
Amb el Pedraforca davant, és un dels 
cims culminants de la Serra del Verd.
Clau d'acer inoxidable amb la cabota 
formada per un tronc de piràmide de 4 
centímetres de diàmetre superior i 3 
centímetres de diàmetre inferior, fixat 
sobre unes pedres, a 11 metres al nord-
est del vèrtex geodèsic. El punt més alt 
es troba sota un pi del nord-oest del 
vèrtex.

Des de Sant Llorenç de Morunys, direcció a Berga (LV-4241) s’agafa a l’esquerra un camí asfaltat amb indicadors de La Corriu i 
Valls (PK 19+400). Recorreguts uns 7600 metres es deixa a l’esquerra el trencant de Sant Martí de la Corriu i es continua fins arribar 
al Santuari de la Mare de Déu de Puig Aguilar (3000 metres). En aquest punt s’acaba l'asfalt (només vehicles 4x4) i es continua pel 
camí de la dreta. Recorreguts 1150 metres es trenca a l'esquerra en direcció a Can Felipó, a 650 metres es passa al costat d'unes 
ruïnes i a uns 3900 metres es deixa una pista a la dreta, es passa per una zona de prats (600 metres) i es continua fins arribar als 
17300 metres on es deixa el cotxe. Des d'aquest punt i en direcció nord-oest, en 15 minuts a peu, s'arriba al senyal.

CIMS EMBLEMÀTICS DE CATALUNYA

Informació general Punt més alt (cim) Senyal geodèsic (clau)

Nom del cim: Cap d'Urdet

Codi del cim: 276087006

Municipi: Gósol

Comarca: Berguedà

Cota ortomètrica del cim:

2240.22

Data de mesura: 30/7/2009

Desnivell Cim-Clau: 2.24

Codi senyal: 276087005

X (UTM): 387764.02

Cota el·lipsoïdal: 2289.84

Ondulació geoide: 51.86

Y (UTM): 4672507.47

Cota ortomètrica: 2237.99
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Vista general Vista de detall del cim Vista de detall del clau

Itinerari d'accés al cim

Mapa de situació Croquis de detallDescripció del cim i del clau

Sist. ref.: ETRS89/00-EGM08D595

Cap d'Urdet

Llegenda de símbols: Indica el punt més alt del cim Indica la posició del clau

X (UTM): 387753.37 m

Y (UTM): 4672500.75 m


