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La ruta. Descripció general

Es tracta d’un itinerari circular que surt del poble de 
Canada. És una excursió fàcil, sense trams 
perillosos i gens perdedora. Poc menys de tres 
hores a ritme molt tranquil i amb un desnivell 
acumulat molt poc per sobre dels 300 metres. Apta 
per famílies però també molt atractiva per tothom 
que vulgui admirar paratges d’alt interès geològic o 
senzillament paisatges espectaculars. 

Si bé es pot fer en els dos sentits proposem primer 
pujar al peu de la Roca de Canalda. D’aquesta 
manera just el començament es fa més del 70 % del 
desnivell acumulat  i ja la resta és una passejada 
relaxada. 

Es pot fer tot l’any i té alguns punts entremitjos des 
d’on es pot abandonar, si es vol, i tornar caminant al 
cotxe. A més de l’aparcament de Canalda el cotxe el 
podem deixar a tres llocs diferents de la carretera L-
401: al trencall que mena a la Casanova, prop del 
camí que puja a ca la Rita o del que baixa cap el 
tossal de l’Anella. Una altra opció, si només volem 
anar a veure la boca tan típica de l’avenc penjada al 
penya-segat i els conglomerats tan espectaculars 
on s’ha format, podem deixar el cotxe a Cavallera 
Alta. 

Tot l’itinerari discorre fora de l’asfalt i només es toca 
dos cops quan creua la carretera L-401. Dels seus 
7,6 quilòmetres de recorregut 5,4 es fan per corriols 
feréstecs al peu de la roca o per dins del bosc, 
gairebé en tot moment amb magnífiques 
perspectives cap a les valls i muntanyes 
meridionals. I els restants 2,2 km discorren per 
pistes en un ambient agradable de muntanya, dels 
que uns 700 metres coincideixen amb el GR-1.

La ruta té tres trams diferenciats amb un total de 15 
parades, que en el mapa de l’Alpina senyalem en 
color vermell, verd i blau respectivament. En totes hi 
ha alguna cosa a comentar: o perquè és un dels 
punts geològics importants del futur Parc Geològic i 
Miner del Solsonès, com ara l’avenc Montserrat 
Ubach o el doble encavalcament que hi ha sobre la 
Roca de Canalda, o bé perquè hi ha observacions 
geològiques a fer del lloc en concret o del paisatge 
que es veu, o altres que tenen a veure amb la 
natura i les ciències de carst o sobre fets, curiositats 
i història del país i de l’avenc.

Gràfic: Josep Ferràndiz, sobre dades preses per Jordi Lloret.
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SEGON TRAM. Del desviament al 
serrat de Gràtines al Mirador de l’avenc 
Montserrat Ubach passant pel tossal de l'Anella. 
(Parades 8 - 10).

Aquest segon tram uneix dos itineraris: el que 
acabem de fer al peu de la Roca de Canalda i el 
del camí Ral de Baix on hi ha l’avenc Montserrat 
Ubach. 

Deixem el camí que puja a Gràtines (Parada 8) i 
seguim endavant. Baixem pel bosc tot resseguint  
una tanca metàl·lica, creuem la carretera (Parada 
9) i anem a trobar el GR-1 que ens mena sobre el 
tossal d'Anella (1.308 m) (Parada 10). D’aquí 
baixarem pel mig de la carena directament al 
mirador de l’avenc Montserrat Ubach sense donar 
la volta per Cavallera. 

TERCER TRAM. Del mirador de 
l’avenc Montserrat Ubach a Canalda pel camí 
Ral de Baix (desdoblament del camí  Ral 
d’Oliana a Solsona. Branca sud). (Parades 11 -
15).  

Aquest tercer tram s’inicia al mirador de l’avenc 
Montserrat Ubach (1.217 m) (Parada 11). Aquí 
podem observar aquest important fenomen 
subterrani excavat en conglomerats que, juntament 
amb el doble encavalcament, és un dels punts 
d’interès geodidàctic del futur Parc Geològic i Miner 
del Solsonès. Retornem a Canalda en sentit O-E 
per un ombrívol i relaxant corriol entre el bosc de 
l’antic camí Ral de Baix (Parada 12). Creuem la 
rasa de la Costa del Puit (Parada 13) i passem per 
la font dels Serrats (Parada 14). Pugem suament 
fins dalt la carena des d’on tindrem la millor 
panoràmica del doble encavalcament sobre la 
Roca de Canalda (Parada 15) i d’allà baixem al 
poble. Punt i final de la ruta.

PRIMER TRAM. De Canalda fins el 
desviament al serrat de Gràtines, resseguint el 
peu de la Roca de Canalda, passant per les 
coves del Moros i altres balmes i per sota 
l’encavalcament. (Parades 1 a 7).

En aquest primer tram de la ruta és on tindrem 
algunes de les millors observacions geològiques. 
Especialment important és la Roca de Canalda  
amb les famoses coves dels Moros que veiem des 
de molts quilòmetres de distància i que ara podrem 
visitar i, especialment, l’encavalcament del Puig 
Sobirà - Roca de Canalda, tot i que, si bé en 
aquest tram la ruta passa per sota, el veure millor 
des de la parada 9 (segon tram) i molt millor des 
de la parada 15 (tercer tram). 

La ruta surt del poblet de Canalda, a 1.177 metres 
d’alçada (Parada 1). 

D’aquí iniciarem l’ascens més llarg (221 metres), 
passant per la Casanova de Canalda (Parada 2),
fins assolir el peu de la Roca de Canalda (1.398 
m), on l’itinerari discorre en direcció ponent pel peu 
de les grans parets de conglomerat i calcària, per 
sota les coves dels Moros (Parada 3) i des d’on 
gaudirem d’unes magnífiques vistes. Passarem 
per l’Espluga Malera (Parada 4), el Ditet, una semi 
agulla molt característica (Parada 5), i les balmes 
de ca l’Andreu i ca la Rita (Parades 6 i 7). D’aquí 
seguirem fins el desviament de Gràtines on acaba 
el primer tram.

El doble encavalcament de-
Puig Sobirà - Roca de 
Canalda, un dels punts 
d’interès geodidàctic del 
futur Parc Geològic i Miner 
del Solsonès.




