
 
 

UEC DE MATARÓ 
SOLSONÈS 

7 i 8 de JUNY 

 

 

SERRA DEL VERD (2282m) 

 

Serra del Verd 

 

Port del Compte 

 

Borda del Pujol 

 

Dies: 7 i 8 de juny de 2014 

Situació: El Cap del Verd és el punt d'unió (o de convergència) de les comarques de l'Alt 
Urgell, Solsonès i Berguedà. Aquesta coincidència va acompanyada pel fet de que des del 
seu cim hi ha una visió privilegiada que compensa sobradament  la nostra visita. Pujarem 
pel sud des de la Pedra (a tocar de la Coma).  

Farem una sortida alternativa, més senzilla pels nens i tothom qui vulgui. 

 

Hora i punt de trobada:  

Dissabte 7 a les 6 del matí des del C/Ernest Lluch, sota la Laia l’Arquera de Mataró. 
Aproximació: Mataró → B40 → A7 → Sabadell → Terrassa →  Manresa → Cardona → 
Solsona  → St Llorenç del Morunys → La Coma  

Descripció de la sortida: 

Dissabte 7: deixarem el cotxe al poble de La Coma i farem 2 grups: 
1. Qui vulgui pot pujar al Cap del Verd (2282m) amb un recorregut de dificultat 

tècnica mitja.  Desnivell i temps: 18km aprox. amb 1600m de desnivell, 

temps aproximat sense parades de 7h 

 
2. L’altre grup farem l’itinerari de Les Ermites, de 10km, amb un desnivell de 

400m i una durada aprox de 3h. On veurem tres ermites romàniques. 
 

Diumenge 8: Havent pasat la nit al xalet-refugi del Bages (port del Compte) pujarem 
cap el pla de Bacies, passant pel Puig de les Morreres i el forat de la bòfia (un avenc de 
30m de profunditat).   Desnivell i temps: 8.6km aprox. amb 265m de desnivell, 

temps aproximat sense parades de 3h 

 



 

On es dorm: al xalet-refugi del bages, a peu de pistes del Port del Compte. Cal portar 
llençols o sac de dormir.  

MP: 32 € adults / MP nens: 15€  Dormir i Esmorzar: 20€ adults / 9€ nens 

 

Què cal portar: sac, roba d’abric (pel vespre), botes de muntanya, crema solar, barret, 
pals per caminar.... dinar de ruta de dissabte, aigua i ganyips per picar. 

 

Reunió informativa: dimecres 4 de juny de 2014 a les 21:00 a local social de la UEC 

Organitza : Núria Cabré – nuriacabre@hotmail.com  

 

Socis/sòcies gratuït. No socis/sòcies 3 € que es destinen a les activitats que 
organitza l’entitat. Els/les vocals a càrrec de les sortides fan una activitat de voluntariat 
no remunerada. 
 
 
Inscripcions: 
UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE MATARÓ 
carrer Nou, 29 - 08301 Mataró - 93 796 14 30  
uecmataro@telefonica.net 
 
 

Mapa i perfil: Cap del Verd 

 

 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6041691 
 

 

Ruta de les Ermites:  

http://www.turismesolsones.com/images/PDF/ermitesa.pdf 

 

Ruta del Pla de Bacies: 

http://www.turismesolsones.com/images/PDF/mirador_bacies.pdf 

 

http://www.refugibages.cat/ 


