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Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Les Fonts del Llobregat
El naixement del riu Llobregat a 
Castellar de n’Hug

Castellar de n’Hug, Alt Llobregat, Berguedà

Dificultat     Baixa

Temps total efectiu     0:45h

Desnivell acumulat    100m

Distància total     2 km

Punt de sortida / arribada     Castellar de n’Hug

Població més propera     Castellar de n’Hug (Berguedà)

Català

Famílies 
i nens

Llacs, rius 
i cascades
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INTRODUCCIÓ

Passeig curt i fàcil que des de Castellar de n’Hug ens condueix per un camí ben senyalitzat i en bon 
estat fins al naixement d’un dels rius més importants de Catalunya, el Llobregat. En aproximadament 
uns 20min i 1 km de recorregut (anada), fem de baixada el sender empedrat i ple d’escales que ens 
porta fins al lloc on l’aigua brolla des de dins mateix de la muntanya formant una bonica cascada. Es 
tracta d’una visita apta per a totes les edats i un clàssic de l’Alt Berguedà.

Amb tota la força de la natura, les fonts on neix el riu brollen directament dels cingles que voregen Castellar 
de n’Hug i dels cims propers com el Puigllançada i la Tossa d’Alp. L’aigua que surt de la roca calcària és el 
resultat de les aigües de la pluja i de la neu que durant l’hivern s’han anat acumulant muntanya amunt. El 
riu Llobregat travessa Catalunya de nord a sud passant per les comarques del Berguedà, el Bages i el Baix 
Llobregat i desemboca finalment al Mediterrani formant el delta del Llobregat.

itinerari sentit de la ruta inici / final

INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA. Base topogràfica de Catalunya 1:25.000
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PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Poder visitar un lloc bonic de fàcil accés.

Conèixer una vall i un paratge molt populars a Catalunya. 

Relaxar-se veient emergir l’aigua de l’interior de la roca.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA

Punt de pas Temps Latitud Longitud Altura

        Aparcament Castellar de n’Hug 0:00h N 42.2819600º E 2.0161510º 1.372m

        Les Fonts del Llobregat 0:15h N 42.2823150º E 2.0129350º 1.280m

        Bar Molí de les Fonts 0:20h N 42.2814390º E 2.0117550º 1.270m

       Aparcament Castellar de n’Hug 0:45h N 42.2819600º E 2.0161510º 1.372m
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MÉS INFORMACIÓ

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES):  0:45h en total. 0:20h aproximadament per la baixada. 0:25h 
per la tornada al ser pujada.

DESNIVELL ACUMULAT: 100m

DISTÀNCIA TOTAL: 2 km

DIFICULTAT TÈCNICA: Baixa. 

CARTOGRAFIA: Montgrony. Fonts del Llobregat. Parc Natural Cadí-Moixeró. 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONS: Les fonts tenen la seva màxima espectacularitat en períodes de molta pluja, que és 
quan baixa molta aigua de la cascada. Es tracta d’un lloc molt turístic i, per tant, bastant freqüentat. Així, 
doncs, depèn del dia en que ens hi acostem, sobretot si és cap de setmana o festiu, podem trobar-hi força 
gent. Una altra alternativa per visitar les Fonts del Llobregat és anar-hi des de l’Hostal Les Fonts, situat 
pocs kilòmetres abans d’arribar a Castellar de n’Hug. En aquest hostal neix la carretera de la Farga Vella 
que porta fins al Molí de les Fonts. Si triem aquesta opció, i recorrem uns aproximadament 150m des de 
l’aparcament del Molí de les Fonts, arribem també al naixement del riu Llobregat.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE

A Guardiola de Berguedà agafem la carretera BV-402 que surt en direcció a la Pobla de Lillet. Un cop en 
aquest poble, agafem a l’esquerra la carretera BV-4031 cap a Castellar de n’Hug. Després d’uns aproxi-
madament 11 km, arribem a aquesta població i deixem el cotxe al gran aparcament que hi ha habilitat a 
l’inici del poble.

Datum Europeu 1950
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RECORREGUT

Un cop hagueu deixat el cotxe a l’aparcament que hi ha a l’entrada de Castellar de n’Hug, us recomanem 
donar una volta pels carrers del poble abans de visitar les Fonts del Llobregat. El poble es troba situat 
en un cingle a uns 1.400m d’altitud sobre el naixement del riu. Castellar de n’Hug és un important centre 
turístic i un poble conegut arreu sobretot pel tradicional concurs de gossos d’atura que se celebra cada 
any. Entre els atractius de Castellar de n’Hug cal destacar també l’atractiva gastronomia local, el Museu 
del Pastor, la Casa de la Vila i la bonica església de Santa Maria de n’Hug.

