
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.7 SOLSONÈS 

 

ACTUACIONS: 

6.2.7.1 Ruta Sant Pere de Capdevila - Castell de Lladurs 

6.2.7.2 Projecte de senderisme d'Odèn 

6.2.7.3 Adequació i senyalització del GR7 a la Molsosa  
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NOVES RUTES DE DESCOBERTA DE LLADURS PARTINT DEL GR 7. 

JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS  

El municipi de Lladurs és un territori format per un extens terme (128,69 km2) amb una altitud 

que oscil∙la entre els 700 i els 1.000 metres. 

La seva població, 198 habitants (padró 2017), es troba íntegrament disseminada en masies. 

Aquesta zona encara manté la pagesia, és per això que ens trobem un paisatge en mosaic, 

imponents boscos intercalats per camps, pastures i prats amb relleus abruptes, valls 

engorjades, rius i cims alterosos. Lladurs amaga una cultura, un folklore i un art mil∙lenaris que 

ben segur us sorprendrà. 

Tradicionalment l’economia del municipi de Lladurs ha estat eminentment agrícola i ramadera 

amb abundants recursos forestals que han conformat el pintoresc paisatge actual de boscos 

tenyits de conreus i pastures que tenen el mas com a centre productiu. Avui dia, l’activitat 

agroforestal encara perdura, tot i que hi ha hagut una diversificació de l’activitat econòmica, 

en la que ha tingut un pes significatiu l’ “entrada” del turisme a través de les cases rurals i 

també han aflorat altres tipus d’empreses. 

L’agroturisme ha anat prenent força en el territori: ha significat la diversificació de les fonts 

d’ingressos dels seus habitants, tot possibilitant la recuperació i millora de moltes masies, ja 

que els seus propietaris han trobat en aquesta activitat un estímul per a la rehabilitació. 

Aquest turisme gaudeix com podeu veure d’un entorn idíl∙lic, però que en la majoria dels casos 

té un dèficit de senyalització. És per això que en aquest projecte s’intenta donar un gran 

primer pas perquè els visitants del nostre municipi i de tota la comarca, puguin gaudir de 

manera ordenada de la riquesa que ens envolta. 

Aquest valor afegit pretén ser un reclam que de ben segur dinamitzarà el turisme del municipi, 

i de retruc de la comarca.  

 

Es proposen dues rutes de senderisme per tal de poder descobrir la part oriental del municipi 

de Lladurs, tant en la seva part geològica, paisatgística com la històrica. 

Aquestes dues rutes que parteixen del GR7 ens donen una perspectiva, no sols de Lladurs, sinó 

des de la capital de la comarca, Solsona, fins al límit nord de la Serra del Port del Comte i tota 

la vessant del riu Cardener en un dels indrets més importants pel seu aprofitament hidràulic, 

La Llosa del Caball.  

 

1. RUTA DE SANT PERE DE CAPDEVILA 

Aquesta ruta circular, parteix de l’Hostal del Vent (LV‐4141)  i pretén difondre els valors de 

l’espai natural de les Serres de Busa‐Bastets‐Lord. El EIN Serres de Busa‐els Bastets‐Lord ocupa 

una extensió total de 4.672,23 ha repartides entre els municipis de Lladurs (150,97 ha), Guixers 

(1.683,08 ha), Odèn (110,23 ha), Sant Llorenç de Morunys (91,28 ha) i Navès (2.636,67 ha). És 

un espai que fa de transició entre la regió pre‐pirinenca i la depressió central. La part de l’espai 

que correspon a Lladurs, s’hi ha format un relleu singular d’una gran bellesa paisatgística, amb 

crestalls de roques i sòls pedregosos on hi creixen comunitats vegetals permanents, juntament 

amb carrascars i boixos. 
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Cal remarcar com a punts més destacats de la ruta la Capella de Sant Pere de Capdevila, 

enlairada davant la imponent mola de Lord, pertanyia a la parròquia de Sant Julià dels 

Torrents. Tot i que no es coneixen referències medievals d’aquesta església, les seves 

característiques apunten que va ser construïda entre els segles XI i XII. Actualment resten les 

parets de la nau (la coberta està esfondrada) i l’absis semicircular, orientat a llevant. La planta 

és una nau rectangular de dimensions reduïdes (3,80 x 5,50 m.). La porta, de mig punt i 

adovellada, és al costat de llevant. A l’interior resta una pica circular collada a la paret i també 

es pot observar una viga de secció triangular que devia servir per sostenir una imatge, un petit 

retaule o làmpades. 

També cal remarcar que en el punt més alt d’aquesta ruta tenim una visió immillorable del 

Santuari de la Vall de Lord, la Serra de Busa i el pantà de la Llosa del Caball. 

La distància del recorregut és de 6,03 km de sender que requereix d’una bona senyalització del 

recorregut i del seu condicionament per tal de poder fer‐la el més accessible possible 

 

2. RUTA DEL CASTELL DE LLADURS 

Aquesta ruta circular parteix de Santa Maria de Lladurs i pretén difondre la història del 

municipi passant per llocs tant singulars com: el Castell de Lladurs, les Fonts de Lladurs, Santa 

Maria de Lladurs, la Creu de l’Encontrella…  

Del Castell de Lladurs se’n té noticia l’any 1000, amb motiu de la venda d’unes vinyes del 

comte d’Urgell. Quan l’any 1314 s’erigí el vescomtat de Cardona, aquest és un dels castells que 

va caure dins la senyoria de la família Folc; amb el pas dels anys el vescomtat esdevingué 

comtat i després ducat, i tot aquest temps el castell es mantingué sota aquest senyoriu (per la 

batllia de Solsona) fins a l’abolició del règim senyorial, ja en el segle XIX.  

Les ruïnes del castell pertanyen a èpoques diferents, amb edificis annexos i afegitons, així que 

costa de distingir les que puguin restar del període romànic. És possible que les parets més 

antigues conservades corresponguin ja als segles XIII o XIV. Els murs de migjorn i llevant estan 

formats per carreus ben tallats i arrenglerats mentre que la part més moderna és a 

tramuntana, enfront de l’església. Des del castell, els dies assolellats es pot gaudir d’una 

formidable panoràmica de la comarca del Solsonès i més enllà. També és l’emplaçament ideal 

per recordar alguna de les llegendes que aquest castell ha generat al llarg de la seva existència 

mil∙lenària. 

 

La distància del recorregut és de 11,86 km de sender que requereix d’una bona senyalització 

del recorregut i del seu condicionament per tal de poder fer‐la el més accessible possible. 
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 PRESSUPOSTOS RUTES LLADURS 
 

    
RUTA DE SANT PERE DE CAPDEVILA     

    

Quantitat  Descripció  Preu unitari  Total 

8 
Realització i instal∙lació de senyal indicativa tipus 
C1.6 banderola o similar amb suport de fusta 
tractada, per tal de resseguir itineraris 

203,50 €  1.628,00 € 

60 
Realització i instal∙lació de senyal indicativa tipus 
D3.9 amb suport de fusta tractada per tal de 
resseguir itineraris 

88,00 €  5.280,00 € 

1 
Realització i instal∙lació de plafó informatiu tipus 
A4.2 a l’inici de la ruta 

1.760,00 €  1.760,00 € 

1 
Realització i instal∙lació de plafó informatiu tipus 
A1.3. 

1.496,00 €  1.496,00 € 

1 
Realització i instal∙lació de plafó informatiu tipus 
H1.15 

1.155,50 €  1.155,50 € 

990 metres  Condicionament i adequació de sender  4,62 €  4.576,00 € 

           

           

Subtotal  15.895,50 € 

IVA, 21%  3.338,06 € 

Total  19.233,56 € 

     
RUTA DEL CASTELL DE LLADURS     

    

