pantà de Sant Ponç

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.

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

volta al pantà de
Sant Ponç

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.

Olius - Navès - Clariana de Cardener, el Solsonès

La Ruta

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

presa pantà Sant Ponç
presa pantà Sant Ponç
baixa
15,6 km
1h
75 m

Proposem fer una ruta en BTT pel voltant del pantà, seguint el
camí que es va obrir per a fer els treballs de construcció i manteniment de l’embassament.
Iniciem la ruta al pàrquing del costat de la presa, on hi arribem
des de la C-55 de Cardona a Solsona o la C-26 de Navès a Solsona.
Travessem la presa i agafem la pista que surt a l’esquerra,
deixant la carretera a la dreta.
La pista conserva en alguns trams l’antic asfalt.
Passem la zona d’embarcacions que deixem a l’esquerra i continuem la pista amunt.

Perfil altimètric

Altitud (m)

Girem a la dreta seguint l’entrada del torrent d’Albereda que
desemboca al pantà i tornem per l’altra ribera.

Molí del Pont

Mica en mica anem guanyant alçada allunyant-nos de l’aigua
fins que la pista desemboca a una antiga carretera que seguim a
l’esquerra. A uns 100 m tenim un STOP. Ens incorporem a la
carretera C-26 cap a l’esquerra direcció Solsona.
Passem una guixera sobre el pantà.
Pocs metres més endavant, passem el pont i agafem a la dreta
una pista de terra que surt avall cap al riu. A l’altra banda hi tenim
La Ruta
el restaurant
Molí el Pont.
Seguirem la pista de terra que passa per sota el pont i va pel
costat del riu fins a l’embassament.

Llocs d’interès
Pantà de Sant Ponç. construït entre
els anys 1949 i 1954 a la vall mitjana del
riu Cardener, s’estén pels termes de Clariana de Carneder, Olius i Navès. Amb una
presa de 59,5 metres d’alçada i una longitud de coronació de 311 metres, té una
capacitat de 24,4 hm3, una llargada de 5,8
km i la superfície total de l’embassament
és de 144,5 ha.
Ermita de Sant Ponç. Als paratges
de Sant Ponç, avui coberts per l’aigua de
l’embassament del mateix nom, de tant en
tant i en anys de molta sequera, és possible veure algunes restes malmeses de les
parets de l’església de Sant Ponç, que fou
abandonada a causa de la construcció de
l’embassament, i fou suplerta per una
nova capella bastida prop de la presa.

RUTA: volta al pantà de Sant Ponç

El camí es fa molt agradable i planer. A la nostra dreta hi trobarem camps de pastures i alguna masia.
Arribem a la desembocadura de la rasa Perpètua que ens porta
a la dreta allunyant-nos del pantà.
Travessada la rasa tornem arran de l’aigua i continuem baixant.
Pal indicador. Trobem les marques del GR3.
Passem per Cal Colilles i l’ermita de Sant Ponç abans d’arribar
de nou al punt de sortida.

Observacions
La ruta es pot començar i acabar també al costat del Molí
del Pont, al kilòmetre 100 de la carretera C-26 entre Solsona i Navès.
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