Llosa del Cavall

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

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
Busa

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

Sant Llorenç de Morunys Navès - Guixers, el Solsonès

La Ruta
Km 0 Comença l’itinerari al Centre BTT Solsonès Vall de Lord, a la plaça del
Mur. Sortim en baixada per la carretera direcció a Berga.
Km 1,7 Cruïlla de carreteres. Seguim per la dreta en direcció a Solsona per
l’embassament de la Llosa del Cavall.
Km 5,0 Abans de la collada de les Cases abandonem la carretera i agafem la
pista que comença a l’esquerra en forta pujada i segueix pujant per la obaga de
Casa Llobeta.
Km 7,8 Pla de Casa Llobeta (1.032 m) en lleugera baixada. A la dreta queda
l’ermita de St. Iscle i Santa Victòria.
Km 8,9 Rasa de la Dou, que es travessa a gual. Font de la Pica (967 m) a la
dreta. Comença la pujada en direcció a Coll d’Arques.
Km 11,4 Deixem una pista a la dreta que va cap a les cases de Ravell i Peumul.
Km 12,3 Coll d’Arques (1.235 m). Important cruïlla de pistes. Seguim a
l’esquerra cap al Pla de Busa per una pista asfaltada.
Km. 13,3 Cruïlla de pistes. Seguim en un sobtat gir a l’esquerra per la pista que
puja des de la Vall d’Ora. Inici del Grau de La Creu.
Km. 14,8 Coll de la Creu (1.358 m) Entrem al Pla de Busa, davant les cases
del Rial de Busa i Casa Vila.
Km. 16,1 Cruïlla de pistes. A l’esquerra podem anar a la font de l’Espedraguer,
l’ermita de Sant Cristòfol i el Capolatell. Continuem la ruta per la dreta.

RUTA: Busa

La Ruta

Fitxa tècnica

Km. 17,3 Després de la Collada del Collar deixem la pista principal i agafem
l’antiga pista de Vilamala

Llocs d’interès

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

punt d’acollida Centre BTT
punt d’acollida Centre BTT
alta
37,8 km
4h
933 m

Pantà de la Llosa del Cavall. Format
per la unió de les aigües del riu Aigua de
Valls i Cardener. Separa la vessant nord
de la Vall de Lord (Serra del Port del
Comte i Serra del Verd) de la sud, (Serres
dels Bastets i de Busa a l’esquerra i les
Roques de Lord i el Tossal de Codó a la
dreta). Té una longitud aproximada de 7
km sense comptar les ramificacions
laterals

Ruta (GPS) disponible

Perfil altimètric

Altitud (m)

Coll de la Creu

Coll d’Arques

Grau de Vilamala

Pla de Casa Llobeta
pont de l’Espingart

La presó de Busa : El Capolatell rep el
nom de presó perquè durant la Guerra del
Francès aquesta mola va ser utilitzada per
aquest fi. Un cop entrats els presoners per
la palanca aquesta era retirada i quedaven
aïllats per cingleres de cent metres
d’alçada.
Ermita de Sant Cristòfol de Busa i
Font de l’Espedraguer: A mig camí del
Capolatell i prop de la casa Rial trobem
aquesta petita font entre camps de conreu,
i uns metres més amunt la petita ermita de
Sant Cristòfol, del s. XII.

Km 17,9 Grau de Vilamala (1.339 m) encaixat entre les roques. Està esllavissat
i cal anar amb compte. Comencem la baixada per l’obaga de Vilamala.
Km. 18,3 Agafem la pista principal rodada que baixa de Busa.
Km. 20,2 Casa de Vilamala a la dreta. Seguim la pista fins al llit sec de la rasa
de Balielles i comencem a pujar de nou.
Km. 21,4 Casa de Balielles de Busa (1.025m) Seguim a llevant per entre
camps de conreu. Comença la baixada fins a la vall de l’Aigua d’Ora.
Km 25,3 Fi de la baixada (889 m) A la dreta deixem la pista que porta a Sant
Pere de Graudescales travessant un pont. Seguim recte.
Km 25,6 Carretera de Berga a Sant Llorenç de Morunys al pont de l’Espingart.
Seguim la carretera fins a St. Llorenç de Morunys.
Km 37,8 Centre BTT Vall de Lord

Observacions
Centre BTT Solsonès - Vall de Lord
Lloguer de bicicletes / Vestuaris i dutxes / Rentat de BTT
Plaça del Mur s/n - 25282 Sant Llorenç de Morunys
Tel. 973 49 21 81
www.lavalldelord.com/btt
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