Quantitat  Descripció  Preu unitari  Total 

16 
Realització i instal∙lació de senyal indicativa tipus 
C1.6 banderola o similar amb suport de fusta 
tractada, per tal de resseguir itineraris 

203,50 €  3.256,00 € 

109 
Realització i instal∙lació de senyal indicativa tipus 
D3.9 amb suport de fusta tractada per tal de 
resseguir itineraris 

88,00 €  9.592,00 € 

1 
Realització i instal∙lació de plafó informatiu tipus 
A4.2 a l’inici de la ruta 

1.760,00 €  1.760,00 € 

1 
Realització i instal∙lació de plafó informatiu tipus 
A1.3 

1.496,00 €  1.496,00 € 

1 
Realització i instal∙lació de plafó informatiu tipus 
H1.15 

1.155,50 €  1.155,50 € 

2298 metres  Condicionament i adequació de sender  4,62 €  10.616,76 € 

           

           

Subtotal  27.876,26 € 

IVA, 21%  5854,0146 

Total  33.730,27 € 
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El total del pressupost de les dues rutes és el següent: 

 

Ruta de Sant Pere de Capdevila   15.895,50 € 

Ruta del Castell de Lladurs   27.876,26 € 

TOTAL BASE IMPONIBLE  43.771,76 € 

IVA (21%)        9.192,07 €  

TOTAL  52.963,83 € 
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1. ANTECEDENTS I CONTEXT  

 

Odèn és un municipi del Solsonès situat a l'extrem nord-occidental de la comarca de 

la Catalunya central, al límit amb l'Alt Urgell. Situat al peu del massís del Port del 

Comte, és una zona purament muntanyenca, on la major part del territori es troba 

per sobre dels 1.000 metres d'altitud. Els límits del municipi els marquen Fígols i Alinyà 

(Alt Urgell) al nord, Lladurs (Solsonès) al sud, Oliana (Alt Urgell) a l'est, i La Coma i la 

Pedra i Guixers (Solsonès), a l'oest.  

Odèn té una extensió de 114,2 km2 i 253 habitants censats (any 2015), que viuen en 

masos dispersos i en petits nuclis. Les entitats de població del municipi són Canalda, el 

Montnou, Odèn, el Racó, Cambrils, Llinars, la Móra Comtal i el Sàlzer. El poblament va 

assolir el seu pic màxim a mitjan segle XIX amb 1242 habitants. A partir d’aleshores ha 

anat disminuint progressivament fins els nivells actuals. A més, el nivell d’envelliment 

de la població en el municipi és molt superior al nivell mitjà de Catalunya. 

A nivell d’activitat econòmica, l'activitat del municipi es centra principalment en el 

sector primari, tot i que durant els últims anys el turisme rural ha anat en augment. 

Gran part del territori és ocupat per erms, prats i boscos i, una petita part, per 

conreus. La producció del trumfo (patata de llavor) és la més important, seguida de 

farratges (alfals i trepadella) i de cereals (blat i ordi). La principal activitat ramadera, 

les granges de vedells i vaques, s'ha mantingut i desenvolupat sobretot al voltant de 

Cambrils.  

Un element molt singular del terme d'Odèn és un centre de cria de falcons anomenat 

Roc Falcon, empresa que ven gran part dels seus exemplars a països del golf Pèrsic.  

 

Serveis turístics 

Allotjaments 

Respecte l’oferta d’allotjaments turística, a Odèn hi ha 2 fondes, 1 càmping, 6 cases 

de turisme rural i el complex Puig-Arnau Pubilló, un conjunt de 12 cases amb un total 

de 90 places de pernoctació i una sèrie d’espais i instal·lacions comuns. 
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Empreses de serveis d’oci 

Les salines de Cambrils 

Antiga explotació datada del 1780 que consistia en un sistema d'obtenció de sal 

artesanalment. L'aigua salada s'emmagatzemava en basses i d'aquestes era 

transportada a bancals d'evaporació (fets d'argila) mitjançant un sistema de canals 

de fusta. Tres dies desprès, un cop l'aigua s'havia evaporat, es feien munts de sal i 

s'estenien, per finalment transportar-la al magatzem a traves d'un sistema de rails i 

vagonetes. Allà es molia i s'empaquetava ja per la seva venta. En aquella època, 

l'activitat de les salines representava tota la industria de la zona. El Salí engloba un 

total de cinc molins: dos de sal, un de farina, un de pelador i un de farina. Aquests 

funcionaven gràcies a la força de l'aigua emmagatzemada en una bassa. L'any 1963 

va ser l'últim any que es va treure sal del Salí, a causa de la manca de comunicacions 

amb els principals mercats i a la irregularitat d'aquesta producció. Actualment es 

possible concertar visites guiades al Salí de Cambrils. 

Aquest complex està constituït per dos paratges paral·lels al riu Fred, un dels afluents 

del Segre pel seu marge esquerra, que estan separats entre si per uns 400m. i amb un 

desnivell proper als 50m. 

El paratge superior és anomenat El Salí, i conegut igualment com la Font Salada, en 

ser l’origen del que brollen les fonts d’aigua salada. 
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El punt inferior s’anomena Les Cabanetes, i tots dos es comuniquen per un sender 

paral·lel també al propi riu. Al costat d’ell, es mantenen les restes avui restaurades de 

l’antiga conducció de fusta que transportava l’aigua salada fins Les Cabanetes. 

En l’entorn proper trobem els bancals amb les eres d’evaporació, que són sempre 

l’element més característic i cridaner de totes les salines: les terrasses on l’aigua deixa 

pas a les petites muntanyes de sal, fruit de tot aquest esforç humà per aprofitar els 

recursos naturals. 

Una empresa singular que ha creat un atractiu turístic en el municipi és el Zoo del 

Pirineu. Es tracta d’un petit centre de natura creat l’any 2014 amb més de 50 

espècies d’animals, que oferta una sèrie d’activitats, tant per a les famílies com grups 

escolars, agències de viatges i d’altres, com visites guiades, exhibicions de vols i 

experiències que permeten el contacte amb alguns animals. En el primer any de vida 

del centre van rebre 5000 visitants.  

El Centre de Natura és una iniciativa de difusió i d’oci que pretén donar a conèixer els 

indrets i les característiques peculiars de la zona que abraça el municipi d’Odèn. Un 

entorn singular, enmig de la natura, en el seu estat idíl·lic i pur. 

L’oferta turística i cultural va dirigida tant a escoles com a grups d’amics, famílies o 

grups de gent gran. 

Altres empreses que treballen en l’entorn són:  

- el Cau de llops, que ofereix activitats amb gossos de trineu,  

- l’empresa Tirantmilles, que ofereix descens de barrancs, escalada, etc,  

- Muntanya d’Alinyà, activitats guiades i observació d’aus,  

- Speedride, vols en parapent,  

- Relleus, activitats de natura com dormir en balmes,  

- Rutes Sílvia Rovira, rutes en BTT. 

 

RECURSOS ENDÒGENS DEL MUNICIPI 

El patrimoni natural 

Odèn és un municipi situat al bell mig del Prepirineu català, entre dues de les tres 

unitats geològiques de Catalunya: els Pirineus i la depressió de l'Ebre. A la zona dels 
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Pirineus hi dominen les roques calcàries, amb relleus alts i abruptes i, a la de la 

depressió de l'Ebre dominen els conglomerats formant un relleu més suau i pla, on el 

vent i la pluja han anat erosionant les roques, creant formes ben curioses com és el 

cas de les Montserratines, a la Móra Comdal. 

