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“RUTA GEOLÒGICA DE L’AVENC MONTSERRAT UBACH”
PRE-INAUGURACIÓ: PROGRAMA i ITINERARI

Jordi LLoret i Prieto - Montserrat Ubach i Tarrés

Canalda, Odèn, el Solsonès.   Diumenge 2 d’octubre 2016.
Aturades geològiques: Prof. Josep Maria Mata Perelló.
Guiatge: Els autors

El diumenge 2 d'octubre els membres de la Comissió per a la  Protecció de l’avenc 
Montserrat Ubach anem a prendre les darreres dades, temps, tracks i fotografies per a 
completar la descripció de la que hem denominat RUTA DE L’AVENC MONTSERRAT 
UBACH, un trajecte  circular pels voltants de Canalda (Odèn, el Solsonès), que arriba a l’avenc 
per un nou camí.

Aquesta ruta  reuneix els indrets més destacables de dos itineraris ja existents amb una drecera 
més feréstega que els connecta per a gaudir d’un seguit de punts d’interès geodidàctic i 
paisatgístic que formen l’important conjunt geològic i patrimonial  de l’avenc i el seu entorn i 
que discorre per diferents ambients de roques i boscos. També dóna a conèixer el tram del 
Camí Ral de Baix que va des de l’avenc a Canalda, poc freqüentat i documentat per la 
Comissió (LLORET - UBACH 2014).

Us convidem  a acompanyar-nos en aquesta darrera excursió abans del tancament definitiu de 
la presa de dades perquè podeu fer una avaluació de la ruta, prèvia la seva divulgació, i fer 
aportacions i suggeriments. Alhora, també per compartir amb nosaltres les explicacions 
geològiques del Dr. Josep Maria Mata, President de la Comissió. 

És dins del marc d’aquesta Comissió pluridisciplinar que estem perfilant la ruta proposada com 
a element central vertebrador d'una futura guia d'indrets rellevants amb atractiu geològic dins 
del territori abastat pel que serà el futur Parc Geològic i Miner del Solsonès- Alt Urgell. 

Mapa: "Vall de Lord" d'Editorial Alpina (1:25.000).

Punt de trobada i horaris

Quan arribeu a Solsona prendreu la carretera LV-4241. Al cap de poc deixareu a la dreta la 
carretera C-462, que porta directament a Sant Llorenç de Morunys al costat del riu Cardener i 
l’embasament de la Llosa del Cavall, i continuareu recte cap el nord, direcció COLL DE JOU.  

Si aneu sobrats de temps i el dia és clar, valdrà la pena que feu una parada a la dreta 
(quilòmetre 21,5), al Revolt de Fenerals, per admirar la pregona vall i el seu laberíntic conjunt 
d’afluents del CLOT DE VILAMALA, una mena de “Montserrat a l’inrevés”. Veureu a l’esquerra 
el Pla de Sòbol, al fons la Mola de Lord i, al darrera, la inconfusible silueta de la Serra de Busa.



Un cop arribats al coll, veureu que hi ha tres carreteres. A la dreta, la LV-4241 baixa en direcció
est cap a la Vall de Lord i Sant Llorenç de Morunys, que es troba a 7 quilòmetres. A l’esquerra  
la L-401 que ve de l’oest, procedent de Canalda i Cambrils i que neix al Pont d'Espià, a la vall 
del Segre, prop de Coll de Nargó i ja a l'Alt Urgell. I entre les dues, també a la dreta, puja un 
altra carretera cap a les pistes d’esquí del Port del Comte. També des d’aquest coll surt la pista 
que porta a l’àrea d’esbarjo amb taules i llars de foc i al mirador de la ROCA DEL CUDÓ, un 
lloc molt recomanable si algun dia teniu temps, per a gaudir de magnífiques vistes sobre la Mola 
de Lord i Clot de Vilamala. Més lluny, el sinclinal de conglomerats en bona part posttectònics de 
la SERRA DE BUSA i l’emblemàtica discordança progressiva amb els conglomerats 
pretectònics de la SERRA DELS BASTETS (MATA-PERELLÓ, SANZ-BALAGUÉ, FONT-
SOLDEVILA 2016b).

