Pla de Busa

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 veieu.
No llenceu deixalles. Emporteu-vos-les i dipositeu-les als
contenidors adequats del poble.
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.

OFICINA DE TURISME DEL SOLSONÈS
Centre d’interpretació turística del Solsonès
Carretera de Bassella, 1
25280 Solsona
Tel. (0034) 973 48 23 10
www.turismesolsones.com

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 la Vall d’Ora al
pla de Busa i
el Capolatell

Respecteu el patrimoni cultural i històric. Cal preservar-lo
per a les generacions futures.
Telèfon d’emergències.

Navès, el Solsonès

La ruta

RUTA: de la Vall d’Ora al pla de Busa i el Capolatell

Fitxa tècnica

Llocs d’interès

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

pàrquing de l’ecomuseu de la Vall d’Ora
pàrquing de l’ecomuseu de la Vall d’Ora
mitjana
19 km
6h
844 m

Ruta (GPS) disponible

Perfil altimètric

Altitud (m)

el Cogul

Cavall Bernat

Ecomuseu de la Vall d’Ora. Al costat
del riu d’Aigua d’Ora hi trobem el monument
en record del comte Guifré, la serradora i el
molí de Ca l’Ambròs, un pont romànic i
l’antiga escola que acull el petit museu. Més
amunt hi ha l’ermita de Sant Lleí, inici de la
ruta.
Ermita de Sant Cristòfol de Busa i font de
l’Espedraguer. A mig camí del Capolatell i
prop de la casa del Rial de Busa hi trobem
aquesta petita font entre camps de conreu, i
uns metres més amunt la petita ermita de
Sant Cristòfol, del s. XII.

Grau de les Collades
el Capolatell

Observacions
Aquesta ruta es pot fer més curta pujant amb cotxe des de Besora per pista asfaltada fins
al pàrquing que hi ha abans del Rial de Busa.

el Llebre

mirador de la Vall d’Ora
Orriols
Orriols

L’itinerari senyalitzat comença al pàrquing de la Vall d’Ora. Passem per l’Ecomuseu i
més amunt per la masia del Pujol. A partir d’aquí s’enfila en pendent pronunciada fins al
grau d’Orriols.
Grau d’Orriols. Continuem 200 m pel camí de la rasa d’Orriols, fins a trobar un
corriol que fa pujada i que ens porta cap a l’Escala.
L’Escala. Grau escarpat i molt dret de 50 m equipat amb una escala metàllica i
graons de fusta amb passamans encastats a la roca.
Continuem resseguint la carena dels singles de Busa fins el mirador proper.
Mirador de la Vall d’Ora. Situat a la carena dels singles de Busa. Anirem resseguint
la carena en direcció nord.
Fita petita. Després d’un camp de casa Bartolina agafem un petit corriol que entra al
bosc de pins. El camí segueix entre la carena i el bosc. En aquest tram s’estan fent
treballs per passar la llum a les cases de Busa.
Ca l’Artiller. Antiga casa en runes, ja fora del bosc. A l’altre costat del pla de Busa
veiem l’ermita de Sant Cristòfol, i a l’esquerra del camí ens queden de nou els cingles.
Anem caminant amb pins a l’esquerra i prats a la dreta.
Cruïlla de camins. Gran tanca de fusta a l’esquerra. La pista de l’esquerra ve del
pàrquing dels cotxes que pugen per la pista asfaltada de Besora. Seguim la pista cap a
la dreta. En una corba deixem la pista i continuem per un camí poc fressat en direcció
nord. A l’esquerra tenim la casa del Rial. Creuem una pista i seguim rectes entre els
camps fins arribar a la font de l’Espedraguer.
Cruïlla de pistes. Seguim a l’esquerra cap al Capolatell. Passem per Casa Vila.
El camí
Laes converteix
Ruta en un corriol estret. Seguim l’indicador del mirador de la Creu
(1.350 m) Des d’aquí seguim a l’esquerra fins arribar a la Presó del Capolatell.
Desfem el camí fins al mirador. Aquí agafem un corriol poc traçat que va pujant fort a
prop de la carena. Trobarem algunes marques de color verd.
Cim de la Llebre (1.515 m). Baixem sempre pel fil de la carena entre boixos fins al
coll de la Canal de Casa Vila (1.490 m) A l’altre costat del coll, bastant ample, tornarem
a caminar en pujada fins al cim del Cogul (1.526 m) punt més alt de Busa, sempre
seguint el fil de la carena.
Aquí el camí és poc marcat. No deixem la carena i passem pel costat del Cavall
Bernat (1.450 m) Seguim baixant fins a trobar l’antiga pista del grau de Vilamala. Deixem
la pista i comencem a baixar pel dret fins a trobar la pista principal, prop de la casa
Bartolina.
Seguim la pista forestal cap a l’esquerra, que ens portarà descendint cap al grau de
Les Collades. D’aquí baixarem resseguint el turó de l’escala vella, cap a Orriols, des
d’on desfarem el camí de pujada fins a arribar de nou al pàrquing de la Vall d’Ora.

La presó de Busa. El Capolatell rep el nom
de presó perquè durant la Guerra del
Francès aquesta mola va ser utilitzada per a
aquest fi. Un cop entrats els presoners per
la palanca aquesta era retirada i quedaven
aïllats per cingleres de cent metres d’alçada.

L’Escala és una canal molt dreta d’uns 50 m que se superen per una escala de ferro (10 m)
i uns graons de fusta amb passamans mecànics. És un pas de certa dificultat que podem
evitar fent la pujada pel camí de tornada. Un cop al mas d’Orriols, segim el caminot que puja
a Busa voltant per les Collades i arribant als plans anem a buscar la ruta cap a l’esquerra.
Des del pàrquing de la Vall d’Ora surt una pista asfaltada que porta cap al monestir de
Sant Pere de Graudescales, exemple dels monestirs rurals
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