L’itinerari pròpiament dit comença a      l’aparcament de Castellar de n’Hug (0:00h - 1.372m), just a 
l’inici del poble. Des d’aquí es van seguint les indicacions. El trajecte, que no presenta dificultats de cap 
tipus, disposa de baranes, petits ponts de fusta, bancs i papereres, tot molt ben arreglat. Durant l’itinerari 
tenim ocasió d’admirar la bellesa del bosc de ribera i, tot seguint la informació que ens donen els plafons 
informatius que ens acompanyen al llarg del camí, podem conèixer també una mica millor el curs del 
Llobregat. Començant pel delta, seguint pel curs mitjà i arribant a les fonts, els plafons mostren alguns 
dels aspectes que han fet del Llobregat un riu inseparable de la història de Catalunya.

Al cap de pocs minuts, arribem a les        Fonts del Llobregat (0:15h - 1.280m). Diverses cascades brollen 
expulsant l’aigua de dins de la roca. En aquest indret s’ha habilitat un mirador per veure la cascada central 
i gaudir de la força i la bellesa de l’aigua.

Continuem l’itinerari. Encara hem de veure l’últim salt d’aigua del riu Llobregat. Es tracta del salt d’aigua 
de l’antic Molí fariner de les Fonts que actualment s’ha convertit en una petita central hidroelèctrica. 
Continuem baixant i arribem al punt final del nostre trajecte. Aquí, a mà dreta, hi ha el        bar Molí de les 
Fonts (0:20h - 1.270m) amb unes taules de fusta, on es pot fer un pícnic, i també un gran aparcament. Si 
seguíssim avall per la carretera de terra trobaríem el lloc on actualment hi ha l’Hostal Les Fonts. Al costat 

1

SABIES QUE...

Cada any, a finals de juny, se celebra entre 
Castellar de n’Hug i Osseja (França) la Ruta 
dels Contrabandistes, una caminada popular 
d’uns 26 km? Temps enrere, el contraban 
fou una activitat rellevant en aquestes 
muntanyes.

       

NO ET PERDIS...

Provar els embotits artesans i tradicionals de 
Castellar de n’hug: fuet, llonganissa, botifarra, 
pernil, xoriç,...

2
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d’aquest hostal, hi ha la cascada de la Farga Vella i el pont d’estil gòtic que permetia passar d’un cantó a 
l’altre del riu Llobregat.

Desfem tot el camí d’anada i en una mica més de 20min tornem a estar a        l’aparcament de Castellar 
de n’Hug (0:45h - 1.372m) on finalitzem aquesta bonica passejada.

1

Concurs de Gossos d’Atura de Castellar de n’Hug

Es tracta d’un concurs que va néixer el 1962 per demostrar quin pastor 
tenia el millor gos d’atura. Des de llavors se celebra anualment cada 
últim diumenge d’agost. Es tracta d’una celebració amb un gran reclam 
turístic tant pel poble com per la zona en general. A l’entrada del poble, 
hi trobem el monument que fa homenatge al gos d’atura català, una 
escultura realitzada per Emili Armengou. 

Coordenades GPS: N 42.2802643º E 2.0151923º

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Museu del Pastor a Castellar de n’Hug

El Museu del Pastor ens ofereix informació sobre la tradicional professió 
del pastor, actualment en perill d’extinció. El museu és un centre de 
documentació sobre l’ofici del pastor i actua com a canal dinamitzador 
de la memòria històrica. Està situat a la part alta de la població, a la 
plaça del Castell (Tel.93 825 70 57).

Coordenades GPS: N 42.2834096º E 2.0159728º

Església de Sant Vicenç del Rus

La bonica església de Sant Vicenç del Rus, una església d’estil romànic 
amb una sola nau, es troba al costat de la carretera BV-4031 entre els 
quilòmetres 5 i 6. Antigament, aquesta parròquia era el centre del nucli 
de població de Sant Vicenç del Rus, que esdevingué, temps més tard, 
barriada de Castellar de n’Hug.

Coordenades GPS: N 42.273589º E 1.992028º

Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt 
en funció de l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. RUTES PIRINEUS no es 
responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i 
prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per 
complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no 
s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS 
us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fiables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!

RUTESPIRINEUS