Espais naturals protegits: 

PEIN Serres d'Odèn- Port del Comte 

Situat a la zona nord-oriental del municipi, el Pla d'Espais d'Interès Natural Serres 

d'Odèn- Port del Compte, aprovat l'any 2000, és un dels territoris més bells del 

Prepirineu. Inclou la Serralada d'Odèn i la del Port del Comte. Les pinedes i coníferes 

subalpines donen lloc a prats alpins a les parts més elevades de les serralades. La 

situació geogràfica i el relleu accidentat permet una gran diversitat d'espècies 

animals. El territori PEIN d'Odèn ocupa uns 34 km2. 

PEIN Serra del Turp i Mora Condal-Valldan  

A la vessant occidental del municipi trobem l'espai inclòs a la Xarxa Natura 2000 

corresponent a la Serra del Turp i les entitats de la Mora Condal i la Valldan. Té una 

superfície de 3.709,38 ha i està catalogat com a regió biogeogràfica mediterrània de 

Prepirineu. Presenta una gran singularitat geològica formada bàsicament per 

conglomerats del cenozoic, amb el valor afegit de situar-se en àrea de transició entre 

els sistemes naturals del Prepirineu central i l'oriental. Des del mirador de Serra-seca és 

pot apreciar tota l'expressió de la vall i el poc impacte antròpic que ha patit la zona. 

PEIN Ribera Salada  

L'espai d'interès natural de la Ribera Salada, aprovat l'any 2000, ocupa una extensió 

total de 513,33 ha entre el municipi d'Odèn i el de Lladurs. Dins d'Odèn, el EIN traça 

tot el recorregut tan del riu de la Plana, com el Fred, que conflueixen a Aigüesjuntes, 

al límit amb Lladurs. Tot l'ecosistema fluvial ha tingut un grau d'alteració mínim, 

especialment pel que fa la qualitat de les aigües i a les característiques de bosc de 

ribera.  

PEIN Serres de Busa – els Bastets-Lord  

Cal citar que l'espai d'interès natural Serres de Busa - els Bastets-Lord situat 

principalment als municipis de Guixers i Navès agafa part del territori sud-oriental 

d'Odèn, concretament  110,23 ha del municipi.  

Aspectes destacables del patrimoni natural: la flora i la fauna 
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Pel que fa la flora, trobem una vegetació molt variada que es distribueix en diferents 

estatges en funció de l'altitud: - Estatge basal (525– 800 metres), de caràcter 

mediterrani format per un estrat arbori de carrascar calcícola dominat per l'alzina 

carrasca. - Estatge submontà (800- 1300 metres). Les espècies predominants són les 

pinasses i les rouredes sobre un sotabosc bàsicament de boix. - Estatge montà (1300- 

1800 metres). Dominat per pinedes de pi roig i un sotabosc dens de boixos, molsa i 

fenàs. - Estatge subalpí (1800m – límit natural del bosc). Comprèn pinedes de pi 

negre. El sotabosc freqüentment està format per molses i per un estrat herbaci dens. 

També abunden extenses zones sense pins, on hi trobem gramínies típiques de 

pastures mesòfiles (prats humits). Odèn presenta una gran diversitat de plantes 

autòctones de la zona i una notable riquesa de bolets durant la tardor. 

El territori, en estar envoltat d'espais naturals protegits i poc afectats per l'acció 

humana, manté un ampli catàleg de fauna. L'existència de diferents paisatges dins la 

mateixa zona fan possible una varietat significativa d'animals: cérvols, cabirols, porcs 

fers, fagines, martes, gats fers. Cal destacar un nombre elevadíssim d'aus rapinyaires: 

el voltor comú, l'àguila daurada i el trencalòs, una de les espècies més amenaçades 

de tot Europa. Als boscos de coníferes es troba el gall fer i el picot negre. Altres 

espècies importants són la perdiu xerra, la merla de pit blanc, el pit roig o el mussol. 

Dins la família dels rèptils, a Odèn podem trobar amb relativa facilitat el llangardaix 

verd o lluert i la serp verda-i-groga. Dels amfibis, destacar el tritó pirinenc, endèmic 

d'aquestes muntanyes, la granota roja i el tòtil. A les aigües cristal·lines de la zona 

d'Odèn, podem trobar poques espècies de peixos. Destaquen sobretot la truita i dues 

espècies endèmiques: el barb cua-roig i el barb comú. 

 

Elements singulars del municipi 

Les Coves dels Moros 

Conjunt de petites cavitats situades a la part nord-est del municipi, a la Serra d'Odèn. 

Es tracta d'un conjunt de balmes unides lateralment, penjades a més de 10 metres 

per sobre de la base del cingle i assentades sobre un estrat margós. El punt més 

fondo es troba a 11 metres de la boca. Hi ha les restes d'unes parets frontals que 

estaven destinades a resguardar la cambra, conservades des de l'època medieval. 

Sembla que aquestes coves van ser els últims habitatges dels àrabs que van 
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conquerir la comarca del Solsonès. És un lloc ideal per la pràctica de l'escalada amb 

més de 50 vies.  

El mirador de Serra-seca 

Situat a la part occidental del municipi i 1234 metres d'altitud, el mirador de Serra-

seca permet mostrar grans panoràmiques d'interès geològic que permeten 

interpretar grans unitats morfoestructurals. Amb una vista de 360º, el mirador de Serra-

seca, els dies de bona visibilitat permet mostrar un terç del territori català. Una 

singularitat de la zona és que l'any 2009 va acollir la setena etapa del Tour de França. 

Un monument commemora aquest fet situat a pocs metres del mirador. 

Pi de Nerola (Arbre Monumental) 

A la vora de Llinars (nord-oest d'Odèn), trobem aquest majestuós pi negre (Pinus nigra 

subsp. Salzmannii) envoltat de vegetació composta per pinedes de pi roig i pastures. 

Es troba a 1.200 metres d'altitud. Les seves dimensions són 25,5 metres d'alçada total, 

19 de capçada mitjana i 3,30 de volta de canó; el segon més gran de la comarca.  

Esllavissada de Santa Bàrbara  

A l'alçada de Cambrils, vora de la L-401, hi ha una contundent tartera coneguda 

com a Esllavissada de Santa Bàrbara. La causa de l'esllavissament de partícules 

roman encara incert avui en dia, tot i que la principal hipòtesis és que part de la 

muntanya cedís a causa d'un terratrèmol durant el segle XV. Tot i així, alguns creuen 

que el fenomen va produir-se degut a una carstificació, tot provocant esquerdes 

considerables i aquestes acabar originant vuits interiors fent possible despreniments 

de les capes més superficials. En tot cas mereix que hi dediquem una estona 

observant el paisatge resultant.  

Les fonts d'Odèn: Font del Vermell, Font del Racó, Font Salada 

La abundant xarxa fluvial del municipi permet disposar d'un seguit de fonts que 

constitueixen una part important del patrimoni natural d'Odèn. En el cas de la font del 

Vermell, situada al costat de la Riera d'Odèn (Odèn) a peu de carretera, conté una 

puresa i una qualitat excel·lent, essent coneguda popularment com la millor aigua 

del Solsonès. L'interès que desperta la font de Can Sala, a part de la bellesa del salt 

d'aigua que la conforma, recau en les llegendes relacionades amb bruixes i dames 

verdes que es venien a pentinar i a emmirallar a les aigües d'aquesta font. La font 

Salada, situada a les salines de Cambrils, dóna nom al riu de la Ribera Sala. És una 
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font d'aigua completament salada essent la font que proveïa d'aigua  a les antigues 

salines. 

Aigüesjuntes 

Al límit del municipi d'Odèn, fent frontera al sud amb Lladurs, trobem l'indret 

d'Aigüesjuntes, lloc on conflueixen el riu Fred (que neix a Cambrils) i el riu Calent o 

ribera d'Odèn (nascut a diferents fonts del municipi). Reben aquest nom per la 

diferència d'insolació que tenen els dos rius, essent tan gran la diferència que en la 

seva unió és típic posar una cama a cada cabal per comprovar-ho. Dins ja del terme 

de Lladurs, seguint el curs de la Ribera Salada avall, arribarem al toll del Pont del Clop 

a traves d'un congost espectacular. 

