
El Paraigua, 2014 – 2015 
 

Sortida Bages-Solsonès els dies 21 i 22 de febrer de 2015 
 
Desplaçaments: cotxes particulars, sense llançadores, ens agruparem per reduir cotxes 
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 15 €  
Hostalatge: Pensió Font del Cardener Barri Segalers, 112  Crta de Solsona, km 64.4 Telf:  
93 8684080 i Hostal El Violí Crta de Manresa, 12, km 28 Cardona Telf. 93 8692984 
 
Preu: 48 €uros pensió complerta en habitació doble. 
només dinar de diumenge. 17,- €uros 
Portar: dinar de motxilla pel dissabte, cantimplora, crema pel sol, gorra, bastons i equipament 
per si plou i pel fred i també tot allò que us sembli imprescindible per fer nit. 

 

Dissabte 21 de febrer de 2014 – VOLTA PELS CINGLES DE BUSA: 
DES DE SANT LLEÏR PASSANT PER SANT PERE DE GRAUDESCALES 
 
Horaris dissabte: 
7 h. Estació de Renfe de Barcelona “C. St. Andreu Arenal” qui surti de Barcelona i 
rodalies. 
09:45 h. Ens trobarem a l’aparcament de la Pensió Cardener (havent esmorzat).  Es optatiu 
esmorzar prèviament a la mateixa pensió. Des d’aquí omplirem al màxim els cotxes per anar 
tots junts a l’aparcament de Sant Lleïr 
10, 00h. Comença la caminada 
 
ITINERARI AMB COTXE FINS  A L’INICI DE L’EXCURSIÓ 
Des de Barcelona C-58 fins a Terrassa, i aquí es pot continuar per la mateixa fins a Manresa-
Solsona i agafar la C-55 direcció Solsona. O agafar directament la C-16/E-9 autopista de 
peatge en direcció al túnel del Cadí, sortida Manresa-Solsona i agafar la C-55. Després de 
passar Cardona direcció Solsona, passat el km 64 a uns 200 m. trobem un desviament direcció 
Navès i Sorba, passades unes sitges de gra a mà dreta, trobarem el rètol de la Pensió 
Cardener i arribarem a l’aparcament que és el punt de trobada previ a l’excursió.   
 

Itinerari de l’excursió: 
 
Desnivell: 750 m Recorregut: 17,- Kms. Temps estimat: 5,30 hores sense comptar les 
aturades. 
 
Aparcament de Sant Lleïr (752 m): Inici de l’excursió, passarem pel costat del Museu de la Vall 
d’Ora, travessarem el riu pel pont medieval i  ens enfilem al mas del Pujol, pujant per pista i 
corriol que  ens portarà a la Balma del Xalet, (950 m). Camí amunt passem per la font del 
Regueret fins arribar a l’escala de Busa, (1200 m). Una sòlida escala de 6 metres, seguida per 
una canal supera la cinglera pel grau de can Orriols i ens enfila al pla, a l’alçada del mirador de 
Bertolina. Continuem el camí ran de cingle,  per contemplar els formidables espadats cara sur. 
A la dreta, la casa de la Bertolina, continuem fins el mas mig enrunat de ca l’Artiller, per 
endinsar-nos cap al pla, fins arribar a la pista a l’alçada dels Colls, (1335 m). Cruïlla de camins 
ben indicada, continuarem fins a la font de Busa en direcció a Casa Vila, (1357 m) des d’on ens 
enfilarem amunt cap a la carena per arribar al Serrat de la Llebre (1523 m) cingles de la cara 
nord, punt més alt de l’excursió amb magnífiques vistes de la Vall de Lord, Port del Comte, el 
Verd, Pedraforca, Ensija i Rasos de Peguera. 



A partir d’aquí, anirem baixant dels cingles per camins i corriols cap a Les Collades, (1213 m) 
Continuarem baixant fort entremig de boscos, a buscar la rasa de la Canal que ens portarà a 
Sant Pere de Graudescales (830 m) i seguirem la pista pel marge dret del riu d’Ora camí pla i 
agradable, passant per la Font de l’Auba, que ens tornarà a Sant LLeïr. 
 
 

Etapa nº 2–Diumenge, 22 de febrer de 2014 
Visita a “LA MINILLA” MUNTANYA DE SAL i caminada pel Jardí de la Sal i els 
voltants de Treserres 
 
Horaris diumenge: 
 
8,30 h. Pensió Cardener Esmorzar 
9.30 h. Sortida i desplaçament amb cotxes 5 km. des de la pensió fins a l’aparcament de la 
Muntanya de Sal (Cardona) 
 
10.00 h VISITA A LA MINILLA: MUNTAYA DE SAL DE CARDONA:  
 

Per conèixer els afloraments salins de 
Cardona, el recorregut és d’uns 500 m a 
peu i es poden admirar les vetes de sal de 
diferents colors i les formacions 
d’estalactites i estalagmites. 
PREU DE LA VISITA: 9.50 €uros 
Al confirmar-me la visita, indiqueu si sou 
jubilats o no ja que ens faran un preu mig 
 
Itinerari de l'excursió: 
11,30 h Un cop acabada la visita 
continuarem pel jardí de la Sal i donant un 
tomb per pista per l’entorn de Treserres. 

 
Dinar a la pensió Cardener a les 14:00 hores 

 
Desnivell: 150 m. Recorregut: 6 Km. Temps estimat: 2,00 hores sense aturades 
 
Responsables: Joan León, Gemma Pich i el  “lobby de Súria” 

 
QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS !! 
Per a l'organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a l’hotel, contacteu amb 
Gemma Pich. correu electrònic gemma_5844@yahoo.es     i/o telf. 677 688 714 
Feu-ho abans del dijous 12 de febrer de 2015  a les 22h. 
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