Detall de la RUTA DE LES TORRES DE GUAITA:
PK
00,000

00,350
00,500
00,850
01,100
01,400
02,750
04,150
04,400
05,200
06,200
06,300
07,100
07,300
07,400
08,050
08,450
09,400
09,700
10,200
11,400
11,700
12,400
13,600
14,100
14,800
16,700
17,000
17,500
19,100
19,400
19,800
20,450
21,200
21,600

Descripció
Sortim de Sanaüja de la pujada del castell que la deixarem a l'esquerra.
Tenim un magatzem al davant. Agafem una pista asfaltada de pendent
suau.
Deixem la carretera a l'esquerra. Agafem una pista asfaltada a la dreta
que fa baixada. Ens queda una casa a la dreta. Font de Ferro també a la
dreta.
Passem un pontet. A l'esquerra ens queda la masia “Caus – Avellana”.
Anem en direcció a la font de l'Àlbert. Embrancament de 2 camins, anem
a la dreta.
Deixem un camí a la dreta. Seguim cap a la Font de l'Àlbert. Suau
pendent.
Seguim en direcció a la Font de l'Àlbert i la masia la Malgosa. Deixem un
camí que marxa a l'esquerra en una forta pujada que porta a Lloberola.
Cruïlla de camins. Seguim recte tot pujant.
Deixem el camí de la dreta. Ens dirigim a la Malgosa.
Deixem el camí de la dreta. Un cop passada la masia de la Malgosa
trenquem a l'esquerra.
Cruïlla de camins. Anem a la dreta. A l'esquerra ens queden una bassa i la
masia can Massot. Baixem suaument.
Deixem un camí a l'esquerra. Continuem recte. Al davant hi tenim una
masia i la línia elèctrica.
Continuem recte.
Tenim el cementiri de Lloberola al davant. Agafem una pista asfaltada.
Anem a l'esquerra en direcció a Lloberola.
Forta baixada. Abans d'arribar a Lloberola trenquem en direcció esquerra.
Font.
Seguim la pista asfaltada de la dreta i deixem la de l'esquerra.
Continuem recte per la pista asfaltada. Deixem un camí a la dreta.
Deixem un camí a la dreta. Seguim recte per un fort pendent.
Seguim recte per un fort pendent. Deixem el camí de la dreta.
Seguim recte en direcció a la masia “Venque”. A la dreta hi ha la cruïlla
que duu a l'ermita de Santa Maria de Lloberola.
Ens desviem a l'esquerra en direcció a Sanaüja. Deixem al nostre davant
una pista que va en direcció N, cap a Sant Clements.
Cruïlla de camins, anem a l'esquerra en direcció Sanaüja. A l'esquerra
trobem una petita cabana de troncs.
Seguim recte. Deixem una pista a l'esquerra.
Seguim recte tot baixant. Deixem una pista a l'esquerra.
Marxen cap a l'esquerra. Deixem una pista a la dreta i “Cucurull” també a
la dreta.
Seguim a l'esquerra per una pista asfaltada.
Encreuament de camins, agafem el de l'esquerra planejant.
Arribem a la carretera de Sanaüja a Solsona. Seguim a l'esquerra en
direcció S.
Seguim recte per la mateixa carretera.
Deixem la carretera asfaltada i agafem el camí de la dreta pujant.
Continuem recte. Deixem un camí a l'esquerra.
Tombem a l'esquerra.
Continuem a l'esquerra. A la nostra dreta hi ha una bassa.
Deixem el camí de la dreta i continuem recte.
Deixem una cruïlla a l'esquerra que va al castell. Continuem recte.
Arribada.