Avenc Montserrat Ubach 

L'avenc Montserrat Ubach és una cavitat subterrània de 202 metres de profunditat en 

conglomerats situada en el bosc de Cavallera, al terme de Canalda. Està 

catalogada com a bé patrimonial cultural, tot i que encara no està sota protecció 

legal per ser explorada i estudiada per espeleòlegs i científics per tal que acabi 

essent un punt d'interès geoturístic i històric. Va ser descobert i penetrat per primer 

cop per Montserrat Ubach, l'any 1963. Va ser gràcies a un pastor de Cavallera, 

Ramon Pujantell, propietari del terreny on es troba l'avenc, el que li va indicar a la 

Montserrat on es localitzava la boca. Fins al 1978 va ser rècord de profunditat de tot 

Catalunya i fins l'any 1982 la més fonda del món en conglomerats.  

 

El patrimoni cultural 

Església de Sant Martí de Cambrils 

Temple preromànic del segle IX. La posterior església conserva l'estil romànic, construït 

amb pedra tosca.  A la mateixa propietat trobem una botiga on s'hi pot adquirir 

productes de la zona. 

Mare de Déu del Remei del Castell de Cambrils 

Romànic. D'època medieval, està catalogat com a bé cultural d'interès nacional.  

L'any 1613, el castell de Cambrils era un dels llocs que es trobava sora la jurisdicció 

senyorial del vescomte de Cardona i era part integrant de la batllia de Solsona. 

Dominava el poble de Cambrils i el camí tradicional de Cambrils a Oliana. 
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Ermita de Santa Cecília d'Odèn 

Església parroquial d'Odèn, entre la rasa del riu Odèn (E) i del riuet de la Plana (W), 

sota les restes del Castell d'Odèn.  

Edifici d'origen romànic, dotada d'una arquitectura primitiva, però complexa en 

relació la època que va ser construïda. 

Consta d'una església  que conserva part de la nau i de la volta i dues capelles al mur 

oposat. 

Castell d'Odèn 

Castell amb una vista privilegiada, que se suposa que és el motiu de la seva ubicació. 

Les restes actuals no corresponen a l’Edat Mitjana, sinó més aviat, a l’Edat Moderna. 

És una construcció de planta rectangular coberta amb volta apuntada i amb 

església pròpia a la part meridional de la façana principal. 

Capella de Santa Bàrbara a Cambrils d'Odèn 

La capella es troba dins la parcel·la de casa Espunyes, una casa de turisme rural del 

municipi al terme del Racó. Es tracta d'una capella d'estil barroc, reformada 

posteriorment, de pedra i de planta rectangular. 

Ermita de Sant Quintí de Cambrils 

És un monument protegit pel Patrimoni Arquitectònic Català, d'estil romànic i de les 

ermites més antigues de Catalunya. Situada al fons d'un barranc a les muntanyes 

d'Alinyà. Es tracta de l'ermita en bon estat de conservació més petita de Catalunya 

(5 metres d'ample x 5m d'alt x 2m d'absis). Construïda en travertí (tipus de pedra molt 

resistent a l'erosió). 

Sant Miquel del Soler de Dalt 

D'estil romànic i coneguda també com a Sant Miquel de Munt, és un monument 

protegit pel Patrimoni Arquitectònic Català. L'edifici va ser restaurat després d'haver 

estat usat com a magatzem. Conserva l'estructura de nau de planta rectangular, 

coberta amb volta apuntada i coronada per un absis semicircular. 

Sant Martí de Cavallera 

D'estil romànic, ermita de petites dimensions, de planta rectangular, feta de pedra 

amb una porta de fusta amb estructura de dentell datada del segle XIX tal com 

s'aprecia a la part superior d'aquesta. Encara que sigui una ermita molt petita és 
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important per trobar-se al final del tram 16 del GR1 (Sant Llorenç de Morunys – Sant 

Martí de Cavallera) i l'inici del 17 (Sant Martí de Cavallera-Cambrils) 

Sant Julià de Canalda 

Element arquitectònic d'estil romànic, protegit i inventariat  pel Patrimoni 

Arquitectònic Català. Els absis de forma quadrada data del segle IX-X; el campanar, 

la nau central i la porta són del s. XII; mentre que la sagristia i el creuer són barrocs (s. 

XVII). 
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2.  OBJECTIUS DEL PROJECTE 

 

L’objectiu del projecte és el foment del turisme a partir de l’articulació d’una oferta 

d’itineraris senderístics al voltant del patrimoni natural i cultural del municipi. 

Coherent amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espai naturals, que té com a objectius, 

entre d’altres, conservar, gestionar i millorar els espais naturals de Catalunya d’una 

manera compatible amb el desenvolupament i la utilització dels seus recursos. Per 

aquesta raó, el seguit d’actuacions que es preveuen en aquest projecte són de baix 

impacte ambiental i encaminades al desenvolupament sostenible del territori, 

afavorint la conservació i la difusió dels valors naturals de la zona. 

Abordar la sensibilització i l’accés a la informació de manera estratificada per tal que 

s’adapti de manera fàcil a diferents perfils d’usuaris: públic escolar, familiar, científic, 

caminador, entre d’altres. 

Crear una oferta d’itineraris temàtics senyalitzats en el terme municipal d’Odèn que 

integri els principals valors del municipi  

Senyalitzar de forma interpretativa els principals elements patrimonials naturals i 

culturals d’Odèn. 

Regular i ordenar els fluxos de visitants cap a espais d’interès adequats per a aquest 

ús. 

Integrar l’ús de les TIC per divulgar el projecte i les rutes amb ús de codis QR  

El projecte incidirà en la preservació i la posada en valor del patrimoni natural, 

protegit per una legislació específica o no, a través de l’adequació dels recursos i 

dels camins per fer accessibles aquests recursos tant als veïns com als visitants. La 

interpretació del recurs in situ a través de la senyalització interpretativa és la manera 

d’informar i difondre didàcticament els seus valors paisatgístic i mediambientals i de 

contribuir al seu respecte i preservació.  
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3. OBJECTE DE LA PROPOSTA 

 

La proposta consisteix en l’articulació d’una oferta lúdica i experiencial a partir de la 

posada en valor del patrimoni del municipi.  

Per a tal fi, s’articularan 7 rutes temàtiques de diferents nivells de dificultat  i pels 

diferents espai naturals protegits del municipi per tal de facilitar-hi l’accés i regular el 

flux de visitants.  

Aquest municipi ha incrementat molt el nombre de visitants, degut a l’augment del 

turisme rural, aquest també ha augmentat la oferta lúdica i cultural amb el Zoo dels 

Pirineus, el Salí de Cambrils i l’estació del Port del Comte. 

Donat que la zona compta amb una quantitat important d’atractius turístics 

englobant els valors naturals, patrimonials i culturals, actualment no existeix cap 

oferta senderística guiada o senyalitzada amb consolidació. El fet que aquest entorn 

natural compti amb determinades zones amb espècies fràgils o preservades, fa que 

sigui interessant la ordenació d’aquests fluxes. 

S’ha consultat al servei de biodiversitat del CTFC sobre la idoneïtat dels traçats de les 

rutes,  i s’han evitat els traçats que `poguessin perjudicar la conservació dels 

principals valors dels espais en qüestió. 

El projecte, a més de crear un recurs saludable i interessant que promou la mobilitat 

lenta, com són els itineraris, pretén fomentar entre els veïns del municipi i de l’entorn, 

com els que hi tenen la segona residència- el sentiment de pertinença i vinculació al 

territori.  

