
SORTIDA AL PONT QUEBRADÍS (RUTA CIRCULAR) 
 

Aproximació: 
 
 Sortirem de Solsona en direcció a Sant Llorenç de Morunys passant per la 
presa de la Llosa del Cavall.  
Abans d’arribar a Sant Llorenç seguirem la LV-4241 en direcció a Berga. Als 9 
km la deixarem i per l’esquerra seguirem la carretera asfaltada que puja a 
Sisquer i Moncalb . 
Un cop passat Sisquer  i fets 6 km en una colladeta ens desviarem a l’esquerra 
per una carretera forestal que baixa cap a riu de Valls. Passarem pel veïnat  de 
Vallonga, Parrillo i la Perera. Acabarem de baixar fins uns 5 km més, al peu del 
riu, al costat mateix de la presa d’un petit pantà.  
Temps aproximat d’arribada: 1 hora i uns 49 km de recorregut 
 
Caminada: 
Lloc de sortida i arriba: Molí de la Corriu. 
Temps aproximat: 4 hores 
Desnivell màxim: 330 m 
Desnivell acumulat: 560 m 
Distància: 13,8 km 
Dificultat: anar ven calçat, alguns passos perillosos equipats amb escala de 
fusta i d’altres amb passamans de corda o cadena, no acostar-se sobre cingles. 
És aconsellable anar amb precaució el tram de pujada fins al pont, ja que es 
passa pel costat del riu i normalment és molt humit i perilla patinar. 
Llocs d’interès: ruta totalment paisatgística per la vegetació i la fauna. Pont 
natural sobre el riu de Valls, d’uns 60 m de llargada format de pedra tosca o 
travertins.  

- La Torre de la Corriu : Edifici modern del segle XVIII, conté restes d’una 
casa forta senyorial o d’un pagés ric de vers el segle XIII. 

- Molí de la Corriu: molí de tres carcabans amb dos rodets horitzontals i 
un de vertical 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE LA CAMINADA 
 

 

 

- Trobada del cotxes al Molí de la Corriu i sortida a peu cap el Pont 
Quebradís. (9 hores matí) 



Torre de la Corriu s..XIII i  Casa del s.XVIII  

Molí de la Corriu  a on es poden veure les eixides dels tres carcabàs 

 



VISTES DEL RECORREGUT 

 

 


