Sant Climenç

Pautes de comportament:
Caminar és la millor manera per conèixer el ric patrimoni
natural i cultural de la comarca.
No jugueu amb foc, pot acabar amb tot el que vejeu.
No llenceu deixalles. Emporteu-vos-les i dipositeu-les als
contenidors adequats del poble.

OFICINA DE TURISME DEL SOLSONÈS
Centre d’interpretació turística del Solsonès
Carretera de Bassella, 1
25280 Solsona
Tel. (0034) 973 48 23 10
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OFICINA DE TURISME DE LA VALL DE LORD
Punt d’acolliment del Centre BTT Solsonès - Vall de Lord
Carretera de Berga, s/n
25282 Sant Llorenç de Morunys
Tel. (0034) 973 49 21 81
www.valldelord.cat

Ruta
de les fonts

L’acampada lliure no està permesa. A la comarca hi
trobareu molts càmpings.
Respecteu la vida que us envolta: no arrenqueu ni danyeu
cap ésser viu.
Respecteu el patrimoni cultural i històric. Cal preservar-lo
per a les generacions futures.
Telèfon d’emergències.

Pinell del Solsonès, el Solsonès

La Ruta
Ruta curta
Deixem el cotxe a Sant Climenç i baixem 400 m cap a la
Font de Sant Climenç. Trobarem el pal indicador de l’inici de
la ruta. Sortim de la font, pugem cap als Trossos del Camí
de Gispets per després baixar ca a la rasa de la Font Freda i
tornar al punt d’inici seguint el rierol aigües amunt.
Ruta llarga
La ruta la iniciem com la variant curta. Des de la Font de
Sant Climenç pugem cap als Trossos del Camí de Gispets,
continuem la pista amunt que transcorre pels camps i
boscos de Sant Climenç, on gaudirem de paisatges molt
diferents. Travessem la finca de Coïns per després retornar
a Sant Climenç pel Clot del reguer i les Coromines i tornem
al poble pel camí del cementiri.
RUTA: de les fonts

La Ruta

Fitxa tècnica
Inici:
Arribada:
Dificultat:
Distància:
Durada:
Desnivell (+) acumulat:

Llocs d’interès

Fitxa tècnica
font de Sant Climenç
Sant Climenç
baixa
1,2 km
30 min
8m

Inici:
Arribada:
Dificultat:
Distància:
Durada:
Desnivell (+) acumulat:

Sant Climenç
Sant Climenç
mitjana
6,2 km
1 h 30 min
115 m

Vila-Closa Medieval. Té el seu origen
al castell i la vila fortificada datada entre
els segles XII i XIII. És una població
protegida per muralles amb origen
medieval. A finals del segle XVI els
Cardona van convertir el castell en una
casa senyorial. Sota de la torre de la casa
hi ha la única portalada que dóna accés al
carrer de Vila-closa, un conjunt medieval
molt ben conservat.

Ruta (GPS) disponible

Perfil altimètric

font Freda

font de Sant Climenç

Altitud (m)

Altitud (m)

Perfil altimètric

Església de Sant Climenç. Església
romànica del segle XII. Consta d’una sola
nau amb absis rodó i amb coberta de volta
de canó i arcs de mig punt. Ha sofert
diverses modificacions, la última l’any
1932.
capella de Coins

font de Sant Climenç
serrat dels Codellats

Font de Sant Climenç. Es troba a 400
metres del poble en una zona boscosa i
fresca rodejada de camps. Hi ha
instal·lada una zona de pícnic amb taules i
barbacoes i és el punt d’inici de les rutes
de les fonts.
 març de 2011 

