
Ruta 
Camí verd de la 
Vall de Lord 
 

La Vall de Lord, el Solsonès 

 

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

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. 

OFICINA DE TURISME DEL SOLSONÈS 

Centre d’interpretació turística del Solsonès 

Carretera de Bassella, 1 

25280 Solsona 

Tel. (0034) 973 48 23 10 

www.turismesolsones.com 

OFICINA DE TURISME DE LA  VALL DE LORD 

Punt d’acolliment del Centre BTT Solsonès - Vall de Lord 

Carretera de Berga, s/n 

25282 Sant Llorenç de Morunys 

Tel. (0034) 973 49 21 81 

www.valldelord.cat 

Fonts del Cardener  



 

Fitxa tècnica La Ruta 

Llocs d’interès 

Sant Llorenç de Morunys. Amb 1.000 

habitants és el nucli urbà més gran de la 

Vall de Lord. Constitueix un centre turístic 

per la seva bellesa paisatgística i pels seus 

monuments històrics i artístics. En desta-

quen l’estructura medieval del nucli antic i 

l’església d’estil romànic. 

Riu Cardener Aquest riu configura la vall 

de nord a sud. El riu neix al nord del poble 

de la Coma, punt final de la ruta, a 4 km per 

sota de Coll de Port, i fa un recorregut de 5 

km fins arribar a l’embassament de la Llosa 

del Cavall. 

Font Puda. Font d’aigües sulfuroses al 

costat del riu Cardener, prop del nucli de La 

Pedra, antigament molt visitada per les 

seves qualitats curatives, sobretot 

d’afeccions de la pell. Hi ha una petita àrea 

de pícnic. 

La Ruta 

 

Ruta de suau desnivell amb camins i corriols ben planers molt 

recomanable per a famílies amb nens. 

Iniciem la caminada des de l’Oficina de Turisme de la Vall de 

Lord a Sant Llorenç de Morunys seguint la senyalització de color 

lila que trobarem al llarg del recorregut (figura 1) i que inicialment 

ens portarà al Portal de la Canal, a on podem visitar el nucli monu   

mental de Sant Llorenç de Morunys 

on destaca l’església amb un interior 

d’estil romànic i un magnífic claustre 

d’aparença romànica però construït al 

segle XVI. 

 

Seguirem al costat de la carretera C462 per una ampla vorera 

fins a un pronunciat revolt a on trobem el pont de Vall-llonga, antic 

pont que ara estaria submergit sota les aigües de l’embassament 

de la Llosa del Cavall ja que originàriament estava situat a l’antic 

camí que pujava des de Solsona al costat de les Cases de Posa-

da. Una mica més enllà l’ermita de Santa Creus del Ollers ens 

mostra un clar exemple del romànic de la Vall de Lord.  

Passat el càmping Morunys el camí s’embosca i en lleugera 

baixada travessarem el riu Cardener i arribarem a la Font de la 

Puda. Seguirem direcció nord per una pista asfaltada que ens 

portarà a travessar la carretera C462 girant a l’esquerra al costat 

de la parada d’autobús per tot seguit tornar a travessar de nou el 

riu Cardener per un pas especialment construït entre la carretera i 

una barana de fusta. 

De nou la senyalització ens porta cap al nord per un corriol entre 

mig de boscos de pi roig, a on la natura ens regala orquídies a la 

primavera i bolets a la tardor. Així i sense pèrdua arribarem fins al 

poble de la Coma, en aquest punt els sender ens convidar a pujar 

per un corriol per visitat el poble o bé seguir camí fins a les fonts 

de Cardener per un camí amable al costat del riu entremig de bos-

cos de ribera i petits salts d’aigua excavats a la roca tosca. A les 

fonts de Cardener podem fer parada merescuda i gaudir de l’àrea 

lúdica amb taules i barbacoes al costat de la impressionat naixe-

ment del riu Cardener. 

Perfil altimètric 
Tracks GPS disponibles 

Sant Llorenç de Morunys 

Les fonts del Cardener 

Baixa 

9.7 km. 

1 h 26 min 

401 m 

Inici: 

Arribada: 

Dificultat: 

Distància: 

Durada: 

Desnivell (+) acumulat: 
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Més informació de la ruta a: 

- Oficina de Turisme de la Vall de Lord www.lavalldelord.com   

-Of ic ina de Tur isme del  Sol sonès www.tur ismesolsones.com  

 

 

 

Observacions 

Figura 1 


