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LA SITUACIÓ
UN ENTORN NATURAL ÚNIC

La Vall de Lord és una vall prepirinenca situada al nord-est de la 
comarca del Solsonès limitant amb les comarques de l’Alt Urgell i el 
Berguedà.

La vall està formada per diferents municipis:

Sant Llorenç de Morunys 

La Coma i La Pedra

Guixers 

Una part del municipi de Navès
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Una vall amb més de 1.000 anys d’història repartida per 
tot el territori

La Vall de Lord, datada ja al segle IX, hi han 
transcorregut diferents episodis de gran rellevància 
que han donat lloc a la configuració actual dels seus 
elements històrics i culturals. Cada punt del territori 
presenta una petita història amagada i que totes 
juntes, configuren el passat i el present d’aquesta 
vall.

El nom de Vall de Lord es coneix ja des del 
segle IX època de Guifré el Pelós; aquest apareix a 
la vall en una de les seves accions més importants: 
el repoblament i reorganització de la Catalunya 
Central.

En aquesta mateixa època, la Vall de Lord tenia 
dins el seu territori tres castells: el castell de La Pedra, 
Castelltort i el castell de Sisquer, castells que servien 
de vigilància d’aquestes contrades. 

Entre els segles XI i XII és el moment que es 
construeixen gran part de la quarantena d’ermites 
romàniques que hi ha repartides per tota la vall, 
sobretot a les poblacions de La Coma i la Pedra i 
Guixers.

A partir del segle XIII i fins el segle XIX, i com 
a epicentre Sant Llorenç de Morunys, es fabrica i es 
comercialitza el conegut com a drap piteu, teixit de 
llana que va esdevenir la principal font econòmica 
de la població/vall.

Ja al segle XIX, la Vall de Lord alberga diferents 
esdeveniments històrics de gran ressò:

La Serra de Busa va servir com a camp 
d’instrucció militar durant la Guerra del Francès. Així 
ho acaba demostrant la presó natural que hi ha a la 
zona coneguda com El Capolatell, lloc on deixaven 
els presos francesos aïllats. Tanmateix, Busa també 
va ser el primer lloc després de Cadis, en proclamar 
la Constitució de 1812.

No obstant, i tot i la proximitat, la vila de Sant 
Llorenç de Morunys va optar per no jurar-la, fet que 
li va causar una greu conseqüència: la crema en 
quasi la seva totalitat l’any 1823.

Tant sols uns anys més tard, al 1836, durant les 
Guerres Carlines, el Santuari de Lord es converteix 
en epicentre d’un conflicte bèl·lic entre liberals i 
carlins. Els carlins establerts a dalt al santuari van ser 
assetjats pels liberals. El conflicte va tenir la seva fi 
amb la mort de tots els carlins i la destrucció total 
del Santuari.

Finalment, durant el segle XX i com a gran part 
del territori, la Vall de Lord va rebre els estralls i 
conseqüències de la Guerra Civil, amb la crema de 
diferents obres d’art religiós o la destrucció de ponts.
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La Vall de Lord
NATURALMENT

Les muntanyes amb formes extravagants, boscos amb 
una gran diversitat de vegetació i espècies animals i vistes 
excepcionals als Pirineus i a la Catalunya Central són els 
elements que defineixen l’entorn d’aquesta petita vall 
situada al Pre Pirineu català.

 
Entre les serres que envolten la Vall de Lord, s’hi 

estableixen una gran quantitat de torrents i corriols i 
que són els que van alimentant en èpoques plujoses 
els principals rius de la zona: el riu Cardener, amb el 
seu naixement que es pot contemplar a la població 
de La Coma i La Pedra i el riu d’Aigua de Valls que 
transcorre pel municipi de Guixers.

Les diferents serres i els seus rius es troben 
plenes de vegetació, la qual és molt diversa gràcies a 
la forta variabilitat que presenta el terreny. En aquest 
entorn predominen els paisatges prepirinencs amb 
prats subalpins i boscos de pi negre a les parts més 
altes i rouredes i boscos de pi roig a les zones més 
baixes. 

Aquesta variabilitat fa que el paisatge a la 
primavera i a l’estiu es pinti amb diferents tons de 
verd i durant la tardor adopti diferents contrastos 
de vermells, taronges i groc.

