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Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Cascada del Molí del Salt des de Viliella
Passeig curt fins al salt d’aigua del Molí del Salt, 
al bell mig de la vall de la Llosa

Lles de Cerdanya, Cerdanya, Lleida, Catalunya

Dificultat     Baixa

Temps total efectiu     1:10h

Desnivell acumulat    82m

Distància total     3,6 km

Punt de sortida / arribada     Església de Viliella

Població més propera     Viliella

Català

Famílies 
i nens

Llacs, rius 
i cascades

Ruta patrocinada per l’Hotel Mirador, vistes, jardins 
i totes les comoditats a Lles de Cerdanya!

Plaça de Sant Pere - 25726 Lles de Cerdanya
mirador@lles.net - 973 515 075
www.hotelmirador.cat
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INTRODUCCIÓ

Passeig de 3,6 km de longitud (anada i tornada) fins a la cascada del Molí del Salt. Primer l’itinerari 
segueix el GR 11.10 per un tram de pista en bon estat. Després agafem un camí més estret que fa unes 
quantes ziga-zagues i arriba fins al fons de la vall de la Llosa, als peus del salt d’aigua del Molí del 
Salt, on podrem relaxar-nos, descansar o jugar en un bonic entorn. A l’anada el camí és tota l’estona en 
descens, i el terreny és còmode i no presenta cap dificultat. La tornada es realitza pel mateix itinerari, 
aquest cop en lleugera pujada.

La ruta fins al Molí del Salt ens permet endinsar-nos a la vall de la Llosa. Aquesta llarga vall té la seva 
capçalera al nord, ja a tocar d’Andorra, i està envoltada de magnífiques muntanyes com la Tossa Plana 
de Lles o la Carbassa, que podrem admirar al llarg de tot l’itinerari. El principal atractiu de la ruta és el salt 
d’aigua del Molí del Salt, que veurem des dels seus peus i és força espectacular. Durant la ruta també 
anirem trobant vaques i cavalls que pasturen i d’altres animals i plantes propis de la zona. A la tornada, 
gaudirem d’unes boniques vistes de les parets del Cadí, al sud.

itinerari sentit de la ruta inici / final

EDITORIAL ALPINA. Cerdanya. Puigpedrós, Carlit, Tossa Plana y Puigmal. 1:25.000.
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PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

L’espectacle del salt d’aigua del riu de la Llosa.

Relaxar-se en els bonics prats que hi ha al costat del salt.

Conèixer la preciosa vall de la Llosa, que està envoltada de muntanyes properes 
als 3.000m.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA

Punt de pas Temps Latitud Longitud Altura

        Església de Viliella 0:00h N 42.4160500º E 1.6960550º 1.572m

        Desviament del camí a la dreta 0:25h N 42.4294500º E 1.7001600º 1.527m

        Pont de fusta 0:29h N 42.4289720º E 1.7010310º 1.490m

       Cascada del Molí del Salt 0:30h N 42.4292400º E 1.7010784º 1.494m

       Església de Viliella 1:10h N 42.4160500º E 1.6960550º 1.572m
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MÉS INFORMACIÓ

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES):  1:10h en total. 0:30h des del punt d’inici fins al Molí del Salt i 
0:40h de tornada pel mateix itinerari (ara en lleugera pujada).

DESNIVELL ACUMULAT: 82m

DISTÀNCIA TOTAL: 3,6 km

DIFICULTAT TÈCNICA: Baixa. Es tracta d’una excursió fàcil i apta per a tothom.

ÈPOCA: Tot l’any. L’època en la que el salt és més espectacular és d’abril a juny, que és quan es fon la neu 
de les muntanyes.

CARTOGRAFIA: Cerdanya. Puigpedrós, Carlit, Tossa Plana y Puigmal. 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONS: L’itinerari és adequat per fer amb nens: el camí és fàcil i presenta atractius diversos 
(aigua, flora i fauna, bons paisatges i un bon espai per descansar i jugar). Recomanem, però, vigilar i estar 
atents amb el pont de fusta que hi ha uns metres aigües avall del salt d’aigua: té travesses de fusta soltes 
i es troba en mal estat. Si no es vol, no és necesari creuar-lo.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
Es pot arribar a Viliella des de Lles de Cerdanya o des de Prullans. Des de Lles de Cerdanya (poble al 
que s’arriba fent 9,9 km per la carretera LV-4036 des de Martinet) seguirem la pista asfaltada que surt 
del centre de Lles en direcció N-NE i que deixa l’església de Lles a la nostra esquerra. Seguim per 
aquesta pista asfaltada 5 km i arribem a Viliella. A Viliella hi ha espai per estacionar els vehicles a l’entorn 

Datum Europeu 1950
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RECORREGUT

