
Ruta pels torrents de la Rovira i de 
Sant Genís

L’ambient de tranquil•litat del paisatge agrícola.

Descobrir la frescor dels espais de ribera.

Identificar el llegat arquitectònic dels masos tradicionals.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Altitud mínima   541 m  

Altitud màxima   625 m     

Punt de sortida / arribada   Càmping Lluçanès

Població   Olost

Exigència física   Baixa

Temps total efectiu   1:00 h     

Distància total   6,5 km     

Desnivell acumulat   191 m     

Ruta circular que ens permet apreciar la riquesa dels 
paisatges de ribera i la importància històrica dels masos i el 
seu llegat agrícola, encara viu, al Lluçanès.

Continguts i disseny:
www.rutespirineus.catTelèfon servei d’emergències: 112

Comencem l’itinerari al Càmping Lluçanès. Sortim a la carretera C-154 i girem a l’esquerra en 

direcció a Olost. Just abans d’entrar al poble, trobem una desviació senyalitzada (Piscines i Zona 

esportiva) que prenem a la dreta. Arribem a una rotonda i agafem un camí que surt a mà esquerra i 

que seguim en paral•lel al torrent d’Olost i la imponent vegetació de ribera.

Arribem a una pista més ampla que seguim a la dreta, però tot just 20m després, tornem a girar a 

la dreta. Ens trobem senyals del Camí de les Emboscades que també ens dirigeixen cap al Molí de 

la Riera. En aquest tram, el paisatge agrari contraresta amb la vegetació de ribera que ressegueix el 

torrent del Molí, mentre a l’esquena ens queda el poble d’Olost i a la dreta els Pirineus.

Creuem el pont sobre el torrent del Molí, travessant també l’ufanós bosc de ribera, i seguim 

avançant per la pista principal. Uns 200 metres més endavant, deixem aquesta pista i n’agafem una 

de més estreta que gira a la dreta i s’enfila suaument fins a arribar al mas de la Rovira, dominant els 

camps de conreu i un bosc mixt de roure, pi roig i alguna alzina.

Seguim per la pista que passa per davant del mas de la Rovira i, al cap d’uns 500 metres, arribem 

a un encreuament amb una pista més ampla. Seguim recte endavant per un camí que ens porta 

fins a l’imponent mas de la Riera i, tot seguit, fins a la riera de Sant Genís i el Molí de la Riera. Els 

antics molins que trobem escampats pel territori, sempre al costat de rius o rieres, ens mostren la 

importància del cereal i el pa a la nostra dieta durant segles.

Des del Molí de la Riera reculem de nou fins al mas de la Riera. Atenció, en comptes de tornar pel 

mateix camí que hem fet a l’anada, a la bifurcació girem ara a l’esquerra i desemboquem, passats 

uns 300 metres, a una pista més ampla, és el Camí de les Roques de la Riera, que prenem cap a 

l’esquerra. Avancem per aquesta via, tot recte, i arribem a la zona esportiva i a la rotonda de l’inici 

del poble d’Olost, des d’on desfem el tram de carretera fins al Càmping Lluçanès.

Càmping Lluçanès
Carretera Vic a Gironella C-154, km 19,8
08516 Olost (Barcelona)
Tel: +34 93 812 91 31 
http://www.campingllucanes.com
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Aquest croquis aproximat amb l’itinerari de la ruta ha estat creat a partir del mapa “Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000” propietat de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible a www.icgc.cat.

PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA 

1 català
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itinerari

inici/final de la ruta

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Altura Distància

        Càmping Lluçanès 562 m 0,0 km

        Pla de les Rengleres 547 m 1,2 km

        Mas de la Rovira 615 m 2,7 km

        Mas la Riera 582 m 3,6 km

        Molí de la Riera 570 m 3,8 km

        Zona esportiva 544 m 5,6 km

        Càmping Lluçanès 562 m 6,5 km
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