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Ruta de la Vall de Llanera a Vallferosa  

 
  
Perfil ruta de Llanera 
 
 
Distància:    33,15   kilòmetres 
 
Altura màxima:      846 metres 
Altura mínima:       476 metres 
 
 
 

Aquesta ruta només es pot fer amb un vehicle tot terreny. Però com que és llarga, es pot 
fraccionar i alguns trams es poden fer amb vehicle normal, BTT o a peu. 
Encara que passarem per altres llocs, l’indret que dóna el nom a l’excursió és la vall que 
uneix Llanera i Vallferosa. 
Podem iniciar la ruta al lloc on ens vagi millor, nosaltres ho fem des del trencall de 
Marquilles al km. 7,8 de la carretera LV-3005. Agafarem el camí, tot anant cap a la vall, 
passarem per un dels indrets on s’agrupen més camps de conreu de tot el terme de 
Vallferosas . Com no pot ser d’altra manera, anirem a veure Vallferosa des de baix al riu 
i després li farem una foto des de Cal Trena (una de les moltes cases oblidades del 
nostre poble). Aquest tram us farà entendre d’on ve el nom de Vallferosa (vall feréstega 
i frauosa). No us preocupeu de les vaques, l’única cosa que heu de fer és no molestar-les 
i quan hagueu d’obrir alguna tanca per passar, torneu-la a deixar com estava. Després, 
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per vora el riu Llanera i durant una bona estona, la natura us absorbirà, però no patiu ni 
tingueu frisança, gaudiu-ne, ja que poc a poc arribareu a Llanera. Encara que avui no ho 
sembli, va ser una de les fortificacions de més rellevància dins el ducat de Cardona. 
Parada obligatòria per veure l’església, el conjunt fortificat del castell i l’entorn. A uns 
200 metres del castell, hi ha el lloc on sacrificaven els presoners; no és fàcil de trobar, 
però és un lloc singular. A partir d’aquí ja començarem a enfilar-nos per retornar una 
mica al món més real. 
Quan passeu per vora La Vila podeu, si no el coneixeu, visitar el dolmen de la Vila de 
Llanera (el més gran de Catalunya). 
Arribats a l’Hostal Nou (bon lloc per dinar-973480253), si volem podem anar a fer una 
visita a Peracamps i veure els treballs a la roca que hi ha a peu de torre. Continuarem 
una mica per la nova carretera de Biosca fins tornar a entrar al terme de Vallferosa per 
la seva part més alta, trencarem als Piteus, fins just arribar vora Cal Pla, on tornarem a 
trencar a l’esquerra i ja no veurem cap més casa habitada fins acabar l’excursió. 
Aconsellem parar a Salomons i pujar al capdamunt de la casa, que curiosament n’eren 4 
en 4 termenats diferents (és un dels punts més alts del nostre poble, convertint-se en un 
excel·lent mirador). Vora la casa hi ha dos cups de vi i, encara que sigui difícil de 
trobar, no deixeu de veure el de sota en forma de garrafa (meravella d’arquitectura 
funcional popular). 
No cal dir que aquesta excursió està pensada per a passejar i gaudir de la natura amb 
tranquil·litat, per això no hem marcat gaires parades o visites. El millor és que cadascú 
vagi al seu ritme i adapti el temps al seu gust amb les parades que cregui convenients, 
llocs per aturar-se i gaudir no en falten. 
 
WAYPOINTS: 
Cementiri     N41 51.440 E1 25.456 1843 ft   
Allotjament COLLITA   N41 50.624 E1 26.110 1789 ft   
Waypoint Creuament   N41 50.874 E1 26.928 1573 ft   
Creuament Inici    N41 51.271 E1 25.954 1950 ft   
Waypoint Cup    N41 53.348 E1 25.956 2598 ft   
Waypoint Cup 2    N41 53.347 E1 25.863 2639 ft   
Waypoint Cup Puig   N41 52.856 E1 25.896 2636 ft   
Cementiri Dolmen de Llanera  N41 53.918 E1 28.553 2818 ft   
Aigua potable FONT AURO   N41 51.504 E1 26.843 1649 ft   
Waypoint FONTSALADA  N41 50.759 E1 27.134 1633 ft   
Restaurant Hostal Nou   N41 55.318 E1 27.707 2706 ft   
Waypoint Llanera   N41 52.086 E1 28.895 1992 ft   
Waypoint Pantà    N41 51.840 E1 26.714 1732 ft   
Waypoint Poblat Iber   N41 52.417 E1 26.252 2373 ft   
Waypoint S.Martí S.   N41 53.267 E1 25.877 2674 ft   
Església STA MARIA   N41 51.763 E1 25.994 2169 ft   
Torre alta T PERACAMP  N41 54.992 E1 26.143 2753 ft   
Waypoint Tallacaps   N41 52.228 E1 29.001 2046 ft   
Torre alta Vallferosa   N41 51.678 E1 26.730 1827 ft   
 
 
1 ft        = +- 0,304 metres 
1 milla  = 1609,344 metres 


