
Ruta 
Santuari de Lord, 
tossal Vall-llonga i 
cingles Malagana 

La Vall de Lord, el Solsonès 

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. 

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 



 

Fitxa tècnica La Ruta 

Llocs d’interès 

Sant Sernini del Grau. Ermita romànica 

dels s. XI-XII de Vilamantells; cal destacar-

ne l’absis semicircular sobrealçat. Està 

situada sobre un petit planell del serrat de la 

Creueta, al camí d’accés al santuari de 

Lord. 

 

Roc foradat. Curiosa formació rocosa 

que fa la cinglera i que possibilita el pas pel 

camí gràcies a l’excavació feta a mà. 

 

Santuari de Lord.  Santuari destruït l’any 

1836 durant la I Guerra Carlina. L’actual 

edifici data del 1870. Es pot visitar 

l’església. Al santuari encara hi viuen mon-

jos. Cal pujar a la mola de Lord pel camí 

empedrat del mateix nom. Des de dalt 

gaudirem de vistes espectaculars. 

La Ruta 

 

De Sant Llorenç de Morunys al santuari de Lord pel camí del 

Roc Foradat 

 

Des de Sant Llorenç prenem la carretera de Port del Comte per 

coll de Jou fins a agafar la pista asfaltada que va al santuari. 

Aquest tram, que coincideix amb el traçat del GR-7, ressegueix 

l’antic camí ral de Solsona. De seguida trobem l’ermita de Sant 

Serni del Grau, on s’indica l’ascens que voreja el peu del tossal de 

la Creu del Codó fins al grau del Roc Foradat per terreny obac i 

rocós. Continuem per la pista d’accés en cotxe, fins a l’aparcament 

del santuari. A partir d’aquí comença una ascensió que, tot seguint 

el via crucis, progressivament ens ofereix bones vistes panoràmi-

ques del Port del Comte, el tossal del Codó, la Llosa del Cavall, la 

serra de Bastets, la serra de Busa i, finalment, l’horitzó en arribar 

al punt més alt, la mola de Lord. 

 

Del santuari de Lord a Sant Llorenç de Morunys pel tossal 

de Vall-llonga 

 

Més enllà del santuari comencem el descens per un sender fins 

al grau de Sollort, on es recorre un tram del camí de Sant Jaume. 

El mirador del grau de Sollort ofereix un esplèndid punt de vista 

sobre l’embassament i tot l’espai protegit de la serra de Busa-

Bastets-Lord. El camí s’enfila de nou cap a l’esquerra enmig d’un 

bosc d’alzines, boixos i pi roig, fins a trobar de nou l’aparcament. 

Continuem per la mateixa pista fins a la desviació del camí del 

tossal de Vall-llonga cap a la dreta, on ascendim tot seguit. Traves-

sem la rasa de la riera de Subirana, i iniciem un descens acusat 

entre alzines fins al punt on, pujant de nou, travessem els cingles 

de Malagana. A partir d’aquí s’inicia una baixada important fins a la 

rasa de les Valls on retrobem la pista que mena a Sant Llorenç de 

Morunys. 

 

 

Perfil altimètric 
Tracks GPS disponibles 

Sant Llorenç de Morunys 

Sant Llorenç de Morunys 

mitjana 

12,62 km 

4 h 

688 m 

Inici: 

Arribada: 

Dificultat: 

Distància: 

Durada: 

Desnivell (+) acumulat: 

Des del punt d’inici i final de la ruta es poden seguir les indica-

cions cap a l’àrea de lleure de la Font Puda, al costat del riu 

Cardener, un bon lloc per descansar i refrescar-se. 

Aquesta ruta permet múltiples variacions per adaptar-la a cada 

visitant. Ens podem acostar en cotxe fins al pàrquing que hi ha als 

peus del grau de Lord per pujar a peu fins al santuari  i continuar 

fins al grau de Sollord. Seguint les indicacions farem una magnífi-

ca ruta circular fins a tornar al  pàrquing en una hora i mitja aproxi-

madament. Trobareu un mapa de la ruta i més informació a 

l’Oficina de Turisme de la Vall de Lord a Sant Llorenç de Morunys.    

Observacions 


