
                             
           
                                                                          

                                                               

21 de febrer de 2016  
 

6ª ETAPA: Hostal del Cap del Pla - Solsona 
 

Recorregut:  19 Km    Horari (aprox.): 6 h  

 
Sortida: A les 7 del matí de l’Ada. Verge de Montserrat  (El Prat)  

 
ITINERARI: 

 
A  les 7,00 h del matí l’autocar recollirà el personal al Prat a l’Avda. Verge de Montserrat cruïlla 
Coronel Sanfeliu, a les 7,10 h recollirem els companys que estiguin al pàrquing de RENFE  
zona de Ca l’Alaio, després anirem cap a Barcelona i entre les 7,15 - 7,20 recollirem la resta de 
companys a la parada de l’Hospital de la Vall d’Hebrón, costat mar. 
Tot seguit continuarem el viatge cap a Manresa i Solsona després seguirem per la carretera 
LV-4241 que va de Solsona a Coll de Jou i l’autocar en deixarà a l’Hostal del Cap del Pla, a on 
esmorzarem, com sempre acostumem fer, ja que l’esmorzar una mica especial que preteníem 
fer, no serà possible fer-ho. Iniciarem la ruta a peu des d’aquest mateix punt. 
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 130 km. 
 
Distància ja caminada del GR – 7:   66,7 km. 
 
Deixarem l’Hostal del Cap del Pla i seguirem per un camí paral·lel a la carretera en direcció 
sud-sud-oest en un tram de 1,6 km, després tindrem d’anar pel marge de la carretera durant 
1,3 km i en una cruïlla deixarem la carretera a la nostre dreta i seguirem la pista que va al 
Castell de Lladurs. 
 
2,9 km  Pla de Riart (1017 m) hi ha un pal indicador, en aquest punt es pot anar directament 
cap a Solsona o seguint a l’esquerra anirem cap a Olius. La pista durant 1 km baixa de forma 
pronunciada. A la nostre dreta podrem contemplar el Castell de Lladurs molt enderrocat, 
encimbellat dalt una gran roca. 
 
5,2 km Can Borrels (877 m) ara la pista passa per entre unes cases. 
 
7,7 km Caseta de baix (719 m) la pista baixa fins el fons de la vall i segueix amb lleugera 
pendent. 
 
11,8 km  Carretera de Solsona a la Llosa del Cavall (612 m) es va a la dreta per ella i la 
seguirem amb molta precaució pel trànsit, durant 700 metres fins deixar-la en un creuament a 
la nostre dreta i seguirem en direcció sud. 
 



13,6 km Olius (564 m) a la dreta hi ha el cementiri modernista i en front tenim l’església amb la 
cripta preromànica, que val la pena visitar. Seguirem per la carretera uns 200 mts. i girarem a 
la nostre dreta inicialment en direcció nord, però tot seguit el camí es dirigeix a l’oest. Al cap de 
2,3 km entrarem altre vegada a la carretera de la Llosa del Cavall i la seguirem amb molta 
precaució per la vorera durant 1,4 km. 
 
17,5 km  Ermita de Sant Honorat (666 m) després el camí passa pel costat del cementiri  i ja 
entrem a la ciutat de Solsona pel carrer del Drac. 
 
19 km  Estació d’autobusos (670 m) a on trobarem l’autocar que ens retornarà a casa. 
 
   

 
“Bona ruta” 


