
Sant Llorenç de Morunys, Santuari de Lord 
20 de gener de 2016 
 
Integrants: Joan Corbera, Miquel Maymó, Manel Molina, Julià 
Pratginestós, Ismael Porcar i la Neret, Josep Roca, Salvador 
Vilà. 
 
Distància: Projectada 7’887 km amb altures 8’198. Temps: 

2,50 h. Desnivells: 184 m acumulat: 364 m    Cotxe:  170 km. Ismael Porcar i Josep Roca. 
 
Sortim de Palou a les 7 direcció AP-7 direcció 
a Terrassa, deixem la C-58 i anem direcció a 
Manresa, Cardona, abans de entrar a Solsona 
agafem direcció a Sant Llorens de Morunys, 
fem una parada i decidim canviar la sortida. Fa 
fred la carretera està gelada i trobem molts 
inconvenients, decidim anar al Santuari de 
Lord sobre Sant Llorenç de Morunys. 
Travessem Sant Llorens i girem a l’esquerra 
fins a l’Ermita de Sant Serni del Grau. 
Aquí deixem els cotxes són les 10 del matí i 
tenim moltes ganes de caminar. Ens trobem a 
1.046 m alçada, passem per el coll de la Creu 
de Canalda i seguim per un PR local fins prop 
de la paret del Grau del santuari. Iniciem 
l’ascens per les escales molt glaçades i 
vigilant, poc a poc a l’arribar a dalt de l’ermita. 
Està tot molt net i endreçat, les vistes 
espectaculars del pantà de la Llosa del Cavall. 
La serra de Busa davant nostre, el Capolatell, 
ja són les 11 i deu decidim esmorzar, tristos i 
moixos per no poder pujar a la Serra de Busa.  
Després d’esmorzar seguim el  recorregut 
marcat i ens porta al Grau de Solord un 



mirador espectacular. Seguim el corriol i 
sortim a les escales que inicien la pujada al 
Santuari. Nosaltres seguim baixant, passem 
per la font de Sant Isidre, seguim cap el Roc 
Foradat, arribant als cotxes a les 13h. 
La sortida ha estat curta i fluixeta, per 
compensar-la anem a les Fonts del 
Cardener, per qui no ho coneixia és curiós i 
bonic, fem fotos, rialles i ens hem animat 
una mica, decidim anar a dinar a Sant 
Llorenç de Morunys, restaurant Ilons, abans 
La catalana, fluixet, de preu i de cuina.  
La propera setmana anirem a l’Escala des 
de l’Estartit. Sortirem a les 7 del matí del  
Pla del Ramassar. 
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