Esmentar, finalment, que els projectes de dinamització del patrimoni repercuteixen 

positivament en els propis veïns del poble, que moltes vegades redescobreixen els 

valors d’uns elements que, a voltes, per ser d’origen rural queden en un segon terme.  
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4. BENEFICIARIS 

 

En primer terme, els beneficiaris principals de l’actuació són els habitants del municipi 

d’Odèn i dels municipis veïns. El benefici es planteja a tres nivells: 

- identitari: la posada en valor del patrimoni, el reconeixement del llegat històric i dels 

valors paisatgístics del medi reforça el sentiment de pertinença i identitat del poble.  

- de qualitat de vida: la creació i adequació d’una oferta d’itineraris permetrà 

disposar d’un recurs d’oci saludable i sostenible en la línia de la mobilitat lenta. 

- econòmic: en la mesura que l’increment de l’oferta d’oci comporta dinamització 

econòmica. Aquest benefici s’ha de notar especialment en els establiments de 

restauració i hostaleria, així com les empreses de serveis. 

En un segon terme, a nivell de Solsonès, els beneficiaris són els visitants i turistes de la 

comarca. La proposta s’adapta molt bé al públic familiar i de grups, que pot gaudir 

de les passejades senzilles que es plantegen, així com a excursionistes que volen una 

proposta de senderisme més exigent. 

El fet que al llarg dels itineraris hagi plafons interpretatius que ajuden a entendre el 

medi, amb explicacions amenes, imatges antigues i il·lustracions didàctiques és un 

recurs molt atractiu i poc freqüent que potencia molt les possibilitats del territori.     
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS  

 

Es proposa organitzar els recursos patrimonials dins de 7 rutes senyalitzades. 

L’avantatge de crear els itineraris és que s’ordena el flux de visitants, prioritzant el pas 

per uns camins i preservant-ne de l’ús uns altres, d’aquesta manera es regula l’ús de 

l’espai per garantir-ne la conservació.  

Cada ruta tindrà: 

- senyalització informativa: un plafó informatiu amb un plànol específic i informació 

d’interès de la ruta i un plànol general i informació de l’oferta existent en tot el 

municipi. També hi haurà banderoles amb el plànol i la fitxa tècnica de la ruta. 

- senyalització interpretativa: del paisatge, en punts panoràmics d’especial 

rellevància, i de recursos específics que presentin un interès particular.  

- senyalització direccional: banderoles que permeten resseguir la ruta 

Així mateix s’instal·larà una cartellera d’acer a doble cara que servirà de punt 

d’informació de tots els recursos i de l’oferta turística del municipi. 

A continuació es presenten les dades bàsiques de cada itinerari i els requisits 

d’adequació. Ens els plànols adjunts es mostra el seu recorregut. 

Totes les actuacions, ordenen els usos públics de l'espai, ja siguin els accessos o les 

activitats que s'hi desenvolupen, i faciliten la visita i descoberta dels valors naturals. 

També donen resposta a problemes de falta d'ordenació en àmbits amb conflictes i 

on l'ordenació dels usos públics hi és imprescindible.  

 

 

RUTA 1: el salt del Forat Colomer 

Distància: 5,3 km 

EIN: SERRES D’ODÈN-PORT DEL COMPTE 

REQUERIMENTS D’ADEQUACIÓ 

UNITATS TIPUS DE SENYAL FUNCIONALITAT 

1 Cartellera lleugera Taxus Informativa rutes 

1 Faristol G14 Interpretativa 
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2 Banderola D26 Direccional 

1 Banderola D58 Direccional 

 

 

RUTA 2: Les Montserratines 

Distància: 13,5 km 

EIN: SERRA DE TURP I MORA CONDAL - VALLDAN 

REQUERIMENTS D’ADEQUACIÓ 

UNITATS TIPUS DE SENYAL FUNCIONALITAT 

2 Cartellera lleugera Taxus Informativa rutes 

1 Faristol G115 Interpretativa panoràmica 

5 Banderola D26 Direccional 

20 Banderola D58 Direccional 

1 Banderola E15 Direccional 

 

 

RUTA 3: la font del Racó i el Salí 

Distància: 7,45 km 

EIN: RIBERA SALADA I SERRES D’ODÈN-PORT DEL COMTE 

REQUERIMENTS D’ADEQUACIÓ 

UNITATS TIPUS DE SENYAL FUNCIONALITAT 

1 Cartellera xapa acer doble cara  Informativa turística 

1 Cartellera lleugera Taxus Informativa rutes 

3 Faristol G14 Interpretativa 

7 Banderola D26 Direccional 

5 Banderola D58 Direccional 

2 Banderola E15 Direccional 

 

 

RUTA 4: circular de la roca de Canalda 

Distància: 8,5 km 

EIN: SERRES D’ODÈN-PORT DEL COMTE 

REQUERIMENTS D’ADEQUACIÓ 

UNITATS TIPUS DE SENYAL FUNCIONALITAT 
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1 Cartellera lleugera Taxus Informativa rutes 

2 Faristol G14 Interpretativa 

5 Banderola D26 Direccional 

8 Banderola D58 Direccional 

2 Banderola E15 Direccional 

 

 

RUTA 5: Llinars pel pi de Nerola 

Distància: 4,55 km 

EIN: SERRA DE TURP I MORA CONDAL – VALLDAN I SERRES D’ODÈN-PORT DEL COMPTE 

REQUERIMENTS D’ADEQUACIÓ 

UNITATS TIPUS DE SENYAL FUNCIONALITAT 

1 Cartellera lleugera Taxus Informativa rutes 

1 Faristol G14 Interpretativa 

4 Banderola D26 Direccional 

6 Banderola D58 Direccional 

 

 

 

RUTA 6: ruta del tossal de Cambrils 

Distància: 11 km 

EIN: SERRES D’ODÈN-PORT DEL COMTE 

REQUERIMENTS D’ADEQUACIÓ 

UNITATS TIPUS DE SENYAL FUNCIONALITAT 

1 Cartellera lleugera Taxus Informativa rutes 

1 Banderola D26 Direccional 

18 Banderola D58 Direccional 

1 Banderola E15 Direccional 

 

 

RUTA 7: circular de la font del Vermell 

Distància: 9,35 km 

EIN: SERRES D’ODÈN-PORT DEL COMTE 

REQUERIMENTS D’ADEQUACIÓ 
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UNITATS TIPUS DE SENYAL FUNCIONALITAT 

1 Cartellera lleugera Taxus Informativa rutes 

1 Faristol G14 Interpretativa 

4 Banderola D26 Direccional 

3 Banderola D14 Direccional 

8 Banderola D58 Direccional 

 

 L'actuació se centra 
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PLÀNOLS DE LES RUTES  
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SENYALITZACIÓ 

Els itineraris disposaran de senyalització segons la normativa d’Espais Naturals Protegits 

de la Generalitat de Catalunya ja que, com s’ha exposat amb anterioritat, una gran 

part del municipi forma part de la xarxa d’ENP. 

 

Senyalització direccional 

 D14 D14S  Banderola direccional de 450x450 mm 
 
Senyal direccional de 450x450 mm amb o sense suport de 
fusta RTI de diàmetre 100 mm i llargada 3 metres.  
 
La xapa és d’alumini pintada de color normatiu de 450x450 
mm i de 3 mm de gruix. La part gràfica s’aplicarà en un vinil 
de llargada durada d’impressió digital laminat anti-UV 
brillant. 
 
 
 

 D26 D26S  Banderola direccional de 450x200 mm 
 
Senyal direccional de 450x200 mm amb o sense suport de 
fusta RTI de diàmetre 100 mm i llargada 3 metres. 
 
La xapa és d’alumini pintada de 450x200 mm i de 3 mm de 
gruix. La part gràfica s’aplicarà en un vinil de llargada durada 
d’impressió digital laminat anti-UV brillant. 
 
