
Ruta 
Sollort 

Sant Llorenç de Morunys - 

Guixers, el Solsonès 

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 

Mola de Lord 

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. 

L’acampada lliure no està permesa. A la comarca hi troba-

reu molts càmpings. 

Caminar és la millor manera per conèixer el ric patrimoni 

natural i cultural de la comarca. 

Respecteu el patrimoni cultural i històric. Cal preservar-lo 

per  a les generacions futures. 

Pautes de comportament: 

Respecteu la vida que us envolta: no arrenqueu ni danyeu 

cap ésser viu. 

Telèfon d’emergències. 



Inici: 

Arribada: 

Dificultat: 

Distància: 

Durada: 

Desnivell (+) acumulat: 

punt d’acollida del Centre BTT  

punt d’acollida del Centre BTT  

mitjana 

1 h 30 min 

18 km 

445 m 

Fitxa tècnica 

Perfil altimètric 

Llocs d’interès 

 

La Ruta 

La Ruta 

Km 0. Punt d’acollida Centre BTT Solsonès-Vall de 

Lord. Sortim en pujada cap a la carretera de Solsona per 

Coll de Jou.  

Km1,3 Font dels enamorats. Seguim carretera amunt 

Km 1,8 Deixem la carretera principal i seguim la pista 

asfaltada cap al Santurari de Lord 

Km 2,4 Ermita de St Serni del Grau 

Km 3,3 Travessem els cingles de Les Roques per un 

túnel. Més endavant trobarem la Font de Sant Isidre, seca 

durant algunes èpoques de l’any 

Km 4,9 Collada del Santuari. Lloc d’aparcament de 

vehicles i final de la pista asfaltada. Passem la tanca me-

tàl·lica i iniciem la forta baixada per l’obaga de la Mola de 

Lord 

Km 6,7 Casa i camps de Sollort. Cruïlla de pistes. Se-

guim la que tira a la dreta amb una pronunciada corba. Tro-

barem la font de Sollort, surgència intermitent 

Km 7,7 Cruïlla de pistes al final d’una baixada. Girem a 

l’esquerra  

Km 8,1 Mirador de la Trona. Seguim per la pista que 

voreja l’embassament de la Llosa del Cavall 

Km 9,5 Cruïlla de pistes. Continuem pujant a l’esquerra 

Km 10,5 Tornem a la casa de Sollort. A partir d’aquí 

refem el mateix itinerari que hem fet 

Km. 17,2 Arribem al Centre BTT. Punt final de la ruta. 

Observacions 

Centre d’acollida del Centre BTT Solsonès - Vall de Lord  

Lloguer de bicicletes / Vestuaris i dutxes / Rentat de BTT 

Ctra. Berga, s/n - 25282 Sant Llorenç de Morunys 

Tel. 973 49 21 81 

www.lavalldelord.com/btt 

St Serni del Grau : Ermita romànica del     

s. XI-XII. de Vilamantells. Destaca l’absis semi-

circular sobrealçat. Està situada a 1.045 m 

d’altitud en un petit planell del serrat de la 

Creueta, al camí d’accés al santuari de Lord. 

 

Santuari de Lord: El Santuari de la Mare de 

Déu de Lord va ser destruït l’any 1836 durant la 

1a Guerra Carlina. L’actual edifici data del 

1870.  Al santuari encara hi viuen monjos. Cal 

pujar al cim de la Mola de Lord (1.181 m) pel 

camí empedrat del Grau de Lord.  

 

Pantà Llosa del Cavall: Format per la unió 

de les aigües dels rius Aigua de Valls i Carde-

ner. 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 
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