Serra de Querol

Pautes de comportament:
Caminar és la millor manera per conèixer el ric patrimoni
natural i cultural de la comarca.
No jugueu amb foc, pot acabar amb tot el que veieu.
No llenceu deixalles. Emporteu-vos-les i dipositeu-les als
contenidors adequats del poble.
L’acampada lliure no està permesa. A la comarca hi
trobareu molts càmpings.
Respecteu la vida que us envolta: no arrenqueu ni danyeu
cap ésser viu.

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

Ruta
del mirador de
Querol per la
Font de la Rata

Respecteu el patrimoni cultural i històric. Cal preservar-lo
per a les generacions futures.
Telèfon d’emergències.

La Coma i La Pedra, Solsonès

La Ruta

RUTA: del mirador de Querol per la font de la Rata

Fitxa tècnica
Inici:
Arribada:
Dificultat:
Distància:
Durada:
Desnivell (+) acumulat:

Llocs d’interès
Estació esquí Port del Comte
Estació esquí Port del Comte
baixa
6,8 km
2h
369 m
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mirador del Querol

Parc d’aventura. Els mesos
d’estiu pots gaudir els diferents
caseta rasa Coma
pista de la rata

circuits

i

tirolines

Iniciem la ruta al pàrquing de l’estació d’esquí de Port del Comte.
Prenem la pista que puja cap al Refugi del Bages.
S’acaba l’asfalt i continuem la pista amunt. Deixem una pista que
surt a la dreta, cap a les instal·lacions de l’estació, i una pista a
l’esquerra, de baixada.
Continuem rectes en lleugera pujada. Després el camí marxa pla.
Cruïlla a la dreta. Agafem una pista nova en forta pujada. Cal
passar el cadenat. La pista puja molt fort en ziga zagues.
Fí de la pista. Agafem un corriol que marxa amunt indicat amb
fites de pedres. Cal anar en compte de no perdre el corriol.
Arribem a una esplanada, un pal metàl·lic de color blanc ens fa de
guia. Travessem el pla i seguim el corriol indicat amb fites de
pedres, amunt. Seguirem pujant fins arribar a una nova esplanada
molt més gran, i amb les instal·lacions d’una antiga planta de neu.
Ens dirigim cap a l’esquerra, on unes noves fites ens marquen la
ruta amunt fins a un pla superior, on també hi ha velles
construccions en desús.
Cal continuar pujant per una canal que hi ha a l’esquerra,
marcada també amb fites. Arribem al pic de la carena de la Serra
de Querol.
Continuem carenant en direcció oest fins arribar al Mirador de
La Ruta
Querol.
Per fer el camí de tornada, baixem del Mirador fins a l’estació
superior del telecadira del Querol.
Cruïlla de pistes. Agafem la pista ampla que surt a l’esquerra, en
lleugera baixada.
Després d’uns amples prats, la pista gira a la dreta en forta
baixada per una rasa (Rasa Coma). Seguirem baixant la pista fins
arribar a una petita esplanada amb una caseta a la dreta.
Cruïlla de pistes. Agafem la pista que marxa per la dreta més o
menys de pla. Un caminet que s’endinsa en el bosc de pi negre.
Continuem aquest camí fins arribar a les pistes d’esquí de la
zona de l’hostal. Baixarem per les pistes i boscos fins arribar a la
terrassa de l’hotel, i al pàrquing.

del

parc

d’aventura del port del comte.

Observacions
Aquesta ruta circular es pot fer més llarga arribant fins a
Prat de Bacies seguint la ruta “Mirador de Querol i Prat de
Bacies”.
Els dissabtes del mes d’agost també es pot pujar al
Mirador pel telecadira del Querol. Informació:
www.portdelcomte.net
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