
 

 
 

RECOMANACIONS  
El camí a seguir està senyalitzat amb senyals grocs. 

 

Consulteu el grau de dificultat. Porteu aigua, menjar i roba adequada. Si trobeu tanques de bestiar, deixeu-les com les heu trobat. 
 

Col·laboreu en el manteniment i neteja dels espais i recorreguts. És totalment prohibit fer foc i pernoctar. 

 

Disposeu de servei de recollida de Taxi per tornar a Castellar. Cal però, reservar-lo prèviament al 93 825 70 16 

 

DESCRIPCIÓ ITINERARI      Punt d’inici: Ajuntament 
Ajuntament: Des de l’ajuntament ens dirigirem al pàrquing i anirem a buscar les escales de baixada a les Fonts. 

 

Fonts del Llobregat: Després de les Fonts, arribareu a una pista ample, a la dreta hi ha el camí d’Orriols i el Molí de les 

Fonts. Seguiu camí avall fins arribar a la cruïlla de l’Hostal les Fonts, passeu pel mig de l’Hostal fins arribar a la carretera. 

Hostal les Fonts: Un cop a la carretera, just a l’altre costat, hi ha l’inici del camí cap a la Font del Sofre, que heu d’agafar. El 

camí, força ombrívol, us farà baixar fins creuar el torrent del Rec de les Barres, (a l’esquerra haureu deixat el corriol que por-

ta a la Font del Sofre) fins que arribareu a una pista ample de terra vermella, que heu de seguir a la dreta, i que us portarà 

fins a Sant Vicenç de Rus.  

Sant Vicenç de Rus: Des del jardí de l’antiga hostatgeria de Sant Vicenç de rus, al costat mateix d’on acaba la barana de 

fusta, veureu un corriol que us portarà de baixada fins al torrent, i que podreu creuar per un senzill pont de fusta. Seguiu el 

corriol, fins que arribeu al camí. Al camí seguiu a l’esquerra. Arribareu a una granja i veureu un pas de ciment a l’esquerra 

que no heu de creuar. Seguint camí avall, sempre al costat del riu, arribareu fins a la carretera de la Pobla - Castellar de n’H-

ug. 

Carretera: Un cop a la carretera, seguiu per la mateixa de baixada uns 125 m., per agafar el trencant que hi ha la dreta, que 

us portarà fins el Clot del Moro, on trobareu el Museu del Ciment i el Tren del Ciment. Des de les instal·lacions del Museu del 

Ciment, seguint el GR-4, un dos quilòmetres, arribareu a La Pobla de Lillet. 
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CASTELLAR CASTELLAR --   MUSEU I  TREN DEL CIMENT (CLOT DEL MORO)MUSEU I  TREN DEL CIMENT (CLOT DEL MORO)   

FITXA TÈCNICA: 
 

Distància Itinerari: 
5,867 km.       

 

Desnivell:  
75 m.       

 

Dificultat:  
Mitja 

 

Tipus Camí:  
Escales fins les 

Fonts  
i camí  

de muntanya fins al 
Clot del Moro 

 
Disseny i senyalització:   

 
 
 
 
 
 

CINGLES  
Companyia de  

Guies de Muntanya i  
Educadors Ambientals 

 

www.guiescingles.cat    
 

info@guiescingles.cat 

 

93 825 70 16  

606 009 947  

(Castellar de n’Hug) 
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