
Amb aquest itinerari descobrirem el 
paisatge agroforestal de la rodalia de 
Solsona per un corriol que s'endinsa cap 
a boscos de pinedes, pollancres i freixes 
entre altres espècies. El sender resse-
gueix el pas del riu Negre enmig d'un 
ambient ombrívol de ribera, hàbitat pro-
pici per a ocells, petits mamífers i am-
bis. La puresa del territori permet la vida 
d'animals com la salamandra. A mitja 
ruta arribem al punt culminant de la ca-
minada: el pont de l'Afrau, un aqüeduc-
te monumental de més de 27 metres 
d'alçària per 60 de llargària de mitjan 
segle XVI I I .  Aquesta gran obra 
d'infraestructura hidràulica canalitzava i 
portava l'aigua de Lladurs ns a 
Solsona.

Per on anirem?
La ruta s'inicia al punt de sortida (aigua-

barreig del riu Negre i el barranc de 
Pallarès). De fet, s'ha de seguir el curs 
d'aigua del riu Negre ns a l'aqüeducte 
monumental que dona nom a la ruta. 
L'itinerari comença en direcció a la urbanit-
zació de la Cabana del Geli, punt on sob-
tadament acaba la ciutat i ens endinsem 
en una riera, especialment arbrada i sal-
vatge: un itinerari que ens duu de la ciutat 
al cor del bosc. Immediatament trobem la 
font del Corb, amb la qual podem proveir-
nos d'aigua per al recorregut que ens espe-
ra. Tot aquest tram transcorre per un bosc 
de ribera ben estructurat i conservat, amb 
arbres d'imponents espècies com el roure, 
la pinassa o el cirerer.

S'arriba a una cruïlla on s'uneixen dos 
petits rierols (1): seguint les indicacions aga-
fem el de l'esquerra, el de la rasa de 
Cirera. En aquest punt, passats uns camps, 
és quan els vessants d'ambdues bandes del 

torrent cada vegada es van fent més alts. 
La ruta continua seguint el riu i travessant-
lo en més d'una ocasió. Els arbres cada 
vegada són més alts, la visió cada cop més 
reduïda i el sotabosc més frondós, ns que 
de cop s'admira el majestuós aqüeducte 
del Pont de la Frau. La infraestructura 
monumental, de 27 metres d'alçària, data 
del segle XVIII i conduïa l'aigua de Lladurs 
ns a  la ciutat de Solsona. És realment 
singular la fusió entre els arbres i la cons-
trucció humana, l'harmonia que assoleixen 
en aquest paratge. La ruta està pensada 
per visitar els fonaments de l'aqüeducte, 
però existeix una variant que permet visitar 
el pont per la part superior, tot i que no és 
recomanable travessar-lo degut al perill 
que comporta.

Sota el pont mateix, es travessa el torrent 
i s'inicia una ascensió curta però inclinada 
pel vessant obac. És en aquest punt on la 
ruta continua per dins del bosc, on les esta-
ques de fusta ens senyalitzen el corriol cor-
recte, ns que s'arriba a la granja de cal 
Billot. A partir d'aquest punt, s'abandona 
els corriols i s'agafa una pista transitable 
amb cotxe (2), amb la qual s'arriba a la ciu-
tat de Solsona bo i travessant zones agríco-
les on és fàcil observar diversitat d'ocells 
ns a la urbanització de la Creu Blanca i la 
ribera, lloc on es dona per nalitzat el tra-
jecte.
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