Sortides per l’Alt Solsonès
Dissabte 3: Santuari del Lord - Serrat del Sòbol
Diumenge 4: Pedró dels Quatre Batlles (2387 m.)

Port del Compte des del Santuari del Lord
(foto panoramio per DPN)

Panorama des del Pedró dels Quatre Batlles
(foto Toni Aniento)

Dies: 3 i 4 de novembre de 2018
Hores i punts de trobada: dissabte 3 de novembre de 2018 a les 7:00 al pàrking de l’estació de
renfe de Mataró i 9:30 al pàrking de l’entrada de Sant Llorenç de Morunys. Diumenge 4 de
novembre de 2018 a les 9:30 al pàrking Clot de la Vall (Estivella) de les pistes d’esquí del Port del
Compte
Descripc ió de la zona: L’alt Solsonès destaca per la seva varietat de paisatge s, amb relleu
accidentat i desnivells impressionants. Situats a Sant Llorenç de Morunys, el cor de la zona, tenim
la Serra del Port del Compte al NW, la serra del Verd al N, les serres de Bastets i de Busa al SE, el
Panta de la Llosa del Cavall al S, les serres que envolten el Santuari del Lord al SW i el Coll de Jou
a l’W. La sortida del diumenge, que puja al Pedró del Quatre Batlles, queda ubicada al nord del Coll
de Jou, dins l’entorn de les pistes d’esquí del Port del Compte . Es tracta del cim comarcal del
Solsonès.
Coordinador: Toni Aniento ( mòbil: 650.315.624, correu electrònic : a_aniento@hot mail.com)
Re unió prèvia: divendres 26 d’octubre de 2018 a les 20:00 al local social de la UEC de Mataró.
Descripc ió sortida dissabte: Itinerari circular que surt prop del Roc Foradat passat Sant Serni (a
2km de Sant Llorenç de M.), passa pel Tossal del Santuari, Santuari del Lord, Sallort, Torroella, el
Mal Pas, Serrat de Sòbol i retorna a l Roc Foradat. Temps sense parades: 4h. Pujada acumulada:
700 m. Distància: 11 km.
Descripc ió sortida diumenge : Itinerari circular. Sortirem del Pàrking Clot de la Vall de les pistes
d’esquí del Port del Compte. Seguirem la pista que contorneja el Tossal d’Estivella fins al Prat
d’Arderic. Remuntarem el vessant nord de la Tossa Pelada i arribarem al Pedró del Quatre Batlles

(2387 m.). Baixarem cap al Portell del Llop i continuarem fins al pàrking. Temps sense parades:
3h 30minuts. Pujada acumulada: 450 m. Distància: 10 km.
Què cal portar: menjar de ruta i dinar tant pel dissabte com pel diumenge, roba d’abric,
botes/bambes de trekking, crema solar, barret,...
Aproximació en cotxe: Mataró - C60 - AP7 – Sabadell – Terrassa – Manresa (C25)– Sant Joan
de Vilatorrada (C55) - Cardona – Solsona – Pantà de la Llosa del Cavall - Sant Llorenç de Morunys
(140km 2h20min).

Ens trobarem al pàrking de l’entrada del poble que està al costat de l’oficina de turisme per fer
reagrupament. Des d’allà ens dirigirem amb cotxes fins l’inici de l’itinerari que està passat el túnel
que hi després de l’ermita de Sant Serni, prop del Roc Foradat. El diumenge després d’esmorzar a l
refugi, agafarem els cotxe fins l’inici de l’itinerari.
Allotjament: al refugi del Bages a peu de pistes del Port del Compte (MP a 32€, més informació al
web http://www.refugibages.cat/)
Llicència federativa: és necessari estar en possessió de l’assegurança de la FEEC. Es podrà
tramitar a l’entitat fins al dimecres 31 d’octubre.
Pre u: socis UEC gratuït / No socis 3€ 1 dia, 5€ 2 dies
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