Atenció: Just davant d'un dipòsit de gas hem de deixar la pista i continuar per un senderol que 
s'enfila amb fort pendent pel costat de la tanca posterior de la Casa Nova. 

0.03 3.29 12.500 

S'acaba la tanca; el senderol segueix pujant fort per entremig del bosc pel llom de la carena situa
da entremig dels torrents del Jepó, a l'esquerra, i del Sisquer, a la dreta. 

0.07 3.36 12.800 

Ens trobem amb un senyal de pas barrat; hem de continuar pel senderol de la dreta que puja de 
forma més suau i que més endavant fins i tot planeja. 

0. 10 3.46 13.300 

Passem per una clariana; el senderol s'eixampla una mica i toma a pujar. 
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0.07 3.53 13.650 

Deixem una bonica bassa natural a l'esquerra del camí a un nivell inferior. Seguim endavant plane
jant per un tram amb el sòl herbós. 

Davant, enlairades, veiem les construccions del Sisquer; pugem per un tram pedregós. 

0.03 3.56 13.800 

Desemboquem en un camí més fressat; el seguim per la dreta en la direcció que portàvem. A la 
dreta queda una altra bassa natural. 

0.05 4.01 14.050 

Veiem una nova bassa a l'esquerra; continuem pujant. 

0.04 4.05 14.250 

Arribem al coll del Sisquer (llOO m); travessem una tanca oberta de cadena i desemboquem en 
una pista transversal. Si seguim aquesta pista cap a la dreta arribarem, en uns cinc minuts, al santuari 
de Sant Esteve del Sisquer. El GR continua per la branca de l'esquerra que puja lleugerament. 

0.05 4. 10 14.630 

Trobem una bifurcació. La branca de l'esquerra continua pujant vers can Fontanella que veiem 
davant nostre; el GR segueix per la branca de la dreta que baixa tot travessant una tanca de fi!ferrada. 
Pocs metres més endavant se'ns uneix un camí que baixa per l'esquerra. Fem un revolt cap a la dreta 
per tal de creuar-un petit torrent. Davant tenim la panoràmica de la vall del torrent de Fontanella que va 
a desembocar a l' Aigua de Llinars. 

0.04 4.14 14.880 

Se'ns uneix un senderol que baixa per l'esquerra. 

0.01 4.15 14.960 

El camí passa a frec d'una paret de roca i gira vers la dreta; seguim baixant. 

0.04 4.19 15.300 

En un marcat revolt cap a l'esquerra deixem un camí que surt cap a la dreta. 

0.02 4.2 1 15.640 

Hem de travessar una tanca de fusta. Uns metres més endavant el camí gira cap a la dreta per 
creuar un torrent que baixa pel costat d'una bauma. 

0.03 4.24 15.850 

Se'ns uneix una pista que baixa per l'esquerra. Més endavant deixem dos trencalls a la dreta. 

0.05 4.29 16.240 

Deixem una font a l'esquerra del camí. 
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0.02 4.31 16.410 

Arribem en una cruïlla (960 m); la branca de l'esquerra puja vers la Casa Nova que veiem a tocar 
i el GR segueix en la direcció que portàvem tot baixant per sòl asfaltat. Deixem una font i una petita 
canal a l'esquerra; sentim la remor d'un torrentet que travessem. 

0.02 4.33 16.580 

Passem un nou torrentet i girem cap a la dreta; en el revolt deixem un camí que surt per l'esquerra 
dirigint-se a les escoles. Una mica més endavant deixem, a la dreta, el camí que puja vers Santa Colo
ma. Baixem amb fort pendent pel costat del petit torrent. 

0.03 4.36 16.800 

Deixem un trencall a l'esquerra; passem per un tram amb una vegetació exuberant. Creuem el 
torrent i ens situem a la seva dreta. 

0.02 4.38 16.950 

A la dreta queda una pista i a l'esquerra, a l'altra banda del torrent, podem veure-hi uns xalets. 

0.03 4.41 17.200 

Arribem al pont que creua l'Aigua de Llinars (920 m); el creuem. A l'altra banda deixem dos 
camins a l'esquerra; el segon puja vers el santuari de la Mare de Déu de la Mata. Seguim endavant per 
la pista asfaltada. 

0.02 4.43 17.370 

A l'esquerra deixem el camí d'accés a cal Tirador i un camp de futbol; a la dreta hi ha un cam
ping. 

0.02 4.45 17.540 

Arribem a l'entrada del camping; a l'esquerra hi ha el camí que porta a can Jacques. Seguim 
endavant. 

0.03 4.48 17.790 

A l'esquerra deixem un camí que puja. 

0.02 4.50 17.960 

Deixem una pista que surt cap a la dreta. 

0.12 5.02 18.960 

Arribem a la carretera que va de Sant Llorenç de Morunys a Berga, just en el punt on creua l' Ai
gua de Llinars (880 m). Ací finalitzem l'etapa. 

Agustí Poch 
Octubre de 1996 
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