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Serra del Verd 

No jugueu amb foc, pot acabar amb tot el que veieu. 

No llenceu deixalles. Emporteu-vos-les i dipositeu-les als 

contenidors adequats del poble. 

L’acampada lliure no està permesa. A la comarca hi troba-

reu molts càmpings. 

Caminar és la millor manera per conèixer el ric patrimoni 

natural i cultural de la comarca. 

Respecteu el patrimoni cultural i històric. Cal preservar-lo 

per  a les generacions futures. 

Pautes de comportament: 

Respecteu la vida que us envolta: no arrenqueu ni danyeu 

cap ésser viu. 

Telèfon d’emergències. 



Fitxa tècnica 

Perfil altimètric 

Llocs d’interès 

Fonts del riu Cardener. Al nord 

del llogaret de La Coma s’hi tro-

ben aquestes deus d’aigua. En 

èpoques de desglaç o pluja abun-

dant presenten un aspecte ex-

huberant. 

Font d’Urdet. Font d’aigua 

abundant i fresca, la més impor-

tant de la zona i que abeura els 

ramats que pasturen pels prats 

veïns. 

Serra del Verd. Els frondosos 

boscos de pi negre i pi roig i les 

zones de pastura i prats alpins 

que es troben pels cims de la Ser-

ra del Verd conformen paisatges 

de gran bellesa. 

Ruta (GPS) disponible 

La Ruta 

La Ruta 

 Comencem la ruta a l’aparcament davant de la Fonda Nin, a La Coma. Seguim per 

la carretera en direcció nord. A 50 m agafem un carrer de pujada a la dreta. 

Dipòsit d’aigua. Comença a l’esquerra un camí ben marcat que puja fins al Cap 

de les Ribes (1.150m). 

El camí baixa fins a una pista forestal. Seguim la pista i creuem un torrent. Abans 

d’arribar a la casa del Pujol del Racó fem un gir de 180º i agafem la pista en forta 

pujada en direcció nord-est. 5 min. Abandonem la pista i agafem un antic camí a 

l’esquerra.  

Grau de la Borda. Es superen les roques del Minguell. S’arriba a la Borda del 

Pujol (1.440m). Continuem la pista en direcció nord. Font de Sant Jaume. 

Cruïlla de pistes. Abandonem les pistes i continuem pujant recte per un camí ben 

marcat. Creuem una pista i continuem pujant molt fort direcció nord. 

El camí arriba a la Roca Mira (1.900 m) petit replà penjat a sobre el clot de la 

Cabanella, abans de la darrera pujada fins als primers planells de la serra. 

Després d’una petita tartera s’arriba a un pi negre on el camí gira a la dreta en 

pujada transversalment cap al Clot de la Cavanella. 

Es travessa la clotada i es puja entre amplis prats fins a la collada del Prat de les 

Saleres (2.060m.) Hi trobarem un abeurador pel bestiar. Des d’aquest punt val la pena 

apropar-se a la Font d’Urdet, per posteriorment retornar fins aquí. 

Ara seguirem del pla en direcció oest i quan travessem una petita rasa, enfilarem la 

pujada en direcció nord fins arribar a Prat d’Aubes, que el travessarem en aquesta 

mateixa direcció fins a la collada dels Belitres. 

Deixant la collada a mà dreta, es comença la darrera pujada per una zona herbada 

sense camí, fins al Cap del Verd (2.282 m) punt culmitant de la serra. 

Seguim per  la carena en direcció oest. Unes marques grogues ens guien. Anem 

perdent alçada per una canal que es transforma en tartera. 

Tartera. Anem baixant atents a les marques que ens indiquen el camí que gira a la 

dreta i s’endinsa al bosc, fins arribar al collet on trobarem una tanca metàl·lica. 

Fita senyalització. Marxem paral·lels a la tanca en direcció al coll de Moixa. 

Prat Major. Noves marques ens indiquen el camí cap a coll de Moixa. Cal estar 

atents a les marques grogues i seguir el camí en direcció sud. 

Esplanada. Les fites ens marquen un canvi de direcció cap a nord, nord-oest. El 

camí es converteix en una pista forestal que seguirem fins al Coll de Coma Pregona.  

Cruïlla de camins. Agafem la pista de la dreta i la seguim uns 100 m, i en aquest 

punt seguirem la pista de l’esquerra. 

Cruïlla de camins. Les marques ens indiquen el camí a la dreta  cap a Cal Fité.  

Anem perdent alçada per una pista ben marcada que es converteix en pista de 

ròssec.  

Una nova fita ens indica que hem de deixar el ròssec per agafar un camí que va 

baixant fins a travessar un torrent. Planejant arribarem a una pista que arriba a cal 

Fité. 

Cal Fité. Seguim les indicacions que ens porten avall passant per Cal Bonic, Cal 

Pujantell i finalment a La Coma. 
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