Els Orriols

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 Sant Pere
de Graudescales

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 Sant Pere de Graudescales

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

Perfil altimètric

Llocs d’interès
pàrquing de l’ecomuseu de la Vall d’Ora
pàrquing de l’ecomuseu de la Vall d’Ora
alta
13,5 km
4 h 30 m
637 m

Ruta (GPS) disponible

Altitud (m)

L’Escala

St. Pere de GraudEscales
Ecomuseu

Ecomuseu de la Vall d’Ora. Al costat del riu
d’Aigua d’Ora hi trobem el monument en
record del comte Guifré (ferit de mort l’any 897
en la lluita contra els musulmans), 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 Lleïr.
L’Escala. Grau d’uns 50 m molt drets situat a
la ruta d’accés al pla de Busa. En el primer
tram es puja per una escala de ferro (10 m) i
tot seguit, mitjançant uns graons de fusta ben
encaixats entre la roca i uns passamans
mecànics, se supera una vertical i estreta
canal rocosa.
Sant Pere de Graudescales. Monestir del
segle XII del qual només queda dempeus
l’església. El conjunt mostra com eren els
monestirs rurals altmedievals, i el seu emplaçament al costat del riu entre altres cingleres
mereix la visita.

La ruta s’inicia al pàrquing de l’Ecomuseu de la Vall d’Ora. Sortim d’aquí en direcció al
Pujol.
El Pujol. Passada la bassa d’aigua hi ha una cruïlla de pistes. Agafem el camí de l’esquerra cap a cal Riuet i el Solà.
A l’esquerra trobem un camí de ferradura amb indicacions cap a Busa. El camí transcorre
entre cingleres i balmes.
Superats els cingles arribem a la pista que dóna accés rodat al mas d’Orriols.
Mas d’Orriols. Passada la casa, a la dreta trobem uns graons i el camí que cal agafar.
Cruïlla de camins. Agafem el de l’esquerra que porta a l’Escala.
L’Escala. Grau escarpat de 50 m equipat amb una escala metàl·lica i graons de fusta
amb passamans encastats a la roca.
A la sortida del grau seguim el camí que acaba de pujar als plans de Busa.
Busa. Cal seguir sense camí en direcció a casa Bartolina, visible al davant.
Bartolina. Voltant la casa per l’esquerra agafem la pista que hi dóna accés i seguim en
direcció a Sant Cristòfol de Busa, però sense arribar-hi.
Cruïlla de camins. Agafem la pista de la dreta, passant per la part de sobre de casa
Bartolina, en direcció contrària a Sant Cristòfol i el Capolatell.
Senyal vertical de la ruta BTT. Deixem la pista principal i continuem per una pista vella
que marxa a l’esquerra, molt camuflada per l’herba.
Grau de Vilamala. Un cop s’és a dalt de tot, el camí passa una trinxera oberta a la roca,
que gira a l’esquerra i dóna accés a l’altre vessant. Seguim aquesta pista avall.
Cruïlla de pistes. Agafem la que gira a la dreta, i tot seguit se’n troba una altra a l’esquerra, ampla i amb herba, fins a la font del Pujàs.
Continuem
per un camí de ferradura que surt a la dreta de la pista.
Laavall
Ruta
Mirador. Continuem per l’esquerra i ens endinsem de nou al bosc. El camí desemboca a
la pista que, a la dreta, baixa cap a Vilamala.
Casa Vilamala. Agafem la pista que marxa baixant a la dreta.
Cruïlla de camins. Agafem el de la dreta, cap al fons de la vall. S’entra i se surt del llit del
riu diverses vegades fins que es troba un camí de ferradura que enfila a la dreta.
Després d’un tram de pujada es converteix en un camí que creua els vessants entrant i
sortint de successives barrancades fins a una collada pedregosa des d’on es divisa el monestir de Sant Pere de Graudescales.
El camí es despenja i desemboca a una altre que baixa fins al monestir.
Sant Pere de Graudescales. Continuem recte avall seguint el marge dret del riu, sense
creuar-lo.
Es descarten dues bifurcacions i s’agafa el camí que baixa al molí de Cal Guirre, on es
creua el riu i s’agafa la pista cap a Sant Lleïr.
Arribada a l’Ecomuseu i fi de la ruta.

Observacions
Ruta extreta i adaptada del llibre:
SUBIRANA, Montse; LÓPEZ MONNÉ, Rafael.
Per camins de càtars al Pirineu Català. 14 passejades i
excursions. Barcelona : Arola editors, 2011. (A peu, 14)
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