
Sant Esteve
d’Olius
“Excursió per un camí històric”
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Aquest itinerari, planer i còmode, ens 
porta de Solsona ns a Sant Esteve 
d'Olius a través del GR-7.5. Recorre 
l'altiplà d'Olius, una ruta històricament 
molt transitada ja que constituïa el prin-
cipal accés a l'eix fonamental de comu-
nicació del territori, el riu Cardener. Una 
excursió que antigament ja realitzaven 
els ganiveters solsonins per dur a esmo-
lar els ganivets als molins del Cardener. 
La ruta, de poc més d'una hora de pas-
sejada pel sender de gran recorregut, 
ens porta ns a Sant Esteve d'Olius. El 
destí nal és un important conjunt monu-
mental on trobem l'església romànica, 
la singular cripta que conté en el seu inte-
rior, el cementiri d'estil modernista i les 
restes excavades d'un hàbitat i camp de 
sitges ibèric. 

Per on anirem?
La ruta comença al punt d'inici de la ribe-

ra, resseguint el riu Negre pel seu marge 
dret. Al primer pal indicador, girem cap al 
carrer de la Bòa (1), i enlem el carrer del 
Drac tot travessant la carretera de Sant 
Llorenç (2) ns a arribar al cementiri. Pel 
marge nord-oest d'aquest segueix l'itinerari, 
sense creuar la carretera, ns a Sant 
Honorat, una petita i atractiva capella 
romànica.

Passada l'ermita, la ruta segueix pel voral 
de la carretera de Sant Llorenç, i ens desco-
breix a banda i banda el genuí paisatge del 
Vinyet: la rodalia de Solsona, un mosaic 
rural de camps, masos i bosquines. Abans 
d'arribar a la rotonda de la carretera, se-
guim les indicacions de la ta a mà dreta 
(3), amb les marques de GR, que ens envia 
per un corriol boscà ns a l'entrada de la 
casa el Pla. Allí es travessa la carretera i 
s'inicia un tram de camí que passa per uns 

camps, zona anomenada els Plans 
d'Olius (4), paratge on es poden veure es-
pècies d'ocells lligades a espais agrícoles 
oberts. 

Aquesta part de la ruta transcorre total-
ment dins del més pur paisatge agrícola: es 
passa per un marge entre camps immen-
sos, on la sensació d'amplitud i d'espai no-
més es veu estroncada per les panoràmi-
ques del Prepirineu català al fons. Sempre 
seguint les indicacions del camí GR, aban-
donem el caràcter agrari prop de la petita 
pista d'aeromodelisme per tal d'endinsar-
nos per un corriol boscà. D'aquesta mane-
ra s'acaba accedint al tram nal del camí 
que duu al nucli d'Olius (5).

L'església de Sant Esteve d'Olius és 
un monument del romànic llombard con-
sagrat l'any 1079. Disposa d'una cripta 
molt singular i de gran bellesa, amb sis co-
lumnes que s'obren en forma de palmera. 
Es tracta d'un dels conjunts romànics més 
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Cementiri d’Olius
(estil gaudinià)

Interior de la cripta d’Olius

destacats de Catalunya. A l'entorn de 
l'església es poden visitar les restes d'un 
complex arqueològic ibèric del segle III 
aC format per un poblat, les restes de la 
muralla i un extens camp ple de sitges (fo-
rats excavats per emmagatzemar el cereal). 
També es pot visitar l'original cementiri 
modernista, integrat a la natura, que va 
dissenyar el 1915 l'arquitecte Bernardí 
Martorell, inuenciat per l'estil d'Antoni 
Gaudí. Tot el nucli d'Olius es troba a escas-
sos metres del riu Cardener, paratge ecolò-
gicament interessant pel seu bon estat de 
conservació i per les espècies uvials que 
acull.
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