 
 
 
 
 

 

Senyalització informativa d’accés 
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E15 Senyal informatiu d’accés secundari de 450x900 mm 
 
Senyal informatiu d’accés de 450x900 mm amb suport de fusta RTI de 
diàmetre 100 mm i llargada 2,5 metres. 
La xapa és d’alumini pintada de 450x900 mm i de 3 mm de gruix. La part 
gràfica s’aplicarà en un vinil de llargada durada d’impressió digital laminat 
anti-UV brillant. 
 
 

TX1 Senyal informatiu d’accés principal de 1200x900 
mm amb informació a 1 cara 
 
Senyal informatiu d’accés de 1200x900 mm amb suports de fusta 
de secció quadrada de 90x90 mm i llargada 2,5 metres i amb 
marc de fusta a l’entorn de la xapa. 
 
Una xapa plegada d’acer galvanitzat pintada de 1200x900 mm i 
d’1,5 mm de gruix. La part gràfica s’aplicarà en un vinil de 
llargada durada d’impressió digital laminat antiuva brillant. 
 
 
 
 
 

 

Senyalització interpretativa de lloc 

G14 Senyal faristol interpretatiu de 450x450 mm 
 
Senyal interpretatiu tipus faristol de 450x450 mm amb suport de fusta 
de diàmetre 100 mm i llargada 1,5 metres. 
Doble xapa plegada d’acer galvanitzat pintada de 450x450 mm i d’1,5 
mm de gruix amb un tub cilíndric tallat al biaix d’acer galvanitzat de 
diàmetre 100 mm. La part gràfica s’aplicarà en un vinil de llargada 
durada d’impressió digital laminat anti-UV brillant. 
 

G115 Senyal faristol panoràmic interpretatiu de 900x450 
mm 
 
Senyal interpretatiu tipus faristol panoràmic de 900x450 mm amb 
suport de fusta de diàmetre 100 mm i llargada 1,5 metres. 
Doble xapa plegada d’acer galvanitzat pintada de 900x450 mm i d’1,5 
mm de gruix amb dos tubs cilíndrics tallats al biaix d’acer galvanitzat 
de diàmetre 100 mm. La part gràfica s’aplicarà en un vinil de llargada 
durada d’impressió digital laminat anti-UV brillant. 
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6. PRESSUPOST DE LES ACTUACIONS

El pressupost total per a la correcta execució del projecte exposat en el 

present projecte és de 41.467,54 € (quaranta-un mil quatre-cents seixanta-set 

euros amb cinquanta-quatre cèntims),  IVA apart.  

RUTA IMPORT € 

(iva apart) 

Ruta de Llinars pel pi de Nerola 3.619,72 

Ruta circular de la roca de Canalda 5.759,13 

Ruta del salí cal Sala 11.212,16 

Ruta del forat Colomer 2.216,54 

Ruta de la font del Vermell 5.034,57 

Ruta de les Montserratines 8.567,84 

Ruta circular del tossal de Cambrils 5.057,58 

TOTAL 41.467,54 
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7. PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ 

 

CRONOGRAMA – PLA D’OBRA 

fases/terminis*  
Mes 1 Mes 2 Mes 3 

FASE A. REPLANTEIG 
TREBALL DE CAMP  
TREBALL DE GABINET 

      

FASE B. EDICIÓ CONTINGUTS 

ELABORACIÓ CONTINGUTS: 
RECERCA,REDACCIÓ, SELECCIÓ 
IMATGES 

      

FASE C. INDUSTRIALITZACIÓ 

PRODUCCIÓ D'ESTRUCTURES I ELEMENTS 
GRÀFICS 

   

FASE D. OBRA 
INSTAL·LACIONS 

      

 

* terminis estimats. L’execució pot presentar variacions. 

 



En relació al projecte 6.2.7.3 d’Adequació i senyalització del GR7 a la 

Molsosa, l’actuació que correspon a l’Obra 00 Tram 01 Capítol 03 de 

Construcció del perímetre de protecció de la bassa del Coll no s’inclou dins 

d’aquesta línia 2 i per tant, tot i que figura en el projecte, no està comptada 

en el pressupost de l’avant-projecte.   
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Adequació i senyalització d’un sender variant del GR-7 a l’entorn de Prades de La Molsosa 

1. ANTECEDENTS.

La Molsosa és el municipi més meridional del Solsonès i compta amb 111 habitants (any 2016) 

i amb una superfície de 26,9 km2.  Està dividit en dos sectors discontinus: el sector oriental, 

que és el de major superfície, on hi trobem el poble de Prades, el nucli dels Quadrells i el 

disseminat de La Molsosa, i el sector occidental que correspon a l’enclavament del nucli 

d’Enfesta.  

El relleu és relativament accidentat, amb alternança de serrats, rases i planes de conreu. Les 

màximes altituds corresponen al l’extrem nord-oriental del terme municipal on es sobrepassen 

els 800 m d’altitud mentre que les cotes més baixes es troben a la banda occidental del sector 

d’Enfesta on no s’assoleixen els 500 m d’altitud. 

Les activitats econòmiques del municipi es desenvolupen al voltant de l’agricultura, la 

ramaderia i activitats turístiques complementàries, sobretot amb l’impuls del turisme rural, de 

manera que és possible complementar les activitats agrícoles tradicionals amb una nova font 

econòmica per a l’economia familiar agrària, hostatjant a famílies i visitants que fan estada a 

les cases rurals durant els períodes de vacances i caps de setmana. Prades és una petita vila 

closa situada dalt d’un turó. 

Actualment prop del nucli de Prades hi transcorre el sender de llarg recorregut GR-7, que en 

part discorre per camins actualment ja pavimentats amb asfalt, fet que els fa poc atractius a 

l’excursionista. La proposta que s’exposa en aquesta avant-projecte té l’objectiu de 

condicionar i senyalitzar una variant del GR-7, que tot discorrent principalment per corriols i 

camins naturals, passi pel nucli de Prades, amb l’objectiu de posar en valor aquest petit 

poblet posant en valor el seu pintoresc atractiu paisatgístic, patrimonial i etnogràfic, que 

actualment pot passar desapercebut als excursionistes que segueixen el sender. 

2. OBJECTE DEL PROJECTE BÀSIC I ORDRE DE REDACCIÓ.

L’objecte del present projecte bàsic és la definició i valoració, a grans trets, dels treballs 

necessaris per poder senyalitzar una variant del GR-7 que passa a prop de Prades i dotar als 

diversos punts d’interès turístic de Prades de senyalització turística, amb plafons explicatius 

dels elements patrimonials o etnogràfics que siguin d’atractiu per als excursionistes 

aconseguint, així, dinamitzar el territori. 

El projecte bàsic es redacta per ordre de l’Il·lm. Sr. Marià Torra i Montraveta, Alcalde-

President de l’Ajuntament de La Molsosa. El redactor del projecte bàsic és Raimon 

Guitart i García, enginyer de camins, col·legiat amb el núm. 16.400. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Prades_%28La_Molsosa%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Enfesta
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3. DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL.

A prop del pintoresc poblet de Prades, al municipi de La Molsosa, hi passa el sender de gran 

recorregut d’Andorra a Tarifa, el GR-7. En una bona part d’aquesta tram, el traçat coincideix 

amb camins asfaltats, concretament el tram que baixa des del Santuari de Pinós fins arribar a 

la carretera de Prades, prop de la masia de Cal Ponç, està íntegrament pavimentat. A partir 

del punt on travessa la carretera de Prades per continuar el seu recorregut cap al castell de 

Boixadors, a la comarca de l’Anoia, discorre ja per camins naturals. 

