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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

EL CAMÍ DELS BONS HOMES GR-I07 

PLA DELS CREMATS - CASTELL DE MONTSEGUR 

CREU DE MORENCI - LA VELANET 

17 de juny de 2001 

HORARI PREVIST 

Monferrier. Sortida cap al Pla dels Cremats. 9 h 

Pla dels Cremats. Pujada al castell. 9. 20 h 
Inici de la caminada fins a Lavelanet 11 h 

Coll de la Creu de Morenci. Reagrupament. 12.05 h 
12.15 h 

Lavelanet. Final de l'excursió. Dinar. 13.35 h 
Sortida cap a Vilanova. 15.30 h 

Àrea del túnel del Cadí. Parada. 17. 30 h 
18 h 

Vilanova i la Geltrú. 20.30 h 

Esmorzarem a l'alberg de Montferrier i dinarem, si es pot, a Lavelanet (penseu que és un 
poble amb pocs serveis i nosaltres anem més de seixanta). En tornar pararem a l'àrea de 
servei del túnel del Cadí. 
Tingueu en compte que l'organització sempre pot modificar aquesta previsió d 'horari en 
funció de com es vagi desenvolupant l'etapa (Condicions meteorològiques, retards o avan
çaments imprevistos, etc). 
Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. 
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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

PLA DELS CREMATS - CASTELL DE MONTSEGUR 

CREU DE MORENCI - LA VELANET 

Horari 
Parcial Total 

0.00 0.00 

17 de juny de 2001 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT 

SortÍln del Pla dels Cremats (1026 m) seguint els senyals del GR per un camí que baixa entre un 
magnífic bosc de faig, molt antic tal com es pot veure per les restes de l'empedrat, 

0.10 0.10 

El camí planeja i els avellaners comencen a sovintejar, podem veure el castell de Montsegur a la 
dreta. 

0.05 0.15 

Font de Miegesole. 

0.11 0.26 

Arribenl al pla de Pentiquelle on hi ha les restes d'una antiga edificació (863 m); el camí inicia una 

curta pujada. 

0.09 0.35 

Arribem a un coll on hi ha un pal indicador. Nosaltres anirem cap a la dreta. Les vistes del castell 
de Montsegur són magnífiques. 

0.13 0. 48 

Agrupament de cases de Monreux (859 m). A partir d'aquest punt el camí és una pista semiasfa1ta-
da. 

0.16 1.04 

Coll de la Creu de Morenci on hi ha una creu (893 m); és una cruïlla de camins. Seguirem la 
carretera asfaltada que baixa. 
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0.33 1.37 

Final de la pista (590 m); cruïlla amb la carretera de Vilanova d'Olms a Benaix. Seguim la carrete
ra que porta a Lavelanet que es troba davant nostre. 

0.52 2. 29 

Lavelanet (540 m). 

(Equip de ruta Ma Carme Barceló i Salvador Butí) 

BIBLIOGRAFIA 

## El Canlí dels Bons Homes. 

************ 

Topoguia de la ruta dels càtars. GR-I07 
Altair. Barcelona (1998). 

## Ax-Ies-Thermes (2148 ET. TOP25) 
Les Cartes Touristiques Locales. 
Institut Geographique National. France. 
(Guia cartogràfica escala 1:25.000) 

## Lavelanet (2247 ET. TOP25) 
Les Cartes Touristiques Locales. 
Institut Geographique National. France. 
(Guia cartogràfica escala 1:25.000) 

Agustí Poch i Parés 
Juny 2001 

2 



VI 

:;:¡ 

E 
� 
o 

êí u 

,,--... 2250 (/) � 
E 

tU :;:¡ � "O � >.. 
'---'" "- <11 

tU 
() 

Cl.. 

.r::: 

o:: 
"O u .2 
;::¡ o 

+-' 2000 o:: 

tU 

:.;:; 
"O 

4: 

1750 

1500 
VI 
tU 
"O 
� 

a.. 

1250 

1000 

Perfil de l'etapa 

750 

¿ Jb sb 9'0 do I!!iO n\o 210 210 2to 3ÓO 3Jo 3èo 

Horari (min) 

--.. 2000 

E 
'---'" 

""O 1750 .23 
::J o 

-+-' E :.¡:¡ � .!! 
« 

O

u 

1500 ü q¡ e 
CI) :;:¡ 

� O" 

q; :¡:¡ o 
"O e :::::i! 

4J 
..... 

O- tU 

1250 � x "O 
a.. v :;:¡ 

"O � :;:¡ 

o e � 
o ü c::: � 

1000 
... 

v 
e 
o 
q; 

750 
> 
o 

...J 

500 

250 Perfil de l'etapa 

o 
Ó 1� 36 4

1
5 66 7t 9b 165 do d5 1�0 

Horari (min) 

3 










