
Ruta pel torrent d’Olost i l’ermita 
de Sant Adjutori

Les vistes panoràmiques que tenim del Pirineu. 

Gaudir de la riquesa natural dels espais de ribera.

Conèixer el centre històric del poble d’Olost.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Altitud mínima   497 m  

Altitud màxima   623 m     

Punt de sortida / arribada   Càmping Lluçanès

Població   Olost

Exigència física   Mitjana

Temps total efectiu   2:00 h     

Distància total   14,8 km     

Desnivell acumulat   392 m     

Ruta circular que ens descobreix la varietat de paisatges del 
Lluçanès, dels petits nuclis urbans als masos, dels serrats 
boscosos als torrents agrícoles.

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 la dreta. Avancem 

per aquesta via uns metres fins a la primera pista que trobem a la dreta (tot passat el càmping). 

Fem 1 km en suau pujada fins que arribem un encreuament amb una pista més ample, el Camí del 

Soler de la Riera, que nosaltres seguim uns metres fins que ràpidament ens desviem a mà esquerra 

i davallem suaument, en paral•lel al barranc del Soler. Baixem fins que creuem el torrent d’Olost i 

girem a la dreta per la pista del Camí d’Olost a Oristà. 

Pocs metres després, arribem al castell d’Olost, que per la seva situació sembla que devia complir 

funcions més aviat residencials que no pas militars. Des de davant del castell, girem a l’esquerra i 

ens enfilem cap a un gran complex de granges. Seguim tot recte i entrem a la població d’Olost a 

través del seu raval, pel carrer del Raval del Mig.

Arribem davant de l’església de Santa Maria i girem a mà esquerra. Creuem el poble pel carrer de 

Berga i girem de nou a l’esquerra pel carrer de la Gelada, que amb una forta pujada ens porta fins 

al carrer de Sant Adjutori, que, al seu torn, ens condueix fins a l’ermita de Sant Adjutori. Aquest 

magnífic espai, esdevé un mirador privilegiat del paisatge del Lluçanès! 

Sortim per davant de l’ermita i avancem fins a la carretera B-432, que creuem amb molta 

precaució. Agafem una pista que ressegueix tot el serrat de la Coromina, perdent alçada suaument 

a través de boscos de pins i roures. Després de 3 km per la pista, arribem a la desviació senyalitzada 

de la Coromina i el camí d’Oristà. Prenem a mà esquerra el camí d’Oristà, però aviat el deixem girant 

a l’esquerra en un fort revolt que ens porta fins al fons de la vall. Travessem el petit pont sobre el 

torrent d’Olost i ens trobem dos encreuaments seguits; nosaltres agafem els dos a mà esquerra. 

Aquesta pista ens porta fins a la masia d’Olorins des d’on, seguint sempre recte, arribem al Pla de 

l’Estany, magnífic indret on gaudir dels ambients de ribera. 

Al cap de 200 m des del Pla de l’Estany ens trobem de nou amb el camí (dreta) que desfà el primer 

tram de la ruta i que ens retorna al Càmping Lluçanès.
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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 comarcal de Catalunya 1:50.000.” propietat 
de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible a www.icgc.cat.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Altura Distància

        Càmping Lluçanès 560 m 0,0 km

        Castell d’Olost 540 m 3,1 km

        Santa Maria d’Olost 568 m 4,4 km

        Ermita de Sant Adjutori 622 m 5,2 km

        Desviació la Coromina 542 m 8,5 km

        Mas els Olorins 519 m 10,3 km

        Pla de l’Estany 522 m 11,4 km

        Càmping Lluçanès 560 m 14,8 km
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA


