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Nom de la Ruta: Pla de Busa Cogul i Capolatell  

Comarca: Solsonès Durada: 07:30 hores 

Desnivell acum.: 1.100 m. Quilometres: 20’900 Km 

Altura mínima: 748 m. Altura màxima: 1.526 m. 

 
Sortida/arribada:  Sant Lleïr de Vall d’Ora (760 m), accés des de la crta. de Solsona a Berga.  
 
Itinerari:   
  Altura Horari KM    Altura Horari KM 
1 Sant Lleïr 760 0:00 0,000   10 El Capolatell 1.316 4:15 9,730 
2 El Pujol 785 0:15 0,520   11 Mirador 1.354 4:30 10,630 
3 Can Solà 800 0:30 1,300   12 El Rial de Busa 1.323 4:50 12,130 
4 Ca l'Orriols 1.105 1:30 2,960   13 Grau de Vilamala 1.285 5:20 14,720 
5 Escala de ferro 1.200 1:45 3,680   14 Cruïlla Valielles 1.215 5:30 15,320 
6 Pla de Busa 1.258 2:00 3,880   15 Deixar pista principal 1.100 5:50 16,510 

7 Carena 1.346 2:20 4,780   16 
Sant Pere de 
Graudescales 828 6:30 18,000 

8 El Cogul 1.526 3:30 7,600   17 Sant Lleïr 760 7:30 20,900 
9 Mirador 1.354 4:00 8,660       

 
Descripció:  Uns metres abans de l’ermita de Sant Lleïr, hi ha un aparcament, un corriol baixa cap el riu, on 
el travessem per un pont, al costat del ecomuseu, ens dirigim cap el Pujol, casa de turisme rural, d’aquí per una 
pista fins a Can Solà, deixem la pista i agafem un corriol que puja en direcció NE cap el grau d’Orriols, passem 
per la balma de can Pallars, tot pujant fins a una pista, a la nostre esquerra ja veiem la casa de l’Orriols, darrera 
el cobert de la casa, surt un corriol, de seguida trobem un pal senyalitzador, seguim tot recte amb direcció al 
Grau de la Bertolina per l’escala, superem el grau pujant per una escala de ferro, al cap de munt, assolim el pla 
de busa, anem guanyant altura suament, al fons la Bertolina, girem a la dreta, deixem a l’esquerra un camp, 
seguim un pista poc fressada, travessem la pista que baixa per el grau de Vilamala, camí de baixada, seguint 
pujant fins el caire de la carena, on trobem l’antiga pista a Vilamala. A partir d’aquí cap a l’esquerra per la 
carena, passant per el costat del cavall bernat, el cim de la Llebre per assolir el Cogul, sostre de la sortida, 
comencem a davallar cap el mirador, seguim en direcció Est, per arribar al lloc conegut com a Capolatell, presó 
de Busa, per accedir-hi tenim que passar una palanca, al seu extrem tenim una excel·lents vista de Sant Llorenç 
de Morunys, pantà de llosa de cavall, Santuari de Lord, entre altres. 
Desprès de admirar les vistes, reculem al mirador, seguim el camí mes fressat que a continuació en converteix 
amb una pista que en porta per la Vila a la casa el Rial de Busa, única casa habitada tot l’any al pla de Busa. 
Seguim en direcció Est per anar a trobar una cruïlla, deixem a l’esquerra la pista que ens portaria a l’ermita de 
Sant Cristòfol, seguim recte per la pista principal, tot pujant suament, arribem al grau de Vilamala, la pista 
comença a baixar, en un revolt a l’esquerra, surt el corriol que ens portaria a casa de l’Orriols, seguim per la 
pista, cruïlla, a l’esquerra aniríem a Valielles, agafem per la dreta, al cap de 1200 metres, una pista a l’esquerra 
inicia el camí de baixada cap a Sant Pere de Graudescales, primer pista i desprès corriol per arribar a Sant Pere 
de Graudescales (segle X), per finalitzar la ruta, seguim la pista que primer travessa el riu per anar al marge 
esquerra que tot baixant ens portarà a Sant Lleïr, punt de sortida de la ruta d’avui.  
 
Bibliografia: La Vall de Lord i el seu entorn de Jaume Fruitós. 
 
GPS:  Trak real.  
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Vista des del Capolatell “presó de Busa”. 
 

   
 
Grau de l’Orriols       Escala del Grau de la Bertolina 
 

   
 
Palanca de Capolatell      Sant Pere de Graudescales (segle X) 


