
Volta 
al Pla de Bacies 
 

La Coma i la Pedra, 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 

Pla de BaciesPla de BaciesPla de BaciesPla de Bacies    



 

Fitxa tècnica 

La Ruta 

Llocs d’interès 

Prats de Bacies:  És un gran altiplà 

situat al massís del Port del Comte a on 

trobem el refugi abandonat de la Bòfia. 

Situat a 2100 m és un bon exemple de 

prat subalpí. 

 

Mirador d’Urdoll: A mig camí de la 

ruta, trobem un mirador amb vistes cap 

a la Canalda (Odèn). És un bon punt per 

veure la transició entre les calcàries de 

Port del Comte i els conglomerats de 

Canalda. 

 

Mirador del Portet:  Vistes fantàsti-

ques cap a la vall del Montnou (Odèn) i 

el Puig Sobirà de Canalda (Odèn). 

 

Aquesta ruta ens permet conèixer el Prat de Bacies que 

es troba dins l’Espai Natural Protegit Serres d’Odèn - Port 

del Comte. Aquesta ruta té dos punts d’inici que són: 

 

1. Sortida des del Refugi de la Bòfia:  

En cotxe, sortim des del pàrquing de l’estació d’esquí i 

agafem la pista que surt a l’esquerra i que puja fins al refu-

gi de la Bòfia (10 minuts). Des d’allà comença la ruta a peu 

on hi trobem els plafons amb informació sobre l’itinerari. 

Creuarem el pla de Bacies entre mig de boscos de pi negre 

i prats subalpins de gran valor fins al mirador d’Urdoll. Allà 

podem fer una parada i contemplar el paisatge que se’ns 

obre amb unes bones vistes cap a Canalda. La ruta conti-

nua direcció oest seguint les fites de fusta fins a una petita 

bassa. En aquest punt podem continuar direcció nord fins 

al punt d’origen per una pista ampla o bé anar direcció sud 

fins al mirador del Portet. 

 

2. Sortida des del pàrquing del Mirador del Portet:   

En cotxe, des de Coll de Jou agafem una pista formigo-

nada i amb molt bones vistes. Després d’uns 7 km, arribem 

al pàrquing del mirador del Portet. Allà deixem el cotxe per 

continuar l’itinerari circular a peu pel pla de Bacies seguint 

la senyalització.   

 

 

 

Perfil altimètric Tracks GPS disponibles 

Pàrquing del refugi la Bòfia 

Pàrquing del mirador Portet 

Baixa (estiu) 

4,36 km 

1,5 hores 

55 m 

Inici (1): 

Inici (2): 

Dificultat: 

Distància: 

Durada: 

Desnivell (+) acumulat: 

A l’hivern, es recomana sobretot precaució en els tra-

jectes en vehicle als punts d’inici de la ruta per la neu o 

pel gel a la carretera. 

Aquesta ruta permet fer múltiples variacions per adaptar-la 

a cada visitant, ja que connecta amb altres rutes per Port del 

Comte que tenen diferents graus de dificultat. Cal destacar, 

que a l’hivern és una bona ruta per fer amb raquetes de neu.  

Els plafons que es troben al llarg de la ruta donen informa-

ció sobre la flora i la fauna que es troba amb un clar sentit 

educatiu destinat als nens.                                                                                                  Agost 2014 

Observacions 


