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El santuari de Lord
El Santuari de Lord està situat dalt d’una mola a 1.180 metres d’alçada. Aquest s’aixeca entre
l’embassament de La Llosa del Cavall i la rasa de Torroella. Des del cap de munt d’aquesta mola,
es pot gaudir d’una excel•lent panoràmica d’aquest embassament, de les escarpades serres dels
Bastets i de Busa i de la majestuosa serra del Port del Comte.
Per arribar-hi, s’ha d’agafar un trencall que es troba a la carretera de Solsona per coll de Jou. En
aquest punt, es comença a seguir una pista asfaltada. Es passa pel bonic indret de Sant Serni de
Vilamantells i es segueix fins que s’arriba a una placeta on s’acaba l’asfalt. És en aquest punt on
s’ha de deixar el cotxe i seguir caminant per un ample camí empedrat que comença a peu de
cingle fins a dalt de tot (20 min.).
El Tossal de la Creu del Codó
El tossal de la Creu del Codó forma part del municipi de Guixers. Aquest es situa al cap de munt
d’un altiplà que corona la Vall de Lord. El Codó destaca per ser una àrea de pícnic que sembla no
acabar-se mai, la qual destaca pel seu paisatge planer i tranquil.
Des de l’aparcament d’aquesta àrea, s’ofereix l’opció d’arribar fins a un mirador que es troba a uns
15 min. a peu.
De Sant Serni del Grau al Santuari de Lord
Dificultat: Baixa Distància: 9 Km Durada: 2 hores
Excursió circular que es dirigeix al santuari de Lord, centre espiritual de la vall. Durant el recorregut es passarà pel grau del Roc Foradat, a l’antic camí ral de Solsona i més endavant, després de
seguir el camí asfaltat d’accés, s’accedirà al santuari pel seu camí principal, el grau de Lord. Es
recomana visitar l’església del santuari on es venera la verge bruna de Lord. S’aconsella efectuar
la baixada de la mola pel segon grau que accedeix a la mola de Lord, el grau de Sant Jaume o de
Sallort. A mitja baixada es poden visitar les balmes del Verger des d’on es tenen unes boniques
panoràmiques de l’embassament de la Llosa del Cavall i de les serres dels Bastets i de Busa. El
retorn fins el punt de sortida s’efectua seguint el camí asfaltat pel que s’ha vingut.
Excursió al mirador de la Creu del Codó
Dificultat: Baixa Distància: 2 Km Durada: 45 min.
Excursió circular que s’inicia a l’àrea de pícnic de la Creu del Codó. Dirigir-se cap a la font del
Codó. A partir de la font seguir els senyals indicadors que es dirigeixen cap el peu de les parets
septentrionals del Tossal del Codó. Magnífiques vistes del clot de Vilamala. També es poden admirar les penjades balmes del Codó. El camí, després de resseguir aquesta vessant, puja per un camí
de ferradura fins assolir el mirador de la Creu del Codó. Un dels millors miradors de la Vall de Lord.
El retorn s’efectua seguint la pista d’accés fins arribar a l’aparcament.
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Excursió al Pla de Bacies, el cim de les Morreres, el mirador del Querol i el Forat de la Bòfia.
Dificultat: Mitjana Distància: 8,6 km. Durada: 2 h. i 15 min.
Excursió circular que s’inicia a l’aparcament situat a pocs metres del refugi del Pla de Bacies (en
runes). A l’aparcament hi ha uns cartells indicant l’itinerari. Es comença a caminar travessant tot
el Pla de Bacies en direcció al cim de les Morreres que es distingeix per tenir una pantalla de telecomunicacions al seu cim. Un cop al cim cal continuar caminant en direcció est prop del cap de la
carena fins assolir el mirador del Querol, molt a prop del final d’un dels telecadires de l’estació
d’esquí. Seguidament baixar a l’estació superior del telecadira i seguir per la pista que segueix en
direcció oest fins arribar al forat de la Bòfia, avenc important en el que s’hi conserva la neu bona
part de l’any. Un cop al forat, remontar els prats que s’inicien a l’esquerra i que ens portaran de
nou al Pla de Bacies i a l’aparcament.
Port del Comte i Ascensió al Pedró dels Quatre Batlles
Dificultat: mitjana
Distància: 9 km Durada: 2 h 30 min
Al llarg dels 9 kilòmetres d’aquesta ruta circular podreu observar diferents paisatges, vegetació i
fauna típica dels Prepirineus com el gall fer, l’isard, el voltor, el trencalòs o diversos ocells petits.
Un dels punts més interessants de la ruta és el Pedró dels Quatre Batlles, el cim més elevat del
Solsonès, des del qual destaca la impressionant panoràmica dels Pirineus cap al nord i la Depressió catalana cap al sud-est.
De Valls al Pont Quebradís
Dificultat: mitjana
Distància: 17,2 km
Durada: 6 h
La ruta transcorre en algun dels seus trams pels Espais d’Interès Natural de la Serra del Verd i de
la Serra d’Ensija i Rasos de Peguera.
En el primer tram descobrim un terreny abrupte i trencat per diverses cingleres des d’on
s’observen espectaculars vistes aèries de paisatges del Solsonès.
Més endavant s’observen formacions vegetals com la pineda de pi roig i la vegetació de parets de
roca i carrascar.
En el tram de la ruta que transcorre pel costat del riu podrem observar una frondosa vegetació,
racons d’una bellesa salvatge.
El Pont Quebradís és un pont natural de tosca d’uns 30 m de llarg, per dins del qual s’escolen les
aigües del riu Aigua de Valls. És un dels fenòmens geomorfològics més singulars de la vall, i la
seva situació en l’indret més remot i profund fan que aquesta excursió sigui molt recomanable.
Serra del Verd
Dificultat: alta
Distància: 14,6 km
Durada: 7 h 20 min
La xarxa de senders senyalitzats a la serra del Verd es troba dins de l’Espai d’Interès Natural de
la serra del Verd. Permet gaudir dels diferents hàbitats de muntanya com les pinedes de pi negre,
pinedes de pi roig, rouredes de roure martinenc o alguna massa d’avetoses considerada d’interès.
El punt més alt de la serra és el Cap del Verd(2.289 m) que separa les comarques del Solsonès i
de l’Alt Urgell.
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De les Cases de Posada a Busa
Dificultat: mitjana
Distància:
Durada: 4 h 30 min
Aquesta ruta des de les Cases de Posada a Busa permet descobrir els cingles de la serra de Busa.
L’ascensió es fa pel camí històric del grau de l’Areny, que va ser durant molts anys la principal via
de comunicació entre el pla de Busa i la Vall de Lord. Travessarem el pla de Busa de sud-oest a
nord, pujant al Cogul, el seu punt més alt, des d’on es té una magnífica panoràmica sobre la Vall
de Lord.El descens per la vessant nord del pla de Busa, el més escarpat i feréstec, recorre part de
la serra dels Bastets, formada per múltiples pollegons de roca conglomerada.
Ruta de les Ermites
Dificultat: baixa Distància: 13 km
Durada: 3 h 30 min
A la Vall de La Coma i la Pedra el llegat històric i patrimonial és present, representat i exemplificat
per nombroses ermites.
A través d’aquesta ruta que us proposem es pot recórrer tot el patrimoni cultural i descobrir les
esglésies parroquials dels nuclis de La Coma i La Pedra, i les petites ermites dispersades per les
faldes de les Serres de Port del Comte i del Verd, com Santa Magdalena de Tragines, Sant Lleïr de
Casabella o Sant Sadurní de La Pedra.
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