
Ruta 
de les pomeres 
 

Sant Llorenç de Morunys 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 

Autor: Oriol Clavera/Arxiu Patronat de Turisme Ara Lleida 



Descripció 

La Ruta 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Tracks GPS disponibles 

Turisme Vall de Lord 

Turisme Vall de Lord 

Baixa 

3.5 km 

57 min 

57 m 

Inici: 

Arribada: 

Dificultat: 

Distància: 

Durada: 

Desnivell (+) acumulat: 

Perfil altimètric 
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Sortim de l’Oficina de Turisme de Sant Llorenç de Mo-

runys i seguim la carretera de Berga, en pujada, fins 

trobar un dels portals del nucli antic. 

Entrem dins el nucli antic i seguim recte direcció la 

Plaça Major i el Carrer Major, el qual ens durà fins a l’ 

Església de Sant Llorenç de Morunys. Aquí, podem 

visitar també el claustre i el Museu – Centre d’Interpre-

tació de la Vall de Lord. 

Sortim pel portal de l’església i seguim cap a la dreta, 

travessant la Plaça de la Canal. Pugem unes escales 

que ens condueixen a la carretera principal. Aquí, se-

guim cap a la dreta, direcció La Coma i La Pedra, per 

la vora de la carretera. 

Pont de Vallonga. Arribem a la zona del pont romànic 

de Vallonga, on també hi ha una àrea de pícnic. Ens 

desviem cap a la dreta, seguint la indicació de “Pont 

de Vallonga”, en baixada i que ens permet creuar el 

pont. El creuem i seguim recte fins tornar a sortir a la 

carretera. 

Continuem cap a la dreta direcció La Coma i La Pedra 

per la vora de la carretera. Arribem a l’Ermita de San-

ta Creu dels Ollers. Continuem recte. 

Creuament. Deixem la carretera principal i girem cap 

a la dreta per un camí forestal. En pocs metres tornem 

a girar a la dreta, seguint un corriol que passa pel cos-

tat d’un camp. 

Font d’Ordrigues.  Seguint el camí ens trobem la font 

d’Ordrigues, una font natural. Seguim recte el camí. En 

uns metres trobarem una altra font, la Font del Tor-

rent del pou. Al llarg del camí es poden anar veient 

trams de paret de pedra seca. 

Continuem recte i arribem a la casa de l’Era d’en Be-

lla; girem cap a l’esquerra, baixant pel camí cimentat i 

que passa pel mig de les diferents plantacions de po-

meres de muntanya. 

Cruïlla de camins. Arribem a l’edifici de l’Escorxador; 

girem a l’esquerra i en pocs metres, deixant a la nostra 

dreta un hort, girem a la dreta, seguint un corriol en 

pujada. 

Seguim recte el camí fins arribar al Puit, lloc on actual-

ment es troba el cementiri de Sant Llorenç. En aquest 

punt, podem anar cap a l’esquerra, en un petit mirador 

o a la dreta, per retornar al nucli antic de Sant Llorenç. 

Seguim recte el carrer i al final, girem a l’esquerra per 

retornar a l’Oficina de Turisme de Sant Llorenç. 