Vista del Clot de Vilamala des del Revolt de Fenerals

Mapa Topogràfic a 1:250.000 de 
l'Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya.  Itinerari previst

La Serra de Busa i la Mola de Lord a la dreta 

Fotos: Jordi Lloret amb excepció de les que 
hi surt el nom de l’autor



A la cruïlla de COLL DE JOU (quilòmetre 41 de la L-401 i 1.462 m d’alçada) hi ha molt espai 
per aparcar. Aquest és el punt de trobada a partir de les 9,15 h i d'aquí sortirem tots a 
les 9,30 h en caravana cap a l’oest, en direcció a Canalda seguint la mateixa  L-401. A tall de 
curiositat dir que aquesta carretera va ser construïda per esclaus republicans presoners 
després de la guerra civil.

Coll de Jou, al peu del Port del compte, punt de trobada. Foto: M. Ubach

Passarem per dos ponts sobre les engorjades rases de la Perdiu i de Canalda, i pocs metres 
abans del km 38 trobarem, a l’esquerra, la carretereta que baixa a Canalda. Entrarem al 
poble per a deixar un dels cotxes i tornarem de nou a la L-401. 

De seguida, entre el km 38 i 37, un camí de carro que ve de la Casa Nova de Canalda, 
travessa la carretera i s’enfila pel vessant dret de la muntanya. En aquest punt podem deixar 
algun vehicle i començar a caminar (uns 15 minuts) o seguir amunt amb els cotxes. Són 100 
metres de desnivell per pista fins la base de les cingleres de la Roca de Canalda (de 1.299 m 
a  1.398 m). 

Aquí comença la RUTA DE L'AVENC MONTSERRAT UBACH.  Aproximadament seran les 
10,00 del matí. 

Josep Mª Mata i Montserrat Ubach en el punt de la 
carretera L 401 on surt el camí que s’enfila fins la 
base de les cingleres de la Roca de Canalda, on 
comença la Ruta de l’avenc  

Itinerari de la RUTA DE L'AVENC MONTSERRAT 
UBACH en vermell. Mapa d'Editorial Alpina "Vall de 
Lord" a 1:25.000



Primer tram: Coves dels Moros a la base del doble encavalcament de la Roca de 
Canalda

En el Roc de Canalda, en primer terme, hi afloren unes bretxes de la Formació Berga. Just 
per sobre, immediatament sobre les bretxes es veu una zona per on afloren materials del 
Keuper (coberts de vegetació) i uns nivells de calcàries cretàciques del Maastrichtià. Uns i 
altres constitueixen un primer encavalcament.

Més amunt, es veuen uns nivells de calcàries.  Aquestes pertanyen a l'Eocè i constitueixen 
part d’un segon front d'encavalcament. En realitat, els dos fronts formen part del mateix 
encavalcament: el del Mantell del Cadí - Port del Comte sobre la Depressió Geològica de 
l'Ebre (MATA-PERELLÓ, SANZ-BALAGUÉ, FONT-SOLDEVILA 2016a).

En primer terme, Canalda i, al fons, les coves dels Moros i la Roca del Puig Sobirà que encavalca sobre la de 
Canalda

Les Coves dels Moros

Un cop arribats al peu de les parets, seguirem cap a l’oest per corriols que discorren tocant 
la roca sota les imponents cingleres de la ROCA DE CANALDA i ens acostarem al famós 
conjunt de balmes de les COVES DELS MOROS mentre gaudim de la vista panoràmica 
sobre les fondalades que envolten Canalda. Visitarem altres balmes com l'ESPLUGA
MALERA (antiga cleda on es tancava el ramat), veurem nombroses vies d’escalada i, 
finalment, arribarem a la casa troglodítica de la RITA, tot un símbol.  En aquest punt (a una 
hora i mitja de la carretera, sense comptar aturades) neix una polèmica pista oberta fa uns 
anys pels propietaris de Ca la Rita, per on baixarem  en pocs minuts fins el km 35 de la L-
401 a 1.318 metres d’alçada.  D’aquí, qui vulgui, pot tornar a peu per la carretera,  al llarg 
de 2,5 km, fins l’aparcament de l'inici, o seguir el segon tram de la RUTA.



La Rita Montada, amb 88 anys, filant davant la seva vivenda 
troglodítica al juny del 1984. Foto: Carme Tarrés

Coves dels Moros i Balma de Cal Cavallol o de la Rita. Topografies 1964: Oleguer Escolà i Montserrat Ubach

Des de la Cova dels Moros



Segon tram: del Tossal de l'Anella al Mirador de l'avenc

Caminarem 500 metres més cap a l’oest per la carretera  fins el km 34,5 i baixarem al 
Mirador del TOSSAL DE L'ANELLA (1.299 m). Aquí hi ha un altra escapatòria del recorregut 
i es pot tornar a la carretera pel  GR-1.  