Els diferents boscos i muntanyes alberguen 
també una gran quantitat de fauna incloent 
les poblacions de gall fer (Tetrao urogallus), 
isards (Rupicapra rupicapra), cabirols (Capreolus 
capreolus), aus rapinyaires (i.e. Gyps fulvus) i una 
gran quantitat d’insectes i amfibis.

 

La Vall de Lord és una petita vall situada a l’Alt 
Solsonès i que presenta una combinació perfecta 
de tots els elements naturals característics del 
Prepirineu: muntanyes, rius, vegetació i animals.

La vall es troba limitada a l’oest – nord-oest per 
la Serra de Port del Comte, la Serra del Verd al nord-
est, pels Rasos de Peguera a l’est i per les Serres 
de Busa i els Bastets al sud. En algunes d’aquestes 
serres, les seves roques presenten formes curioses i 
extravagants com el cas de les serres de Busa i els 
Bastets o la Mola de Lord. La seva formació és i ha 
estat objecte d’estudis geològics duts a terme per 
científics d’arreu del món.
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ELS IMPRESCINDIBLES

MIRADOR DEL CODÓ 
Gaudeix d’unes magnífiques vistes de la Vall 
de Lord i de la Catalunya Central.

LA FONT PUDA 
Remulla’t amb les aigües sulfuroses fredes que brollen en 

aquesta font envoltada de boscos.

SANT SERNI DEL GRAU
Gaudeix en família de l’entorn i d’aquesta ermita romànica 
del segle XI.

SANTA CREU DELS OLLERS 
Visita aquesta ermita romànica amb una breu passejada 

des de Sant Llorenç de Morunys.

LES FONTS DEL CARDENER
Amagat dins del bosc, naixement del riu Cardener, afluent 
del Llobregat.

LA SERRA DE BUSA
Un dels punts més atractius i interessants de la vall a nivell 

paisatgístic, natural i històric.

PONT DE VALLONGA
Pont romànic proper a Sant Llorenç de Morunys ideal per 
anar-hi amb la família.

SANTUARI DE PUIG -AGUILAR
Santuari del segle XI envoltat de camps i boscos i amb 

motius escultòrics a la seva portalada.

SANTUARI DE LORD
Situat a dalt d’un petit altipla, les seves vistes i la seva 
importància històrica el fan un dels principals atractius de 
la vall.

ESGLÉSIA DE LA PEDRA
Datada del segle IX, fou una de les primeres que es construïren 

a la vall. Al seu costat s’hi trobava un castell.



ELS PUNTS AVENTURERS

PRATFORMIU
Altiplà entre les serres de Pratformiu i de Mitges. En època 
de primavera i estiu aquest pla es tenyeix de verd, color que 
contrasta amb els terrers marronosos que limiten al seu nord.

SANT PERE DE GRAUDESCALES
Església situada a la Vall d’Ora, sota la serra de Busa. Datada 
entre els segles XI i XII va ser un petit monestir benedictí 
fins el segle XIII.

EL PONT QUEBRADÍS
Pont natural format per roques conglomeràtiques i que les 
aigües del riu de Valls han anat soscavant i remodelant enmig 
d’un paratge envoltat de boscos.

PRATS DE BACIES
Prats subalpins situats a les parts altes de Port del Comte. 
Ideals per anar-hi a l’estiu a caminar en família o a l’hivern 
per practicar-hi raquetes de neu.

MIRADOR DEL QUEROL
Mirador panoràmic situat a la Serra de Port del Comte des d’on 
es poden contemplar unes magnífiques vistes de la Vall de 
Lord, Canalda i la Catalunya Central.

EL PEDRÓ DELS 4 BATLLES
Situat a 2.387 metres, és el punt geogràfic més alt del 
Solsonès i des d’on es poden tenir unes panoràmiques 
excel·lents dels Pirineus.
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SENDERISME





BTT
Descobreix la Vall de Lord amb BTT a través 
de les 9 rutes marcades per tota la zona. 
Diferents dificultats perquè tothom pugui 
gaudir d’aquesta zona prepirinenca amb 
bicicleta de muntanya
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Experimenta la Vall de Lord de la manera i 
l’època que tu vulguis: esquiant, banyant-
te al riu o al pantà, pescant, escalant, 
fent parapent, amb kayak, barranquisme, 
caminant, amb BTT... Diferents empreses 
de turisme actiu al teu abast per gaudir del 
territori en tots els seus sentits