Imatge 1. GR-7 al seu pas per Pinós, prop de Prades (Solsonès) i Boixadors (Anoia). 
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PRADES 

Prades és un petit nucli, on viuen actualment diverses famílies tot i estar relativament allunyat 

dels eixos de comunicació bàsics. El nucli gairebé no ha patit canvis a causa de noves 

construccions, ja que el nucli antic es manté pràcticament inalterat, amb les seves cases de 

pedra en estructura de vila closa sobre el turonet, passatges porxats i carrerons estrets i 

tortuosos. Situat a uns  800 m d’altitud conserva l’aire de poble medieval amb carrers estrets 

que conflueixen a una plaça central.  

Imatge 2. Plaça del nucli de Prades. 

El nom de Prades prové del mot llatí “prata“ que vol dir prats o pastures. El lloc apareix 

esmentat l’any 987, quan Sendred i la seva muller Ermoviga van vendre a la vescomtessa 

Ermetruit  i al vescompte Ermemir, la seva vila anomenada Mascaró, situada al comtat de 

Manresa, al castell de Castelltallat, en un indret anomenat Prades. Per tant inicialment el poble 

formava part del terme del castell de Castelltallat. Posteriorment passà a dependre de la 

canònica de Sant Vicenç de Cardona i aleshores constava ja com a situat al terme de La 

Molsosa.  

L’església, dedicada a Sant Ponç, es troba documentada l’any 1040 entre les possessions 

donades pel bisbe d’Urgell i vescomte de Cardona Eriball com a dotació de l’església de Sant 

Vicenç de Cardona , ja que consta que li donava la torre de Prades, amb l’església, la vila, els 

delmes i les primícies. Aquesta possessió fou confirmada l’any 1154 pel Papa Anastasi IV en 

la butlla que concedí a la canònica de Sant Vicenç de Cardona. L’església conserva  elements 

romànics i altres de posteriors. Consta de dues naus, una de tradició romànica amb alguns 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A0nica
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element pre-romànic –com són les creus dibuixades a les pedres- i l’altra, comunicada per 

grans arcades, del segle XVII. El campanar porta inscrita la data de 1878. Malgrat les 

modificacions que ha sofert l’edifici, la façana sud correspon a l’original on s’hi obre la porta 

d’arc de mig punt adovellat. Al seu interior hi ha tres valuosos altars barrocs, també del segle 

XVII. El major, dedicat a Sant Ponç, el de Sant Abdó i Sant Senén —molt venerats al lloc—,

tots dos amb notables relleus esculpits i valuoses imatges, i el del Roser, d'escultura i taules 

pintades, que data de 1679. 

Imatge 3. Carreró porxat dins la vila closa de Prades. 

Davant de l'entrada del cementiri vell, hi ha la creu del captaire. És una creu de l'any 1953 

esculpida en pedra amb una curiosa història. Per aquella època va comparèixer al poble un 

captaire malalt convalescent en una cabana mentre era cuidat i atès per la gent del poble. Una 

vegada va sentir-se curat, en agraïment a l'acolliment, va manifestar que els volia regalar una 

creu que tenia a Biosca a mig escolpir. Els veïns van ajudar a anar a buscar-la pensant que es 

trobarien amb una senzilla creu obra d'un aficionat però la seva sorpresa va ser gran en veure-

la ja que hom s'adonava que aquesta escultura és obra d’un autèntic escultor picapedrer. 

Destaquen també en l’entorn del nucli els marges de pedra seca -amb diverses tipologies de 

fàbrica- testimonis petris del transcurs del temps, els camps de conreu actuals que abans 

havien estat prats de pastura i l’entorn de la bassa del Coll -on s’abeuraven els ramats-.  

Tot aquest conjunt fa que el nucli sigui singularment atractiu per als visitants i un pol important 

per al turisme rural. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XVII
http://ca.wikipedia.org/wiki/1878
http://ca.wikipedia.org/wiki/1679
http://ca.wikipedia.org/wiki/1953
http://ca.wikipedia.org/wiki/Biosca
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Prades_de_la_Molsosa_14.jpg
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Imatge 4. Creu del captaire, i al fons, l’església dedicada a Sant Ponç. 

D’altra banda la dinamització econòmica és de gran interès per al desenvolupament turístic 

sostenible, especialment després dels grans incendis de 1998.  

Imatge 5. Vista parcial del Pre-pririneu des de Prades. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Prades_de_la_Molsosa_14.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Prades_de_la_Molsosa_14.jpg
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4. PROPOSTA D’ACTUACIONS.

El present projecte bàsic descriu i valora de manera preliminar, els treballs necessaris per 

portar a terme el condicionament i senyalització de la variant, essent la relació no exhaustiva 

de tasques que caldrà portar a terme els que figuren a continuació, d’acord amb els treballs 

previstos en el pressupost. Els objectius generals de l’actuació proposada són: 

CREACIÓ D’UNA VARIANT DEL GR 7 AL SEU PAS PER PRADES DE LA MOLSOSA 

Vincular un tram variant del GR 7 al municipi i especialment al nucli de Prades.  

La variant serà totalment senyalitzada segons el manual tècnic de senyalització als espais 

protegits (ENP) i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) segons 

correspongui. 

Aquesta senyalització estaria constituïda bàsicament per: 

• Banderoles direccionals per marcar tot el recorregut.

• Fites de continuïtat, per evitar interpretacions errònies.

Imatge 6. Senyalització tipus banderola (simple o doble). 

Imatge 7. Fita de guiatge. 
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Amb caràcter previ a la col·locació de la senyalització s’han previst treballs d’esbrossada dels 

punts on calgui ubicar dels suports, així com per a millorar l’estat de manteniment d’algun 

tram del sender variant. 

Per evitar la intrusió o caiguda accidental de qualsevol excursionista a la bassa del Coll, que 

es troba tocant al traçat de la nova variant, es preveu la col·locació d’una tanca de fusta de 

fusta tractada, de tal manera que quedi integrada paisatgísticament en l’entorn. 

POSADA EN VALOR D’ELEMENTS PAISATGÍSTICS, PATRIMONIALS I ETNOGRÀFICS 

Tres són els objectius a potenciar: 

• Posar de manifest els atractius de Prades als visitants i excursionistes, de manera que

el nucli sigui un pol prou atractiu per atraure’ls i contribuir al desenvolupament

sostenible i econòmic del territori.

• Difondre els valors naturals i culturals de l’espai natural i el seu entorn.

• Embellir el paisatge a través d’una senyalització i uns elements d’adequació

respectuosos amb el medi i l’entorn que valoritzin, protegeixin i conservin el patrimoni.

Per tal de valoritzar els elements paisatgístics, patrimonials i etnogràfics es preveu col·locar 

diversos tipus de plafons turístics: 

- Plafó turístic i d’orientació de dimensions al voltant de 150 cm x 100 cm, ubicat a

l’entrada de Prades.

Imatge 8. Plafó de fusta tipus amb teuladeta de protecció. 
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En aquests plafó s’indicarà la situació del visitant, així com la situació dels elements 

d’interès del conjunt del municipi, els itineraris per arribar-hi, el nom de les cases,... 

- Senyalització dels elements d’interès patrimonial, paisatgístic o etnogràfic, al peu de

cada element, amb informació històrica, arquitectònica, etnològica,... Aquestes plafons

informatius seran petits tòtems o faristols amb suport tallat en planxa d’acer corten

envernissat, de manera que quedin integrats en l’entorn tradicional dels nuclis.

▪ Elements patrimonials (església de Sant Ponç)

▪ Elements etnogràfics (creu del captaire,...).

▪ Elements naturals (visió panoràmica del Pre-pirineu i la Serra de

Pinós).

  Imatge 9. Faristol panoràmic. Imatge 10. Tòtem. 

