
Cim del Cogul des de la Llosa del Cavall 
11 de gener de 2023 

 

Assistents: Isabel Alcalde, Karin Bruy, Pep Casas, Mercè Font, Josep Maria 

Martínez, Esteve Mogas i Tere Pintó. 

Distància: 13,53 km Altitud mínima: 842 m Altitud màxima: 1526 m 

Desnivell acumulat: 1001 m Temps total: 6h Cotxe: Pep Casas i Josep M. Martínez. 130 Km. 

 

Sortim a dos quarts de 7 del matí de la zona esportiva de Corró, i anem fins a Solsona passant per 
Terrassa i Manresa. Hi ha molt trànsit a l’autopista i la conducció es fa pesada. Ens aturem a fer un 
cafè al restaurant Gran Sol i continuem per la C-462 en direcció a l’embassament de la Llosa del 
Cavall. Deixem els cotxes en un apartador de la carretera, davant de les Cases Baixes de Posada, 
6 quilòmetres abans d’arribar a Sant Llorenç de Morunys.  
 

Comencem a caminar a dos 
quarts de deu del matí. Ens 
trobem a 842 metres d’alçada i la 
temperatura és de 0,5 graus. 
Pugem per un corriol que s’enfila 
força dret de la dreta de la 
carretera. Des d’aquí contemplem 
amb pena l’embassament: està 
gairebé buit del tot, i només una 
llenca d’aigua baixa per la llera del 
riu Cardener. Si no torna a ploure 
aviat la ballarem ben magra! 

Passem per una vella casa de pagès, la 
Llobeta, i per l’ermita romànica de Sant 
Iscle i Santa Victòria, del segle XII, totes 
dues construccions abandonades i en 
força mal estat de conservació. 

Amb els cingles del Capolatell presents al 
davant, caminem sota un bosc de roures i 
pins rajolets. Arribem a una cruïlla de 
camins, i tombem per enfilar-nos per la 
dreta de les roques que formaven la Presó 
de Busa. Aquest indret va ser utilitzat 
durant la Guerra del Francès per deixar-hi 

aïllats els soldats presoners. 
Expliquen que, desesperats, els 
captius es llançaven daltabaix de 
la cinglera al crit de “Mourir à Busa 
et resurgir à Paris”. La Tere, que 
és filla de la zona, ens explica que 
el seu avi havia trobat botons 
d’uniforme de l’exèrcit gavatx. 
Més tard es va tornar a fer servir 
com a presó després de las guerra 
civil del 1939, per tancar-hi el 
represaliats pel règim franquista. 



Ens enfilem pel Grau de l’Areny i ens toca 
grimpar una mica fins que arribem a una 
esplanada on hi fem aturada per esmorzar. 
Ja és un quart de dotze i hem arribat als 
1300 metres d’alçada.  

Continuem fins al Mirador de Busa, un balcó 
obert a ponent des d’on podem contemplar 
tota la Vall del Lord a vol d’ocell. En un matí 
assolellat com el d’avui, podem gaudir d’un 
panorama realment excepcional. No ens 
acostem a la presó, perquè ja hi havíem 

estat altres vegades, sinó que 
continuem cinglera amunt fins al 
cim de la Llebre (a 1478 m), 
baixem per la canal de les Gralles, 
i ens tornem a enfilar fins al punt 
més alt de la Serra de Busa, el 
Cogul, a 1526 metres d’alçada. 
Ens hi aturem una bona estona per 
continuar fruint del meravellós 
paisatge, ara obert als quatre 
vents, i per fer-nos una fotografia 
de grup. 

Des d’aquí iniciem una baixada gairebé a plom 
pel la canal de Casa Vila, un corriol ombrívol 
entre mates de boix que s’esmuny pel costat 
d’una cadena de roques anomenada els 
Llengots, vigilant de no relliscar per les fulles 
grogues i vermelloses que han caigut dels faigs 
i d’altres arbres caducifolis en el seu estat 
hivernal. 

Fem un gir per travessar el torrent i canviar de 
vessant; una mica de pujada, i baixem 
suaument fins arribar a la cruïlla que ens 

retorna a la Llobeta i després als cotxes. Comentem que ha estat una sortida llarga i cansada, però 
molt bonica; n’ha valgut la pena l’esforç. Són ja gairebé dos quarts de quatre de la tarda, i anem a 
dinar al restaurant La Brasa, a Sant Llorenç de Morunys. Malgrat que al principi ens han fet mala 
cara per l’hora, el dinar era força bo i ben servit. 

Per a la setmana que ve 
decidim no fer tants 
quilòmetres de cotxe, i 
anirem a la Mola i al 
Montcau des del Coll 
d’Estenalles. Ens trobarem 
a les 7 del matí al pàrquing 
del Bonpreu de Vilanova 
del Vallès. 

 

Fotografies i text: Pep Casas 
 
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/sant-llorenc-de-morunys-al-cim-del-cogul-123180640 
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