Sant Bartomeu
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“Solsona a vista d’àliga”

Llangardaix ocel·lat
(Timon lepidus)

Sant Bartomeu és un massís de caràcter mediterrani, enclavat enmig d'un
paisatge predominat per turons i grans
extensions de camps de conreu. És dels
primers contraforts prepirinencs que
trenca amb la tònica dominant de la depressió central catalana. Superant els
850 metres d'altitud, Sant Bartomeu és
la talaia de Solsona, i es manté com a
paratge natural poc transformat i ric en
biodiversitat. El recorregut permet veure
una diversitat d'hàbitats interessant.
Aquesta ruta és la forma més ràpida i
accessible de fer un cim des de Solsona.

ens condueix al punt més alt de la ruta, el
cim on hi ha la cova de Sant Bartomeu
(petita cavitat envoltada de blocs de pedra). És un punt idoni per parar a descansar i gaudir del paisatge privilegiat que es
contempla des del mirador panoràmic, un
entorn de caràcter mediterrani on es poden veure espècies com el garric (Quercus
coccifera) o la tallareta cuallarga (Sylvia
undata).
A partir d'aquest punt, es segueix l'únic
corriol que hi ha, que baixa rost per la vessant obaga del serrat ns a arribar a una
pista forestal (4), punt on s'ha d'agafar un
corriol que mena cap a una altra pista, vial
que descendeix lentament ns a uns
camps. D'aquests, s'arriba per una obaga
de pinasses ns a darrere el Càmping
del Solsonès, des d’on s'accedeix a la
part inferior del pàrquing del Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya.
Des d’aquest indret s'agafa la pista asfaltada que ens duu altra vegada al Mas Vent
Serè, i tanca aquesta part circular de la ruta
que permet desfer el camí ns a la ciutat de
Solsona. Un cop al Càmping del Solsonès,
també existeix la possibilitat de fer una variant de la ruta: s'ha de remuntar uns metres la LV-4241b ns a arribar a un trencall
a mà esquerra (5), des d’on es retorna per
una pista de forma fàcil i correctament senyalitzada ns al punt d'inici, per la ribera
del riu Negre.

Per on anirem?
La ruta d'ascens al serrat de Sant
Bartomeu s'inicia al punt de sortida (aiguabarreig del riu Negre i el barranc de
Pallarès), segueix el primer ns al carrer del
Pallars (1), on s'ha de trencar i travessar la
carretera de Sant Llorenç. Es passa per
l'esquerra d'una paret de formigó pujant
per unes escales (2). Després s'ha de passar pràcticament pel pati d'una casa, per
enlar un sender que et va conduint per
marges i parets de pedra seca dels camps
del nord del Vinyet. Fins a la cruïlla del Mas
Vent Serè només trobem una casa (ca
l'Espolsa) la qual s'ha de vorejar per l'oest.
A l'esquerra de l'entrada del Mas Vent Serè,
agafem el corriol d'ascensió que enla
resseguint la falda del serrat de Sant
Bartomeu: un camí estret i pedregós que
culmina en un altiplà amb un bosc de pinassa. Allí hi ha una edicació i un creuament de camins, on una ta de fusta ens
indica el segon corriol d'ascens (3), el qual

5
3

Vista de Solsona
per la ruta de Sant Bartomeu

Camí ral de Sant Bartomeu
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Vista de Solsona
des de Sant Bartomeu
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