
El Paraigua, 2022–2023 
Cerdanya: Estany de la Font Viva i camí vora el Segre 

 
Desplaçament: 

Hi ha dues opcions:  en cotxe pel túnel del Cadí o per la C-17 i N-260 

 en tren amb l’R-3 . L’estació està a 2 minuts de l’hotel 

Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 29 € per persona (sense peatge tunel) 

Dormir i àpats:  Hotel Puigcerdà, Av. Catalunya, 42, 17520 Puigcerdà 

  Pensió complerta amb hab. doble  60 € 

  Mitja pensió pels que vinguin divendres 50 € 

Lloc de trobada: Al mateix hotel on es podrà esmorzar. 

Cal portar, com sempre, el dinar del dissabte. 

Dissabte, 15 d’octubre de 2022 
 

Porta-Pimorent – Estany de la Font Viva – Torrent de Lanós – Aparcament de l’antic telefèric de Lanós 

Horaris de dissabte: 

10:00 h. Hotel Puigcerdà Esmorzar 

10:45 h  Sortida de l’hotel  

11:30 Porta-Pimorent Inici de l’excursió 

Organització de l’excursió: A la sortida del poble Porta-Pimorent, a la N-20, en un revolt molt 
pronunciat, a esquerra, on hi ha un petit aparcament amb només tres places de cotxes. És l’inici de 
l’excursió. Caldrà organitzar-nos per poder deixar la gent sense ocupar la carretera.  Després s’hauran 
de dur els cotxes al lloc d’arribada. 

Important: Caldrà tenir els mòbils amb la itinerància desactivada. Hi ha una zona que es connecta 
amb la telefonia d’Andorra amb el cost que això comporta. 

Itinerari de l’excursió: S’inicia a l’aparcament de la N-20, a 1.650 m. Seguim el GR-7 (tour del Carlit) 
en direcció a l’estany de Lanós. En un petit coll a les envistes de l’estany d’Aigua Viva ens desviem a la 
dreta en un desnivell suau. Arribem a l’estany on hi ha les runes d’un antic refugi. Voregem l’estany 
pel nord i continuem per unes prades. Aquí el camí és pla. Es continua descendent fins a trobar el 
torrent que ve de l’estany de Lanós. Traspassem el torrent per un pont de fusta on hi ha la cascada 
del riu Querol. Per un corriol sense cap dificultat es va descendent per un bosc de pins, bedolls i 
alguna moixera seguint el torrent fins l’aparcament de l’antic telefèric de Lanós. Desnivell possitiu: 
302 m. Negatiu: 248 m. Distància: 7,10 Km. 



Característiques: És una excursió tranquil·la sense cap dificultat tècnica, apte per a tothom. Si el 
temps acompanya, gaudirem de la tardor a muntanya. Tota l’excursió és per corriols sense cap 
dificultat. A l’inici amb panoràmiques sobre l’estany (resclosa) de Passet i el massís del Carlit. Després 
de l’estany de la Font Viva el camí entra en una zona boscosa de pins i bedolls. 

 Temps estimat: 4,30 h 

Diumenge, 16 d’octubre de 2022 
 

Passera de Sanavastre – camí vora el Segre- Via romana de la Cerdanya – ermita de Quadres – Isòvol 
– camí vora el Segre – passera de Sanavastre 

Horaris de diumenge: 

8:00 h.  Hotel Puigcerdà Esmorzar 

8:45 h.  Sortida cap a Sanavastre 

9:10 h  Inici de l’excursió 

14:00 h. Hotel Puigcerdà Dinar 

Itinerari: Sanavastre (Passera) – camí vora el Segre en direcció E – camí d’enllaç amb el camí Ral 
(Strata Ceretana) antic camí romà – ermita de Quadres – Isòvol -camí vora el Segre – passera de 
Sanavastre. Desnivell: 29 m. Distància: 9,21 Km. 

Característiques: Itinerari circular seguint un tros del Segre i l’antiga Stratta Ceretana. L’itinerari és 
pla i discorre per boscos de ribera amb exemplars considerables i camps de farratge. 

Caminant pel camí Ral, que és l’antiga Strata Ceretana, trobarem l’ermita de Quadres, d’origen 
romànic (s. XII) i que va ser modificada al s. XVIII. És d’una sola nau de volta de canó. Als segles XIII i 
XIV formava part d’una domus hospitalis. Era la capella d’un hospital de viatgers. 
Temps estimat:  3 hores 

Responsables:  Neus Olivé 
 Montse Bundó 
 Francesc Raventós 
 Eduard Botey 
 Amb la col·laboració d’en Miquel Loan 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!!  
Heu d’avisar a Neus Olivé, per correu electrònic noliveferrer@gmail.com, o per telèfon al 627 788 
929. Es pot venir a dormir el divendres sense cap problema, però s’ha d’especificar. Essent festa el 
dia 12 es demana fer la reserva no més tard del dilluns, dia 10 d’octubre. 
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