Creu del Codó

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
al mirador de la
Creu del Codó

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.

Guixers, el Solsonès

La ruta
Iniciem la ruta a l’entrada de l’àrea de lleure.
Seguim el sender que surt recte. A pocs metres trobem un
pal indicador de diferents rutes. Seguim el que indica cap al
mirador i la font de la Creu.
Font de la Creu del Codó. A mà esquerra, envoltada de
boixos. Seguim el sender marcat per fites de fusta que creua
l’esplanada.
El sender es fa estret entre boixos, passant per l’esquerra
d’un gran roc.
Pal indicador. Seguim les indicacions cap al mirador. El
corriol es dirigeix cap a la penya a mà esquerra.
Després d’una pujada en ziga-ziga trobem unes fletxes
vermelles pintades a les pedres que cal seguir.
Graons de fusta. Seguim pujant i arribem a una petita balma.

RUTA: al mirador de la Creu del Codó

La Ruta

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

Llocs d’interès
àrea de lleure
àrea de lleure
baixa
2 km
45 min
35 m
Ruta (GPS) disponible

Perfil altimètric

mirador Creu del Codó

Altitud (m)

El corriol segueix pujant seguint les fletxes vermelles. Des
d’aquí es tenen molt bones vistes de Vilamala, la mola de
Lord i Busa.
Àrea de lleure. Situada en
zona de pins que ofereixen bones ombres. Disposa de serveis:
pàrquing, taules i bancs, barbacoes, WC.

Cruïlla de camins. La caseta del guarda forestal ens queda a sobre, a l’esquerra. Seguim el corriol que de pla va carenejant a la dreta fins a arribar al mirador.
Mirador. Des d’aquí tornem al punt d’inici seguint la pista
ampla avall. Trobarem un pal indicador que ens marca un
sender per tornar a l’àrea de lleure sense passar per la porta
d’entrada.

Mirador. Ofereix fantàstiques
vistes sobre Vilamala i la vall de
Lord, la serra del Verd, i les dels
Bastets i Busa. També és un bon
punt d’observació d’aus carronyaires i mamífers que habiten la
zona.
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