Nosaltres però, després de contemplar la magnífica fondalada de roques conglomerades on 
s’obre l’avenc, baixarem uns 70 metres de desnivell entre el bosc, sense camí definit però 
amb suau pendent, fins interceptar, a 1.229 metres d’alçada, el camí carreter, antic Camí Ral 
de Baix que ve de  Cavallera i segueix fins a Canalda.

Fragment del Mapa geològic 
comarcal del Solsonès a 
1:50.000. Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya. 

El Tossal de l’Anella

Baixant del Tossal de l’Anella cap a la fondalada on s’obren els conglomerats de l’avenc Montserrat Ubach



En aquest curt tram ens podreu ajudar als membres de la Comissió a afegir noves fites de 
pedres i engrandir les ja existents, per acabar d’assenyalar el camí de la forma menys 
visualment impactant amb el paisatge.

Un cop al Camí Ral, veurem a l’altra banda del torrent, penjades al mig d’una cinglera de 
conglomerats postorogènics de la Unitat de Sant Llorenç de Morunys, les boques de l'AVENC
MONTSERRAT UBACH, forma càrstica subterrània de predomini vertical formada per set pous 
consecutius que baixen 202 metres de fondària (més altres 150 metres de pous paral·lels). 
Antic rècord de profunditat de Catalunya (1963-1978) i que també va ser el més fons del món 
en conglomerats (1963-1982). Un element patrimonial, important a nivell geològic i històric, que 
ha necessitat i merescut la creació d’una Comissió específica per la seva protecció i valoració. 

Les boques de l'avenc des del Mirador del Camí Ral 

En aquest punt parlarem una mica d’espeleologia, de la formació de les cavitats subterrànies i 
de la seva exploració i estudi pels espeleòlegs. I si s’escau, recordarem la història d’aquest 
avenc i de l’impacta que va tenir el seu descobriment en la societat catalana i espanyola de 
l’època dels anys 60 del segle passat. També de la seva espeleogènesi en relació amb la 
topografia de les muntanyes que l’envolten.

Dos dels pous de l’avenc. Fotos: Tomàs Roy
Foto històrica, 1963. Montserrat 
Ubach baixant a l’avenc a la 
primera exploració.                
Foto: F. Alabart



Tercer Tram: El Camí Ral de Baix, de Cavallera a Canalda  

Des del Mirador de l’avenc se’ns ofereix una tercera escapatòria: Seguir a l’oest fins  
Cavallera i d’allà decidir-nos per dues alternatives: Sortir directament a la L-401 a l’alçada del 
km 34, on també es pot haver deixat prèviament algun cotxe, o  prendre el GR-1, en sentit N-
NE i després SE, fins arribar novament al Tossal de l'Anella i d’aquí a la carretera. Aquesta 
darrera alternativa ens permet fer una petita variant en cercle de la ruta. Qualsevol 
d’aquestes opcions passa per sobre el punt on els espeleòlegs accedeixen a l’avenc a través 
d’una canal només recomanable per gent experta.  

La RUTA DE L’AVENC però, contínua suaument cap a l’est, ja de tornada. Es tracta del 
sector més variat i, alhora, poc conegut de l’itinerari. Menys d’una hora de passejada tot  
seguint l’antic traçat del Camí Ral de Baix que va de Cavallera a Canalda, branca del Camí
Ral d’Oliana a Solsona. Aquest camí va ser en part condicionat pels membres de la 
Comissió Cultural de Canalda i recuperat a nivell documental pels membres de la 
Comissió de Protecció de l’avenc en el decurs de les seves tasques i recerques per a 
potenciar els valors patrimonials, històrics i paisatgístics, als voltants de la cavitat. 

Perles de caverna de l'avenc. La de la dreta documentada com una de les més grans d’ Europa. Fotos: M. Ubach

Pel Camí Ral de Baix. Una nova vista del encavalcament del Puig Sobirà sobre sobre la roca de Canalda



Seguint per la pista de terra, resseguirem la capçalera del profund Clot d'en Teix als peus 
del Tossal de l'Anella, i després ens endinsarem per un corriol entre el bosc i rodejarem 
el Torrent de Junyent. Pararem a la Font dels Serrats i anirem ascendint  suaument cap a 
Canalda, a 1.182 metres d’alçada, on haurem deixat  un cotxe. Per arribar als demés 
vehicles només  ens quedarà pujar fins el km 37,5 (1.300 d’alçada) a l’inici de LA RUTA o 
bé al peu de la cinglera de les Coves dels Moros. 

Total desnivells acumulats (pendent de revisió): uns 300 metres.

