Sant Lleïr de Casabella

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.

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
de les ermites
(ruta cultural B)

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

la Coma i la Pedra, el Solsonès

La Ruta

RUTA: de les ermites (cultural B)

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

Llocs d’interès
Sant Sadurní de la Pedra.
Església romànica del s.IX, amb
afegits del S.XIII, situada dalt d’un
tossal que domina la Vall de Lord.
Conserva un altar barroc en l’absis
principal.

la Pedra
la Pedra
moderada
13 km
3 h 30 min
674 m
Ruta (GPS) disponible

Perfil altimètric

Sant Lleïr de Casabella. Conjunt
format per l’ermita romànica del S.XI,
un porxo i el cementiri. Destaca la
decoració escultòrica de la porta
d’entrada.

Comencem la ruta a la cruïlla de la carretera C-462 que va cap a La Pedra.
Seguim la pista asfaltada fins a l’ermita de sant Serni de la Pedra.
Agafem el corriol que puja a les runes del castell de la Pedra. Seguim el corriol
cap a la dreta.
Cruïlla de pistes. Arribem a la pista asfaltada que seguim a la dreta. Aviat trobem
una altra pista que deixa l’asfalt a la dreta.
Cruïlla de pistes. Deixem la pista que baixa cap el Puit i continuem rectes.
Coll de Jou (1200m). Deixem la pista principal i agafem un corriol que surt a
l’esquerra cap al Bosc del Jou. Seguim la pista i corriols fins a sant Lleïr de
Casabella.
Davant l’ermita deixem la pista principal i baixem a l’esquerra. Anirem seguin la
pista i un sender que la va creuant, seguint les indicacions de la ruta, fins arribar al
riu.
Travessem el riu Cardener per una palanca de fusta. Cal vorejar el Molí del
Monegal i agafar la pista amb els senyals de GR que gira cap a la dreta.
Cruïlla de camins. Agafem la pista que surt en pujada seguint les indicacions cap
a Santa Magdalena de Tragines. Passem pel costat del càmping fins arribar a la
carretera C-462.
Creuem la carretera i agafem la pista a l’esquerra. Anirem pujant seguint les fites
de direcció pel camí ben fressat.
Masia. Trobem una cruïlla de camins i agafem la pista de l’esquerra. Després
d’algunes corbes més agafem el corriol que entre feixes ens porta a santa
La Ruta
Magdalena de Tragines.
Seguim el corriol que surt a l’esquerra cap a Sant Cristòfol. Arribem a una pista i
de seguida agafem un altre corriol a la dreta que va vorejant un camp.
Cal seguir les marques verdes. Deixem el camps i seguim el corriol pel bosc.
Després d’un camp erm agafem el corriol que surt per l’esquerra. A partir d’aquí el
corriol és ben fresat.
Travessem un torrent on hi ha una roca molt gran. Més endavant travessem dues
pistes de desemboscar i una tartera.
Arribem a una pista. Seguim a l’esquerra i tot seguit agafem un corriol que surt a la
dreta, que ens porta de nou al camí que va a parar a sant Cristòfol dels Pasqüets.
Pal indicador davant de l’ermita. Seguim les direccions cap a Sant Serni de la
Pedra, seguint les marques verdes de nou, i algunes verdes i grogues.
Travessem un torrent amb una font a la dreta. El corriol continua en baixada
seguint els senyals verds, entre bosc i tarteres, fins arribar al camí que baixa de la
Coma, sobre el pont de la Pedra.

Observacions
Santa Magdalena de Tragines.
Petita ermita romànica molt ben
conservada, d’una sola nau amb volta
de canó.

Altitud (m)

Coll del Jou
Santa Magdalena
Sant Cristòfol

Des del punt d’inici i final de la ruta es poden seguir les
indicacions cap a l’àrea de lleure de la Font Puda, al costat del
riu Cardener, un bon lloc per descansar i refrescar-se.

Castell de la Pedra
Sant Serni

Sant Lleïr
Font Puda

Sant Cristòfol dels Pasqüets.
ermita romànica del s.XI d’una sola
nau sense absis, amb una coberta de
perfil triangular feta amb maons.
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