Sortides en Família

Els cingles i el pla de Busa
Sortida organitzada pel grup de pares. Cadascú es
responsabilitza dels qui porta en el desenvolupament de
l’activitat, la forma física i les cobertures necessàries.
Per prendre part en les activitats que poden incloure risc
físic dels participants cal estar en possessió de la llicència
federativa o assegurança temporal que cobreixi els accidents
de muntanya i que es pot tramitar a la secretaria del CEM.
Per a més informació:
Centre Excursionista Montserrat
C/Vilanova, 24- 08240 Manresa. Tl 93.872.53.12. Horari:
dilluns, dimarts i dijous de 18 a 21 hores.
Correus-e de contacte:
muntanya@centreexcursionistamontserrat.cat
jcorrons@gmail.com (Jaume)
Es prega confirmar assistència.

RECOMANACIONS
Per portar
Calçat adequat per muntanya
Esmorzar, fruits secs,..
Dinar
Xiulet per a cada nen/nena
Aigua

Altres
Prismàtics
Càmera de fotos o vídeo
Guies de muntanya, mapes
Farmaciola
Llicència Federativa

El Capolatel o presó de Busa

SERRA DE BUSA
Des del pantà de la Llosa del
Cavall fins a la presó de Busa
(Solsonès)
Diumenge, 11 de març de 2012
Trobada: 8:30 h. Entrada pral. de
l’aparcament del Carrefour de Manresa
(davant Bages Centre)
Sortida: 8:45 h. Arribada prevista a
l’aparcament davant de les Cases de Posada
cap a les 10:00 h.

COM ARRIBAR-HI
Des de Manresa agafarem la Ronda de Manresa i
ens desviarem cap a la C-55 direcció Solsona.
Tot just abans d’arribar a Solsona –i per evitar
haver de travessar la població- agafarem la
carretera C-462, que fa cap a Sant Llorenç de
Morunys tot seguint l'embassament de la Llosa
del Cavall. Al Km. 17 aproximadament, just
després d'una corba pronunciada a l'esquerra, i
abans de l'Alberg "Les cases altes", trobarem
una zona on estacionar el vehicle a mà dreta.

DADES DE LA SORTIDA
Dificultat: mitjana
Durada: 5 h.
Distància: 10 km. (circular)
Desnivell: 522 m.

ITINERARI
Des de la zona d'estacionament surt un sender
senyalitzat cap a Casa Llobeta i Busa (823 m).
Seguim el sender que s'enfila pel mig del bosc de
pi roig fins que, a les rodalies de Casa Llobeta,
es torna més planer. Ens dirigim cap a casa
Llobeta, en aquest tram el camí travessa antics
conreus del mas i està poc definit, però
seguirem els pals indicadors i arribarem a les
ruïnes del mas, al mig del pla. A l'est podem
observar els cingles d'El Capolatell. A l'esquerra
de casa Llobeta es troba l'ermita de Sant Iscle,
en molt mal estat de conservació, però encara
conserva la pica baptismal. Ens dirigirem a l'est,
travessant camps en direcció a una pista que
intuïm més enllà. Seguim la pista a

l'esquerra per, aviat tombar a la dreta i arribar
a una cruïlla. La millor opció aquí és prendre la
pista de la dreta i seguir-la fins que s'acaba més
amunt i es converteix en un corriol. Nosaltres
tirarem pel dret en direcció est, seguint traces
de camí i sovint a través del bosc. Finalment
arribarem al final de la pista anterior, just a
l'inici del corriol.
El corriol, molt ben traçat i còmode de seguir,
s'enfila per l'obaga, deixant una bauma de la
cinglera a mà esquerra i passant sota uns blocs
caiguts una mica més enllà. A partir d'aquí
s'enfila fent ziga-zagues. Passarem sota uns
cordills per evitar el pas del bestiar i, salvant el
cingle, arribarem a l'altiplà de Busa.
Per anar a la Presó del Capolatell o Presó de
Busa, seguirem el sender a l'est i travessarem la
passarel·la metàl·lica que permet l'accés al cingle
de La Presó. A l'altra banda seguirem el corriol
que, passant entre mig d'esquerdes i avencs ens
portarà fins al cim.
Per tornar desfarem el camí fins al mirador i
seguirem el sender que davalla cap al pla de
Busa. Sortirem just a l'alçada d'un pal indicador
i tombarem a la dreta per, uns metres més avall
(fites, cal estar atents), agafar el sender a la
dreta per on hem pujat. Anirem a parar al final
de la pista que agafem i arribarem de nou a Casa
Llobeta, des d'on desfarem el camí de pujada
fins a l'aparcament.

SOBRE LA SERRA DE BUSA
L’altiplà de Busa, entre els rius Aigua d’Ora a
llevant i Cardener a ponent i les serres de
Bastets i dels Llengots al nord, està envoltat

d’impressionants cingleres per totes bandes. De
relleu planer com correspon a un altiplà, la
orografia més accidentada correspon al nord
amb els serrats de La Llebre, El Cogul, el Capolat
i el Capolatell. El pendent suau que tenen vers
migdia contrasta amb la verticalitat de les
parets de la cara nord.
Al Pla de Busa actualment solament hi resta un
mas habitat, el Rial. Al segle XIV n’hi havia
disset i a les primeries del XIX, en restaven cinc
amb una seixantena d’ànimes, a redós de la
parròquia de Sant Cristòfol una esglesiola força
ben conservada, originària del segle XI i
totalment reformada l’any 1758.
El caire de talaia inexpugnable va fer del Pla de
Busa un bastió militar durant la Guerra del
Francès i les Carlinades. El mariscal Luis Roberto
de Lacy Gautier, Capità General de Catalunya,
promulgà un decret l’any 1811 per reclutar
soldats per a lluitar contra els francesos.
Aconsellat pel coronel solsoní Francesc X.
Cabanes i Escofet, Busa fou destinat a
campament d’instrucció i reraguarda segura. S’hi
arribaren a concentrar fins a 8.000 homes,
allotjats en barraques de fusta. Es fortificaren
entre el 1.811 i el 1.812, amb murs i talaies de
defensa, els punts més febles com els graus de
la Guàrdia i de la Creu on encara hi resten alguns
vestigis.
Però de tota aquesta història militar, el que
probablement més ha quedat a la memòria
popular és l’esperó del Capolatell, conegut per la
Presó de Busa. Separat de la cinglera per un
profund esvoranc, s’hi accedia per una
passarel·la de fusta (avui de ferro). Aïllat per
parets verticals i clivellat de profundes
escletxes, fou destinat com a presó dels soldats
napoleònics.