A la Font del Serrats. Més de 50 anys després, Ramon Pujantell, el pastor que va ensenyar a la Montserrat la boca de 
l’avenc col·labora amb la Comissió en les tasques de documentació del Camí Ral de Baix

La cinglera de la ROCA DE CANALDA, punt d’inici i final de la RUTA



Finalitzada la ruta

Estimem una durada màxima de gairebé quatre hores, incloent aturades, xerrades i 
descansos. Comptem, doncs, estar de nou als cotxes pels voltants de les 14,00 hores. Es 
proposa anar a dinar a  CAMBRILS (km 20 per la L-401 direcció oest).  O bé a Ca l’Agustí
(973 489 027) o a la Fonda Casanova (973 489 014). L’àpat, de les 14,30 a 16,30 h 
aproximadament. I durant la sobretaula i els cafès us agraírem els vostres comentaris i 
consells sobre la RUTA. 

Mapa: "Muntanya d'Alinyà" d'Editorial Alpina (1:25.000).

A la tarda, per acabar de 
completar el dia, seguirem 
per la carretera d'Alinyà (L-
401) i després de passar 
Llinars prendrem una pista 
en bon estat, apta per a tota 
mena de cotxes, per a 
visitar la gran balma 
ESPLUGA DE CORDES 
(caminada d'uns 5 minuts).

De l'Espluga, seguirem amb 
els vehicles pels plans 
superiors al nord del 
TOSSAL DE CAMBRILS 
per a veure la boca de la 
GRALLERA DE CAMBRILS 
(caminada d'un minut), un 
avenc de 31 metres de 
fondària on es va descobrir 
l'any 1964 una nova espècie 
de coleòpter troglobi 
(cavernícola anoftalm
plenament adaptat a la vida 
sota terra), el 
Troglocharinus subilsi.  

Una bona ocasió per a 
parlar de la peculiar fauna 
que habita el món 
subterrani i del Projecte  
Francesc Español de 
recerca biospeleològica a 
l'Alt Solsonès que la 
Comissió està actualment 
desenvolupant. També de la  
recerca de noves 
localitzacions d’un altre 
troglobi fugisser, 
l'interesantíssim Geotrechus
ubachi, tota una aventura 
zoològica a Catalunya que 
té com a marc l’àmbit del  
futur Parc Geològic i Miner 
del Solsonès –Alt Urgell. 

Grallera de Cambrils. 
Topografia: Oleguer 
Escolà, Joan Senent, 
Montserrat Ubach i Joan 
Antoni Raventós

Espluga de Cordes (Cambrils)

Baixant a  la grallera de 
Cambrils a la recerca del 
Geotrechus ubachi
(Operació Francesc 
Español) 



Finalitzades les activitats de la tarda tornarem a Cambrils (SALINES i ESLLAVISSADA) des 
de on cadascú anirà a casa per l'itinerari mes adient. Podeu anar cap a Solsona per la LV-
4011 que passa al peu del MIRADOR DE LA SERRA-SECA al costat del VÈRTEX DE LA 
FOSSA i després pel PONT DEL CLOP, prop de Montpol, on si encara no és de nit veureu 
l’engorjat esplèndid de la Ribera Salada excavat en els conglomerats oligocènics de la 
Formació Solsona.  

Nosaltres ho farem per un itinerari poc habitual amb atractiu paisatgístic que potser no 
tothom coneix: De Cambrils tornarem uns 5,7 km cap a l’est en direcció a Coll de Jou i prop 
del km 25,7 de la L-401, després de passar pel túnel, agafarem a la dreta una desviació
senyalada a "Oriola, el Torrent, la Plana, Cogulers, Orrit, Junyent". Aviat podrem aturar-nos 
per a visitar una foradada en calcàries al costat de la carretera, residu d’una antiga cova 
desmantellada per la destrucció del vessant. Aquest camí asfaltat segueix amb magnífiques 
vistes sobre les serres i fondalades feréstegues del sud i sud-est del Port del Comte. 

Fins i tot,  els interessats en el megalitisme català poden fer una aturada per visitar un 
dolmen molt visible a l’esquerra a uns cent metres de l’asfalt, la CAIXA DELS MOROS, 
entre les desviacions a La Plana i Cogulers, a uns 5 km aprox. des de la L-401. Després 
d’11,8 quilòmetres ens deixa davant del conegut Hostal del Cap del Pla, ja en la carretera 
de Solsona a Coll de Jou per on hem vingut al matí. 
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Foradada a costat del camí de Junyent                                  Dolmen “La Caixa dels moros”


