
El Castellvell i
la Mare de la Font 
“De l’ombra de la ribera al sol de la comarca”
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L’itinerari estrella de Solsona. Aquesta 
ruta ens transporta des de l’ufanós bosc 
de ribera ns a les vistes panoràmiques 
de la talaia del Castellvell, un paisatge 
de contrastos entre solanes i obagues.  
Durant el transcurs de la caminada, ani-
rem descobrint indrets on aoren els 
valors patrimonials del territori, com la 
ora en l’itinerari botànic a la font de la 
Mina o la roureda centenària enlant-
se al turó del Castellvell; el lleure en 
l’espai del parc de la Mare de la Font, o 
la història en el nucli del Castellvell i 
l’antic poblat ibèric pròxim. La ruta, de 
menys de 90 minuts de durada i apta 
per a tots els públics, és la més recoma-
nable de totes. 

Per on anirem?
La ruta comença a Solsona, al punt de 

sortida (aiguabarreig del riu Negre i el bar-
ranc de Pallarès). Hem de seguir aquest 
curs d’aigua ns al parc de la Mare de 
la Font. Aquesta part de la ruta és espe-
cialment apta per a tot tipus d’usuari i èpo-
ca de l’any, ns i tot és pedalable. El camí 
és ample i vetat als cotxes; altíssims plata-
ners, pollancres i freixes ens voregen 
l’ample camí de ribera. Un tram (1) espe-
cialment interessant a la primavera quan es 
poden sentir ocells com el rossinyol, l’oriol, 
el tallarol de casquet o la merla cantant per 
tot arreu, i a la tardor, quan el mosaic de 
colors de les fulles és espectacular. A mig 
camí hi ha la font de la Fulla, més tard es 
travessen dos petits aqüeductes de pedra 
ns a arribar a un tram d’escales i d’aquí 
es travessa la pista enquitranada per anar 
al punt d’informació dels espais protegits 
del Solsonès (2). Per continuar amb 

l’itinerari ns a la font de la Mina cal traves-
sar un túnel metàl·lic. És aconsellable, però, 
anar a visitar el parc de la Mare de la Font, 
situat a escassos metres, per carregar ai-
gua a la font i desfer aquest petit tram per 
continuar amb la ruta.

Just després del túnel metàl·lic, a banda 
i banda del torrent que va a la font de la 
Mina, hi ha un interessant itinerari botà-
nic on, a través de petits tòtems informa-
tius amb textos i dibuixos, l’usuari pot anar 
interpretant la ora que el rodeja. Un cop 
travessada la font del Manel (3) s’arriba 
a la font de la Mina; en aquest ombrívol 
raconet hi ha una balma amb un salt 
d’aigua que en èpoques de primavera 
ens dona la benvinguda. Es pugen les es-
cales ns a arribar al parc de la Mina, el 
qual disposa d’un circuit esportiu. 

Es travessa el parc de la Mina i en el seu 
extrem occidental s’agafa un camí que 
ens durà a través d’una impressionant rou-
reda amb uns exemplars robustos i ma-
durs. En aquest tram de l’itinerari, el camí 
s’enla per la falda obaga del Castellvell, 
pujant suaument per una pineda de pi-
nassa ombrívola, amb sotabosc de boix, 
ns que arribem a la carretera del 
Castellvell (4), on només hem de recórrer 
uns pocs centenars de metres ns a trobar 
l’edicació que dona nom a la ruta. 

Dalt del turó, a 848 metres d’altitud i a 
130 metres damunt la ciutat, trobem les 
restes de l’antic castell de Solsona, ac-
tualment ubicat en el terme municipal 
d’Olius. El Castellvell senyoreja la ciutat i 
és una excel·lent talaia per observar 
Solsona i contemplar bona part de la geo-
graa comarcal. Es remunta al segle X i 
s’ha anat transformant al llarg dels segles. 
Hi podrem observar entre d’altres vestigis 

les restes de l’antiga església romànica, la 
capella gòtica i les forticacions més recents 
que daten de les guerres carlines del segle 
XIX. 

A prop ens queda el poblat ibèric, exca-
vat en un petit altiplà situat a l’oest del 
Castellvell. Cronològicament el podem situar 
entre els segles VII-VI aC, en plena edat del 
ferro, ns a època medieval amb una fase 
d’esplendor a l’ibèric tardà, segle III aC. 

Un cop explorat l’indret, iniciem el descens 
per un corriol que aviat es transforma en es-
cales amples i empedrades (5), que descen-
deixen en ziga-zaga pel vessant solell del 
Castellvell. Veiem com a poc a poc la ciutat 
se’ns acosta i comencem a reconèixer el cam-
panar de la catedral, la torre de les Hores... 
ns que arribem per l’antiga carrera (6) vore-
jada de parets de pedra, que ens condueix 
de nou ns a Solsona.

que va al Castellvell.
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