
Serra de Busa i Presó del Capolatell 
5 de febrer 2020 

Integrants:Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Pep Casas, Joan Corbera, Mercè Font, 

Ferran Iñigo, Julià Llobet, JMa Martínez, Toni Manuel, Miquel Maymó, Tere Pintó, Ismael Porcar, 

Josep Pous, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri. 

Distància: 12,83km. Temps: 4,27h. Temps en moviment: 3,42h. Desnivell: 523m+. Temp: 4 

graus. 

Cotxe: 155km. Jaume Bertran, Pep Casas, JMa Martínez, Josep Pous.  

Ens trobem a les 7h, avui som 

16 de colla. Anem direcció a la 

C-17 a Vic, agafem la C-25 fins 

a la sortida de Solsona i agafem 

la C-55. A l’entrar a Solsona 

parem a l’hotel Gran Sol per fer 

el cafè i reservar taula per dinar.  

Tornem enrere fins a la rodona 

per anar direcció a Navès per la 

C-26 i girem a l’esquerra 

direcció al Pla de Busa. 

A l’arribar a la creu de Busa 

aparquem al pàrquing. 

Ens fa un dia esplèndid i ens preparem per començar una circular nova per la majoria. Anem cap 

a llevant direcció a la cinglera de la Creu, molt aèria, passem per les ruïnes de la casa de cal 

Artiller, seguim el camí cap el mirador de la Bartolina on hi esmorzem. Un espectacle de voltors 

que ens vigilen. 

Reprenem el camí passant a prop de la casa de la Bartolina, trobem una pista ample que seguim 

fins a la cruïlla de camins els Colls. Girem a la dreta tot seguint la pista, ens deixem molt a prop 

l’ermita de Sant Salvador de Busa. Passem 

per davant la casa Vila, la pista es 

converteix en camí, arribem al mirador del 

Capolat, des d’on tenim vistes de la Vall de 

Sant Llorens de Morunys i el pantà de la 

Llosa del Cavall... 

Seguim el camí en baixada fins a trobar-nos 

el pont de ferro per entrar a la presó natural 

del Capolatell. 

Gaudim de les vistes i del paisatge del 

nostre petit país. Després d’una bona estona ens fem la foto reivindicativa LLIBERTAT PRESOS 

POLÍTICS. 

Iniciem la tornada desfent el camí fins la font de l’Espedreguer, on girem a l’esquerra, just als 

rètols indicadors, passem per el Rial de Busa i entrem al camí fins la Creu de Busa, on tenim els 

cotxes.  

                             



Una matinal per recordar, un dia fantàstic. 

Anem a dinar al restaurant Gran Sol de Solsona. Molt ben atesos, avui brindem amb cava per 

l’aniversari d’en Josep Roca.  

La propera setmana anirem a Canet d’Adri a Rocacorba. Sortirem a les 7h del matí del Ramassar. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Txet: Miquel Maymó 

Fotografies: Joan Corbera 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 


