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1. El camí estarà marcat amb cintes i fletxes.
2. L’organització no es fa responsable dels accidents que 

es puguin produir en el recorregut d’aquesta caminada.
3. Si decidiu, pel motiu que sigui, abandonar la camina-

da, notifiqueu-ho al control més proper el més aviat 
possible.

4. Hi haurà esmorzar per als participants al control 2. 
Se servirà entrepà de pa amb tomàquet i botifarra o 
formatge.

5. El control de l’esmorzar es tancarà a 2/4 de 12.
6. A cada control hi haurà avituallament.
7. Els menors d’edat cal que vagin acompanyats.
8. Cal portar calçat adequat.
9. Les deixalles dipositeu-les a les bosses que trobareu 

a cada control.
10. Si us acompanya algun gos, porteu-lo lligat.
11. Hi haurà servei d’escombres que tancarà la caminada 

i recollirà els senyals.
12. Amb la finalitat de facilitar les tasques dels diversos 

controls, l’hora màxima d’arribada serà a 2/4 de 3 de 
la tarda.

ADVERTIMENTS

CONSELL 
COMARCAL 
DEL SOLSONÈS

SALUTACIÓ

Donem la benvinguda a tots aquells i aquelles que 
voleu gaudir de la caminada que us proposem.

La particularitat del nostre entorn fa que sovint ens 
trobem gent d’altres indrets fent excursions per ca-
mins que ja són marcats com el GR1 i per d’altres 
que no ho són. Però que malgrat tot, els caminadors  
de prop i de lluny han anat descobrint en el temps 
i venen a disfrutar dels paratges. Aquest fet ens ha 
animat a organitzar una altra caminada popular, amb 
la idea de consolidar-la.

El recorregut que hem escollit enguany té una sin-
gularitat especial per la pujada al Cogulló del Turp, 
circumstància que li dóna una categoria especial.
Els paratges i panoràmiques que podreu descobrir 
durant tot el recorregut, són d’una gran bellesa, 
especialment els cims, per les vistes que es poden 
veure, si és un dia clar.

Donem la possibilitat de fer un recorregut llarg de 14 
km i un de més curt amb un estalvi de 4 Km.
Gaudiu amb la màxima intensitat el nostre entorn i 
passeu un bon dia passejant per entremig de camps 
de guaret, boscos de pins, de pinasses i rouredes. 
Esperem retrobar-vos en properes edicions.

Bona caminada!
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III Caminada Popular
CAMBRILS 
DIUMENgE, 3 DE SETEMBRE DE 2017

Sortida: Corrals de la Llaguna (Llinars)
Hora: a 2/4 de 9 del matí

 
 CLUB ESPORTIU CULTURAL 
 I RECREATIU CAMBRILS

cecrcambrils@gmail.com

Km. aproximats: 14,00

Organització:

Corrals de la Llaguna – Pla de la Llaguna – Font de la 
Pinyassa – Collada de la Travessa – Collada de la Coma 
– Cogulló del Turp – Collada de la Coma – Collada de la 
Travessa – Tilló – Serra de Llinars – Coll de Voltrera – San-
ta Pel·laia – Llinars – Coll de les Comes – Coll de Femia 
– Serra del Pedró – Bassa del Roc – Corrals de la Llaguna

Inscripcions:
El mateix dia a partir de 2/4 de 8 del matí, al lloc 
de sortida o anticipadament a l’oficina de turisme 
del Consell Comarcal a Solsona

Preu: 7€

CAMINADA 
Iniciem el recorregut des dels Corrals de la Llaguna 
en direcció a Ponent camí del Peu del Pla de la Lla-
guna, passarem pel costat de la barraca i seguirem 
el camí en la mateixa direcció en sentit descendent 
fins arribar a la font de la Pinyassa (aquesta font 
brolla del marge i l’aigua s’aplega en 4 o 5 bassetes 
de poca profunditat que contenen una aigua bastant 
tèrbola, degut als banys dels porcs fers). Seguida-
ment pujarem pel camí que marxa cap a la collada 
de la Travessa, passant pel mig del bosc. Seguirem 
el camí que es va fer per treure fusta i que s’enfila 
cap al nord, ja als peus del Cogulló del Turp i que 
ens porta a la collada de la Coma.