PARTIDES ALÇADES 

Es preveu la partida alçada d’abonament íntegre per dedicar a Seguretat i Salut en el treball, 

una partida alçada per la gestió dels residus i una partida alçada a justificar per a imprevistos 

i altres actuacions a concretar en el projecte executiu. 

5. VALORACIÓ ECONÒMICA DELS TREBALLS.

Segons els amidaments preliminars i els preus unitaris aplicats al Pressupost, s’estima un 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE 18.486,08 € (divuit mil quatre-cents vuitanta-sis 

euros amb vuit cèntims).  
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Incrementat aquest pressupost amb les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA (21%), 

s’obté de manera preliminar un PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA de 26.618,10 € 

(vint-i-sis mil sis-cents divuit euros amb deu cèntims). 

6. CONCLUSIÓ.

Amb tot allò que s’ha exposat en la present projecte, així com amb la resta de documentació 

que s’inclou, es considera suficientment justificada l’actuació a nivell d’avantprojecte. 

LA MOLSOSA, OCTUBRE DE 2018 

L’ AUTOR DEL PROJECTE BÀSIC,

RAIMON GUITART I GARCÍA 

ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS 
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PRESSUPOST 



ADEQUACIÓ I SENYALITZACIÓ D´UN SENDER VARIANT DEL GR-7 A L´ENTORN DE PRADES DE LA MOLSOSA

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 00  ADEQUACIÓ I SENYALITZACIÓ D'UN SENDER VARIANT DEL

Tram 01  SENDER VARIANT DEL GR-7

Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 K221Z111 m2 Neteja d'elements impropis i esbrossada selectiva de males herbes, arbusts i fins i tot la tala o esporgada d'arbres de
l'entorn, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega sobre camió o contenidor i transport de restes a abocador, inclòs taxes
d'abocament

2 Des de la carena a la bassa
del Coll

2,000 582,180 1.164,360

3 Esbrossada mecànica C Unitats Longitud Ample Alçada

4 Des de la bassa del Coll a
Cal Perdigó

2,000 394,220 1,000 1,000 788,440

1.952,800 1,60 3.124,48

TOTAL    00 .01 .01             TREBALLS PREVIS                 3.124,48

Obra 00  ADEQUACIÓ I SENYALITZACIÓ D'UN SENDER VARIANT DEL

Tram 01  SENDER VARIANT DEL GR-7

Capítol 02  SENYALITZACIÓ VARIANT

1 FBB2Z611 u Banderola de senyalització d26 Medi ambient de planxa d'alumini, de 450X200mm, amb suport de fusta de diàmetre
200mm de secció circular, fixada mecànicament.

2 13,000 13,000

13,000 207,23 2.693,99

2 FBBZZ611 u Subministre i col·locació de fita de planxa d'acer galvanitzada de diàmetre 100mm amb suport de fusta de diàmetre 150mm
de secció circular,

2 8,000 8,000

8,000 138,61 1.108,88

TOTAL    00 .01 .02             SENYALITZACIÓ VARIANT                 3.802,87

Obra 00  ADEQUACIÓ I SENYALITZACIÓ D'UN SENDER VARIANT DEL

Tram 01  SENDER VARIANT DEL GR-7

Capítol 03  ELEMENTS DE PROTECCIÓ

1 FR9AUA80 m Tanca de fusta de pi Flandes tractada a l'autoclau model Anglès de 1 m d'alçaria, reforçada, muntants de 90x90mm, dos
travessers horitzontals de 95x21mm i lamel·les verticals de 95x21mm amb cantell superior arrodonit, fixats amb cargols
d'acer zincat, fixada amb muntants de fusta ancorats en dau de formigó cada 1,90m. Fonamentació per a muntants amb
daus de formigó inclòs. Totalment acabada.

1 Perímetre bassa del Coll 1,000 83,000 1,000 1,000 83,000

83,000 64,34 5.340,22

TOTAL    00 .01 .03             ELEMENTS DE PROTECCIÓ                 5.340,22

EUR



ADEQUACIÓ I SENYALITZACIÓ D´UN SENDER VARIANT DEL GR-7 A L´ENTORN DE PRADES DE LA MOLSOSA

PRESSUPOST Pàg.: 2

Obra 00  ADEQUACIÓ I SENYALITZACIÓ D'UN SENDER VARIANT DEL

Tram 01  SENDER VARIANT DEL GR-7

Capítol 04  CARTELLERIA

1 KB9ZZ010 m2 Subministrement i col·locació de faristol panoràmic Medi ambient H115 de 900x450mm segons manual de seny. d'ENP,
gràfica inclosa, perfectament ancorat.

2 A carena 1,000 1,000

1,000 1.441,64 1.441,64

2 KBZZZ010 m2 Subministrement i col·locació de senyal amb doble suport de fusta i teuladeta, de 900x900 d'acer galvanitzat d'1m de gruix
tipus A12 segons catàleg de ENP. Perfectament muntada

2 Prades 1,000 1,000

1,000 1.200,78 1.200,78

3 KB93Z010 m2 Subministrement i col·locació de faristol de xapa corten i dibond imprès de 800x400mm i 1000mm de peu, perfectament
ancorat.

2 plaça major Prades 1,000 1,000

3 Bassa del Coll 1,000 1,000

2,000 793,26 1.586,52

TOTAL    00 .01 .04             CARTELLERIA                 4.228,94

Obra 00  ADEQUACIÓ I SENYALITZACIÓ D'UN SENDER VARIANT DEL

Tram 02  PARTIDES ALÇADES

1 PPA0U102 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut en el treball en aplicació del Pla de Seguretat i segons
indicació de la Direcció de l'Obra.

2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000 150,00 150,00

2 PPA0U103 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la redacció del Pla de Gestió de Residus i la seva aplicació

2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000 60,00 60,00

3 XPA1Z001 pa Partida alçada a justificar per a assaigs de control de qualitat que excedeixin de l'1% del pressupost PEC de l'obra i altres
treballs imprevistos (valorats segons annex de avant-projecte o en el seu defecte segons ITEC)

2 1,000 1,000

1,000 2.000,00 2.000,00

EUR



ADEQUACIÓ I SENYALITZACIÓ D´UN SENDER VARIANT DEL GR-7 A L´ENTORN DE PRADES DE LA MOLSOSA

PRESSUPOST Pàg.: 3

TOTAL    00 .02             PARTIDES ALÇADES                 2.210,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 00.01.01  TREBALLS PREVIS 3.124,48

Capítol 00.01.02  SENYALITZACIÓ VARIANT 3.802,87

Capítol 00.01.03  ELEMENTS DE PROTECCIÓ 5.340,22

Capítol 00.01.04  CARTELLERIA 4.228,94

Tram 00.01  SENDER VARIANT DEL GR-7 16.496,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
16.496,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Tram Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tram 00.01  SENDER VARIANT DEL GR-7 16.496,51

Tram 00.02  PARTIDES ALÇADES 2.210,00

Obra 00  ADEQUACIÓ I SENYALITZACIÓ D'UN SENDER VARIANT DEL 18.706,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18.706,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 00  ADEQUACIÓ I SENYALITZACIÓ D'UN SENDER VARIANT DEL 18.706,51

18.706,51

euros



ADEQUACIÓ I SENYALITZACIÓ D´UN SENDER VARIANT DEL GR-7 A L´ENTORN DE PRADES DE LA MOLSOSA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 18.706,51

6 % Benefici Industrial SOBRE 18.706,51............................................................................ 1.122,39

13 % Despeses generals SOBRE 18.706,51....................................................................... 2.431,85

Subtotal 22.260,75

21 % IVA SOBRE 22.260,75................................................................................................. 4.674,76

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 26.935,51

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-SIS MIL NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS )

La Molsosa, OCTUBRE de 2018

L´enginyer autor del projecte bàsic

Raimon Guitart i García
Enginyer de camins
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