Comencem l’itinerari a        l’església de Viliella (0:00h - 1.572m). Agafem la pista que avança en direcció 
N. És el GR 11.10 que des de Viliella s’endinsa cap a la vall de la Llosa. La pista, d’uns 2,5m d’amplada, 
avança tot fent un lleuger descens pel costat O de la vall de la Llosa. A la nostra dreta, al fons de la vall, 
podem observar-hi el riu de la Llosa i els camps de pastura que hi ha al seu voltant. A davant, al fons, veiem 
bona part de la vall, que s’endinsa en direcció N cap a Andorra. La vall de la Llosa ha esdevingut en els 
darrers temps un indret bastant freqüentat pels senderistes degut a la seva gran bellesa paisatgística. Al 
costat E de la vall hi ha el pic de la Carbassa (2.738m) i el Bony de Manyer (2.808m), mentre que al costat 
O hi queda la Tossa Plana de Lles (2.905m).

Seguim avançant per la pista fins que veiem un camí que surt cap avall a mà dreta, tot fent una gir brusc de 
quasi 180º. És el primer trencall que hi ha des del punt d’inici de la ruta. Agafem, doncs, aquest         camí 
que surt cap a la dreta (0:25h - 1.527m) i deixem enrere la pista, que continua avançant en direcció N. 
Avancem uns metres pel sender, que fa baixada. Ja podem veure al fons de la vall el Molí del Salt, l’objectiu 
del nostre itinerari. Des d’aquest punt comencem a sentir el soroll del salt d’aigua. El camí, que ara és més 
estret i té algunes pedres, segueix baixant fent algunes ziga-zagues fins que arriba al fons de la vall.

Tenim ja el Molí del Salt i el salt d’aigua a davant. A la dreta hi veiem un        pont de fusta (0:29h - 1.490m) 
que travessa el riu de la Llosa. Aquest pont, que té mal aspecte, està reforçat amb dues bigues metàl·liques 
per sota. Recomanem anar amb molt de compte si voleu creuar el pont perquè hi ha travesses de fusta 
soltes i trencades; cal extremar les precaucions. Uns metres aigües amunt veiem la         cascada del Molí 
del Salt (0:30h - 1.494m). Els dos salts que hi ha encadenats presenten un desnivell superior als 12m. La 
força de l’aigua en aquest punt és espectacular. Veiem a l’esquerra del salt d’aigua l’antic Molí del Salt, 
que fou construït al segle XVIII per moldre gra i cereals aprofitant la força de l’aigua. A l’entorn del molí 
i del pont, hi ha diversos prats que conformen un espai ben agradable per descansar, escoltar l’aigua o 
jugar amb els més petits.
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SABIES QUE...

Antigament la vall de la Llosa era freqüentada per contrabandistes, pastors i bandolers que volien 
anar d’Andorra a la Cerdanya o viceversa tot creuant les muntanyes per aquest pas?
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de l’església del poble. Per arribar-hi des de Prullans, a Prullans cal agafar la pista asfaltada que surt en 
direcció NO cap a Ardòvol (a 3,3 km), Coborriu de la Llosa (a 6,6 km de Prullans) i que finalment arriba a 
Viliella (a 10,7 km de Prullans).
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Estació d’esquí nòrdic d’Aransa

L’estació d’esquí nòrdic d’Aransa està situada al nord del nucli de 
població d’Aransa, a Lles de Cerdanya. L’estació té 32 km de pistes 
d’esquí de fons repartits en 5 circuits de nivells diferents ubicats entre 
les cotes 1.850m i 2.150m (el seu punt més elevat).

Coordenades GPS: N 42.422729º E 1.635313º

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Estació d’esquí nòrdic de Lles i refugi de Cap del Rec

L’estació d’esquí nòrdic de Lles de Cerdanya i el refugi de Cap del Rec 
estan ubicats a 6 km al nord de Lles, al vessant sud de la Tossa Plana 
de Lles. Aquí podreu gaudir de la muntanya i practicar esquí nòrdic, 
raquetes o esquí de muntanya, a l’hivern, i marxa nòrdica, senderisme o 
BTT, a l’estiu. (Més informació: 973 293 100 / 973 081 017).

Coordenades GPS: N 42.43098º E 1.66712º

Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt 
en funció de l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. RUTES PIRINEUS no es 
responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i 
prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per 
complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no 
s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS 
us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.

El recorregut de tornada es realitza pel mateix itinerari. Hem de tornar, doncs, pel mateix camí pel qual 
abans hem baixat per arribar novament a       l’església de Viliella (1:10h - 1.572m). El camí de tornada, 
sempre en lleugera pujada, ens ofereix unes boniques vistes de Viliella amb la serra del Cadí al fons (en 
direcció S).
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fiables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!

RUTESPIRINEUS
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