El variat relleu de la Vall de Lord permet 
practicar diferents tipus d’esports amb la família, 
a nivell aventurer o amb els amics. Anar al Zoo 
del Pirineu, remullar-se al riu o gaudir d’una 
passejada amb caiac juntament amb tota la família 
són algunes de les opcions per fer amb els nens. 
Pels més aventurers, existeixen diferents rutes de 
senderisme i de BTT senyalitzades al llarg de tota 
la vall així com diferents opcions per practicar 
parapent, escalada, barranquisme, esquí o pesca.

TURISME FAMILIAR I ACTIU
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PORT 
DEL 
COMTE
Gaudeix de l’hivern a la Vall de Lord amb 

l’estació d’esquí de Port del Comte, situada 

a només 10 minuts del nucli de La Coma i 

La Pedra i a 20 minuts de Sant Llorenç de 

Morunys. 



La Val l  de Lord és  r ica  en cul tura . 
Més de 40 pet i tes  ermites  romàniques , 
datades entre  e ls  segles  XI  i  X I I ,  es 
t roben repart ides  per  tot  e l  ter r i tor i , 
enmig dels  boscos o de camps.  Un 
dels  at ract ius  més importants  a  la  va l l 
és e l  nuc l i  h is tòr ic  de Sant  L lorenç de 
Morunys ,  espec ia lment  la  seva esglés ia , 
la  qual  presenta d i ferents  a l tars  gòt ics 
i  barrocs .  L ’a l tar  més conegut  és  l ’A l tar 
dels  Col ls ,  una de les  jo ies  barroques 

més importants  del  Solsonès .  A l 
c laustre  de l ’esglés ia  i  s i tuat  d ins 
l ’ant ic  monest i r ,  es  t roba e l  Museu - 
Centre  d ’ Interpretac ió de la  Val l  de 
Lord ,  punt  on es  pot  conéixer  tota 
la  h is tòr ia  de la  va l l .   E l  nuc l i  ant ic 
de Sant  L lorenç de Morunys encara 
conserva e ls  seus porta ls  medieva ls  i 
passe jant  pels  seus carrers ,  hom pot 
descobr i r  e ls  d i ferents  esdeveniments 
històr ics  que aquesta  v i la  ha pat i t . 
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MUSEU - CENTRE D’INTERPRETACIÓ 
DE LA VALL DE LORD

+ DE 40 ERMITES ROMÀNIQUES

NUCLI HISTÒRIC DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS



FESTES I 
TRADICIONS



A la Vall de Lord es celebren diferents festes 
i tradicions. Cada any, durant un cap de 
setmana de juliol es celebra la fira Occitano - 
Càtar amb actes repartits per tota la vall. Als 
voltants del 10 d’agost té lloc la Festa Major 
de Sant Llorenç de Morunys, moment en el 
qual es balla el tradicional “Ball de la Coca”. Al 
novembre se celebra la fira dels Ous d’Euga, 
una fira carbassera amb origen a la llegenda 
dels “Tres savis prudents dels Piteus”.

Festa Major de Sant Llorenç de Morunys

Fira Medieval

Fira d’Ous d’euga Fira d’Ous d’euga

Ball de la coca



DEGUSTANT



La Vall de Lord és un territori ric en gastronomia. 
A la zona existeixen empreses que elaboren 
artesanalment diferents productes com una 
gran varietat de formatges, melmelades, pa de 
pagès, coques, conserves de bolets, embotits, 
mel, vi, entre altres. 

Molts d’aquests estan elaborats amb aliments 
cultivats o generats a la propia vall o a la zona, 
generant així un equilibri sostenible amb el 
territori. 

La poma de muntanya és un dels altres elements 
implantats a la zona; una gran part dels camps 
estan recoberts de pomeres les quals donen 
lloc a unes delicioses pomes ecològiques.

Tots aquests productes es poden degustar en 
els diferents establiments de restauració de la 
vall, dins els seus plats. Si hom els vol adquirir, 
quasi tots els comerços de la vall els tenen a la 
venta. 

La Vall de Lord ofereix una gran varietat de productes 
elaborats artasanalment i de proximitat creant un equilibri  
sostenible amb el territori.
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