
Ruta 
el Jou 

Sant Llorenç de Morunys - la Coma 

i la Pedra - 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 

Vall 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 Centre BTT 

punt d’acollida Centre BTT 

mitjana 

19,9 km 

1 h 30 min 

647 m 

Fitxa tècnica 

Perfil altimètric 
Ruta (GPS) disponible 
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La Ruta 

La Ruta 

Km 0. Punt d’acollida Centre BTT. Sortim en contínua pujada cap a la 

carretera de Solsona per Coll de Jou 

Km 1: Deixem la carretera i agafem un carrer sense asfaltar que s’enfila a 

la dreta entre xalets 

Km 1’8: Font de Cap Rec. Superem un curt tram de fort pendent fins arri-

bar a una pista planera que seguim a la dreta 

Km 2.1 Creuem una rasa secundària normalment seca d’aigua 

Km 2,7 Agafem un petit corriol que enllaça amb una pista forestal que 

s’acaba en un sender ben marcat 

Km 3.5 Costa de Galliners. Compte! Esllavissada 

Km 3,8 Cruïlla de camins. Casa Les Tragines 

Km 4. Punt important!!. Deixem la pista principal i prenem un corriol poc 

marcat a mà dreta  

Km 4.4 Font del Llevador. Abundosa aigua. Seguim per una pedregosa 

pista de baixada 

Km 5.4 Arribem a la carretera a l’alçada del càmping Morunys. Seguim en 

direcció a La Coma 

Km 10,5 Cruïlla de pistes. Seguim la que gira sobtadament a l’esquerra 

amb forta pujada. 

Km 13,3 Deixem la pista principal i seguir per la pista secundària de la 

dreta en direcció al Jou. S’acaba el tram encimentat. 

Km 15,1 Collada del Jou  

Km 15,6 Cruïlla de pistes. Seguim la pista que baixa a l’esquerra. Hi ha 

algun tram de baixada en mal estat i molt pendent. 

Km 17,5 Arribem al collet de St. Lleïr, on hi ha l’ermita de St. Lleïr de Ca-

sabella. 

Davant l’ermita deixem la pista principal i baixem a l’esquerra, deixant els 

camps i la casa de Casabella a la dreta 

Km 17,7 Deixem la pista i seguim un sender a ma dreta. Pot ser que calgui 

baixar de la bici en aquest tram 

Km 18 Reprenem la pista forestal que haurem anat creuant els darrers 400 

m. Seguim una petita rasa 300 metres, on seguirem un corriol que comença a 

mà dreta. 

Km 18,5 Travessem el riu Cardener per una palanca de fusta. Voregem 

una antiga fàbrica prop del Molí del Monegal. Girem a la dreta. Trobem una 

rampa al mig del bosc. Seguim la pista a la dreta en forta pujada. 

Km. 19,9 Era Nova i Centre BTT. Punt final de la ruta. 

Observacions 

Centre BTT Solsonès - Vall de Lord  

Lloguer de bicicletes / Vestuaris i dutxes / Rentat de BTT 

Plaça del Mur s/n - 25282 Sant Llorenç de Morunys 

Tel. 973 49 21 81 

www.lavalldelord.com/btt 

La Pedra. Entitat de població del municipi de la 

Coma i la Pedra, a la seva banda oriental. El nucli 

originari es troba a 999 m d’altitud sota el vessant 

meridional del Roc de la Pedra, damunt del qual s’hi 

aixecava el Castell de la Pedra, del qual avui tan sols 

en resta un tros de mur. Està format per l’església 

parroquial de Sant Serni, el cementiri i quatre o cinc 

cases.  La resta del poblament està constituït per 

masies disseminades. 

  

St. Lleïr de Casabella: Església romànica dels 

segles XI-XIII en la que destaca l’absis quadrat i la porta 

d’entrada sota un porxo, decorada a dreta i esquerra 

amb relleus romànics i molt populars, i el cementiri. Es 

pot visitar demanant les claus a la casa habitada que hi 

ha al costat de l’ermita. 

  

Riu Cardener. Neix a les Fonts del Cardener, al 

municipi de la Coma i la Pedra. Recull les aigües de les 

serres del Port del Comte i del Verd, de la Serra de les 

Comes, del Pedraforca i la Serra d’Ensija. La seva 

conca de 1.400 km² passa pel Solsonès, el Berguedà, 

el Bages i l'Anoia. Al terme de Guixers s’ajunta amb el 

riu Aigua de Valls a l’embassament de la Llosa del 

Cavall i al terme d’Olius troba l’embassament de Sant 

Ponç. Després desemboca al Llobregat . 

Llocs d’interès 

RUTA: el Jou ·  març de 2011 · 

la Pedra 

Mare de Déu de la Creu 

Sant Lleïr 

Costa de Galliners 


