Etapes ruta principal (GR 107)
Queralt - Gósol (Berguedà)

1

9h 58 min / 36,493 km (per Bonner)
9h 10 min / 33,538 km (per Ferrús)

Gósol - Bagà (Berguedà)
5h 50 min / 24,024 km
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De Berga al santuari de Queralt, d'on surt el Camí dels Bons Homes, es pot pujar
caminant, en uns 50 minuts, seguint el PR C-73 (sender marcat amb senyals
blancs i grocs) que surt de la plaça de Sant Francesc.
L'etapa de Berga a Gósol és massa llarga per a una jornada. Es pot partir dormint
a Casanova de les Garrigues, a Cal Metge de Vallcebre o a Fumanya (de Peguera
surt el PR C-73 que arriba a Fígols passant per Fumanya, on hi ha allotjament) o
fent un transfer de Peguera.
Entre Berga i Gósol trobem la variant GR 107-1 que passa per Bonner i pot fer-se
a cavall i amb bicicleta de muntanya. La que segueix el coll del Portet o Ferrús és
només per a senderistes.
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Gósol - Bagà
5h 50 min / 24,024 km

3

Bagà - Bellver de Cerdanya
6 h 26 min / 22,708 km (per pista)
5h 40 min / 22,648 km (per GR 107-4)

4

Bellver de Cerdanya - Porta
8 h 26 min / 35,523 km

5

Porta - Mérens-les-Vals
4 h 50 min / 21,520 km (per l’Arièja)
8 h 31 min / 30,354 km (per Besines)

6

Mérens-les-Vals - Orgeix
4 h 5 min / 17,974 km

7

Orgeix - Comús
5 h 35 min / 22,656 km

8

Comús - Montsegur
3 h 50 min / 16,103 km
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De Gósol surt el GR 107-3 en direcció a Tuixén i hi arriba el GR 150. Per tant, cal
tenir clar el sender que se segueix.
Quan s'arriba al Collell hi ha la possibilitat, tot seguint un sender local (marques
verdes i blanques), de baixar al santuari de Gresolet, on també hi ha un refugi.
D'allà es pot retornar al camí direcció Bagà anant cap al coll de la Balma.
Abans d'arribar a Bagà, a la font Nostra, trobem el PR 125, que va als Empedrats
i que permet pujar directament cap al refugi Sant Jordi (direcció Bellver de
Cerdanya).

Bellver de Cerdanya - Porta
(Cerdanya)
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8 h 26 min / 35,523 km
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Etapes de la variant
del Solsonès (GR 7)
9

Miracle - Solsona
2 h 20 min / 9,3 km

10 Solsona - Sant Llorenç de Morunys
11 h 15 min / 42,540 km

11 Sant Llorenç de Morunys - Tuixén
4 h 57 min / 16,675 km

per GR 107

12 Tuixén - Gósol

3h 45min / 12,304 km

senyalització:

Per Bagà hi passen el GR 107, el GR 150 i el GR 4.2, cal anar en compte i seguir
les indicacions. Al Coll de Pendís el GR 107 es creua amb el 150-1, que segueix
la carena.

S'ha d'anar amb compte perquè el tram de Bellver a Prullans travessa l'N-260
diverses vegades. Aquest tram no és definitiu. L'etapa és molt llarga, per això és
recomana partir-la.

El GR 107-4 és la variant que des del Refugi Cortals de l’Ingla va baixant pel Collet
de Font Freda, passant pel Serrat de la Cogulera i l’Ermita de Sant Serni de
Coborriu fins arribar a Bellver de Cerdanya.

A cal Jan de la Llosa no hi ha refugi, però ofereixen tendes de lloguer amb reserva
prèvia. A la portella Blanca no hi ha aigua potable i del novembre al maig, hi pot
haver neu. Cal consultar l'estat del tram i anar preparats.

Aquesta variant és més directa i va pel sender, mentre que el GR-107 segueix la
pista de l’Ingla, obligatòria pel pas de cavalls i BTT. Quan s’arriba a Sant Serni, el
GR 107-4 s’uneix amb el GR 150 fins a la Creu de Talló (inici de la Ruta dels
Segadors), on el GR 150 es desvia a l’esquerra.

A la vall de la Llosa, el GR 107 es creua amb el GR 11 i el GR 7. Atenció de no
desviar-nos.
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Porta - Merens-les-Vals (Arièja)
4 h 50 min / 21,520 km (per Arièja)
8 h 31 min / 30,354 km (per Besines)

per Arièja

5

Etapes de la variant (GR 7)
Merens-les-Vals - Orgeix (Arièja)
4 h 5 min / 17,974 km

6

per Besines

Miracle - Solsona
2 h 20 min / 9,3 km

La variant del GR 107-2 d'alta muntanya és apta només per a senderistes. Es
recomana que les BTTs i els cavalls segueixin el GR per la vall de l’Arièja.

Orgeix - Comus (Arièja)
5 h 35 min / 22,656 km

7

Aquest tram, des del
santuari del Miracle fins
a Solsona, no té gaire
dificultat, és molt planer
i segueix el mateix
recorregut del GR 7.
Cal que porteu aigua. A
la plaça del santuari del
Miracle hi ha una font
d'aigua potable.

Al coll de Jos hi ha una cabana.

Comus - Montségur (Arièja)
3 h 50 min / 16,103 km
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10 Solsona - Sant Llorenç de Morunys
11 h 15 min / 42,540 km

Des de Solsona iniciareu el tram seguint el GR 7, que uneix les localitats de
Solsona i Sant Llorenç de Morunys, però aviat l'haureu de deixar per continuar
direcció Timoneda (Lladurs) i Odèn; des d'on seguireu el mateix recorregut del
GR 1 fins a Sant Llorenç de Morunys passant per Canalda i pel coll de Jou, on hi
trobareu una font d'aigua potable.
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4 h 57 min / 16,675 km
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Tant a la font de la Puda com a les fonts del Cardener hi trobareu aigua
potable. A la font de la Puda, a l'estiu, us hi podeu refrescar.
A l'hivern podeu trobar neu al coll de Port, cal consultar-ho i anar preparats.

Tuixén - Gósol

3h 45 min / 12,304 km

A Orgeix no hi ha lloc ni per comprar menjar ni per dormir, es pot anar a Ascon (2
km) seguint el GR 107 o a Orlú (2 km) o Acs-dels-Tèrmes (3 km), camins senyalitzats com a GRP (senyals vermells i grocs).

La pujada arribant a Montsegur és molt fangosa. Cal anar ben calçat. De Montsegur es pot continuar caminant fins a Foix seguint un camí senyalitzat com a GRP
(senyals vermells i grocs).
Des del poble de Montsegur fins al castell es puja per un corriol que fa una forta
pendent (30 minuts).

A Tuixén hi conflueixen diversos GR. D'una banda, el GR 107-3 que ve de
Gósol, d'una altra el GR 7 que ve de la Seu d'Urgell i va direcció coll de Port i
també el GR 150. Cal anar amb compte.
A Josa de Cadí i a Tuixén hi ha lloc allotjaments i restaurants.