PRIMER CONTROL  (COLLADA DE LA COMA)
Des d’aquest lloc es pot veure una preciosa panorà-
mica de la vall de Perles i Alinyà amb la serralada del 
Cadí al fons. Mirant cap a Ponent, es pot veure la 
vall del Segre amb Coll de Nargó al fons. Seguirem 
el camí esmolat que marxa a l’esquerra fins arribar 
al Cogulló del Turp. Els últims 50m són una mica 
pendents, com deia un excursionista l’altre dia in 
situ: “ aquest final és una mica exigent però quan 
arribes a dalt s’agraeix haver-ho fet”. La panoràmica 
que es contempla des d’aquí és singular: des de les 
muntanyes del Port del Comte, el Puig Sobirà, més 
lluny el Montseny, Sant Llorenç del Munt, Montserrat, 
el Montsec, la vall del Segre des d’Organyà fins a la 
Noguera, amb els pantans d’Oliana i Rialp en primer 
terme, i amb totes les muntanyes del Pirineu lleidatà 
i d’Andorra a la vista. Continuem la caminada ara 
pel camí que ens ha portat fins a la cresta però en 
sentit descendent fins a la collada de la Travessa. 
Marxarem pel camí que s’endinsa cap als boscos 
del Tilló,  passarem per prop de les barraques i 
arribarem a la serra del Munyidor.

SEGON CONTROL (SERRA DEL MUNYIDOR)
Esmorzarem i tot seguit creuarem els camps del 
Torrent de la Serra  en sentit descendent i direcció 
Llevant-Cambrils. En arribar sobre cal Fanguet po-
drem veure una bonica panoràmica de tota la vall 
de Cambrils. Continuarem per la carena de la serra 
de Llinars fins a trobar el camí que se’n va cap a 

l’esquerra i que transcorre per entremig de camps 
(la majoria sense conrear degut al seu pendent) que 
ens porta al coll de Voltrera. Marxarem pel camí de 
bosc seguint la mateixa orientació fins arribar a una 
explotació minera de carbó a cel obert, anomenada 
Mina Juanita, la qual va deixar d’explotar-se fa uns 
25 anys. Seguint de pla farem cap a la capella de 
Santa Pel·laia.

TERCER CONTROL (SANTA PEL·LAIA)
Aquest lloc té un atractiu especial per la seva si-
tuació, apart de la capella i els prats que hi ha a 
l’entorn, (paratge on cada any s’hi celebra un aplec 
per la Segona Pasqua). Des del turó on està edifi-
cada la capella es pot contemplar la vall del riu de 
Perles des de l’Alzina d’Alinyà fins a Coll de Nargó.                                                                                          
Un cop fetes les fotografies de rigor, tornarem a 
empendre el camí que ens ha portat al lloc i a uns 
200 metres desviarem cap a l’esquerra caminant 
pel camí de cotxe que porta a Santa Pel.laia. Abans 
d’haver caminat un quilòmetre trobarem un camí pa-
vimentat que el seguirem 700m, aleshores baixarem 
per un corriol que hi ha al mig d’una roureda que 
surt a Llinars. Des d’aquí agafarem cap a la dreta de 
pla i passarem per sota cal Gepet pel camí ramader 
que ens durà a Coll de les Comes.    

QUART CONTROL (COLL DE LES COMES)
Després d’aquesta parada, ja fets més d’onze qui-
lòmetres marxarem en sentit descendent i direcció 
Sud per fer l’últim tram del recorregut. Després de 
passar pel paratge de Solans ens enfilarem uns 
tres-cents metres fins arribar a coll Femia, lloc des 
d’on es poden veure les muntanyes montserratines i 
una panoràmica molt extensa del país. Continuarem 
l’itinerari seguint el camí que marxa direcció nord i 
pujarem per la carena de la serra del Pedró fins arri-
bar a la bassa del Roc de la Llaguna. Des d’aquest 
indret girarem cap a la dreta per recórrer els últims 
metres en sentit descendent fins a l’arribada. 
Haureu fet uns catorze quilòmetres. Nosaltres ho 
hem fet amb unes quatre hores. Que la visita al 
nostre poble hagi sigut gratificant!


