Serra de Busa
20 d’abril de 2011
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep
Maria Farnés, Ismael Porcar, Josep Roca i Jaume Ventura
Distància: projectada 10’62 Km. amb altures 10,93 Km. Temps 4’41h.
Desnivells: total 225 m. Acumulat 367 m. Cotxe: 143 Km. Ismael Porcar i Josep Roca
La serra de Busa ha estat durant molt
anys un objectiu del grup gairebé
inabastable.
Amb
informació
hem
aconseguit planificar-la. Per tant avui és
un dia molt especial. Ens trobem a les 7
als Gorcs. Després de concretar opcions
de l’excursió i el trajecte amb cotxe
arrenquem per la C-17 cap agafar
l’autopista de Sabadell i Terrassa.
Passem la ronda de Manresa cap a Súria
i Cardona. Després quan arribem a la
carretera de Berga a Solsona agafem
carretera cap a Besora, Sant Miquel de
Marçanyac i Pla de Busa. Aparquem quan
arribem a una masia. Observem les
plantes engabiades a causa de la munió
de gats que té la finca i confirmem que
hem arribat al nostre objectiu de Can Rial de Busa. A 2/4 de 10 comencem a caminar cap a la
Vila, on agafem un camí que ens porta al mirador del Serrat de les Gralles. Des d’allà tenim una
visió matisada pel clima emboirat , però sorprenent. Podem veure el pantà de la Llosa del Cavall
amb el santuari del Lord, la serra d’Ensija, el Cadí, el Pedraforca, el Port del Comte i els pobles
de Sant Llorenç de Morunys i Guixers. Les muntanyes presenten plegaments, arrodoniments i
singulars formes capritxoses. La muntanya que trepitgem està formada per conglomerats
montserratins, amb nombrosos espadats i avencs. Seguim cap al Capolatell. S’anomena també
presó de Busa perquè durant la guerra del francès (1808-1814) fou utilitzada com a presó de
soldats de l’exèrcit de Napoleó. El Capolatell és una mola rodejada completament de cingles de
caiguda vertical de més d’un centenar de metres de desnivell, amb un pont de ferro per accedirhi, construït el 30-10-1991, on abans hi havia una passera de fusta. En aquest punt la cinglera
no té més de 10 metres de fondària. Donem una volta per la mola i ens parem davant de la cova
del Dimoni, que és un avenc de 115 metres de profunditat, inabastable per nosaltres. De tornada
desfem el camí i anem a esmorzar prop de les 11 hores a l’esmentat mirador. Allà hi observem
damunt el taulell de ceràmica les imatges de les muntanyes i també comentem els penya-segats
als nostres peus. Seguim pel damunt de la cinglera del Moro, primer cap a la Llebre i tot seguit el
Cogul de 1526 m, que passem arran. Pel camí ens sorprèn la quantitat de mates de farigola i la
forta olor que desprenen. Anirem seguint per la carena de la cinglera de Busa per camins

perdedors que anirem recuperant contínuament. Contemplem amb sorpresa un gran bloc
desprès, que està sostingut entre un pilar i la muntanya. Seguim i augmenta la vegetació, primer
amb boixos, que acompanyen la farigola. Posteriorment amb gatoses i garrics. Més endavant
trobem el bosc de pi. Apareixen diversos esquelets d’arbres blancs, possiblement morts per
llamps. També n’hi ha molts pins abatuts, amb la fusta podrida, que hem de trampejar com
podem. Després arribem als camps de conreu. Quan arribem al grau de Vilamala a l’altura de la
Bartolina tornem endarrere cap a Busa, l’ermita de Sant Cristòfol de Busa i encara ens arribem a
la font de Busa, que alimenta diversos abeuradors per animals. Retornem al punt d’origen a les
2 del migdia, on descarreguem les motxilles, i anem a la masia de Can Rial a dinar. Ens
entaulem amb una llarga taula amb escons i ens serveixen el menú casolà que ens han
preparat. A la sobretaula decidim que la propera setmana anirem des de Sant Jaume de
Frontanyà a fer un circuit pels rasos de Tubau. Sortirem a les 7 dels Gorcs. Al pujar al cotxe
comencen a caure unes quatre gotes. De tornada el GPS ens canvia la ruta i ens fa seguir la
pista que ressegueix la serra de Busa i ens condueix per Postils al pont de Tentellatge, des
d’allà prenem la carretera de Solsona a Berga, cap a Montmajor, Casserres i Navàs per
desembocar a la mateixa ruta d’anada.
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