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Torrent Ribalta
“Passejada de proximitat”
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La ruta del torrent Ribalta és una pas-
sejada a tocar de la ciutat per un entorn 
natural, molt freqüentada pels solsonins 
i accessible per a tots els públics. 
L’itinerari permet gaudir d’un paisatge 
de ribera resseguint corriols de tota mi-
da per tornar-nos a plantar enmig de 
Solsona en poc menys d’una hora. Un 
dels punts més atractius de la ruta és 
l’abundància d’ocells, i al llarg de l’any 
es poden observar amb certa facilitat un 
elevat nombre d’espècies diferents.

Per on anirem?
La ruta s’inicia al punt de sortida (ai-

guabarreig del riu Negre i el barranc de 
Pallarès). S’ha d’anar seguint el curs 
del riu Negre ns a l’estació depura-
dora d’aigües residuals. Es passa per 
sota del pont de Solsona, sempre arre-
cerats per arbres de ribera com des-
mais, freixes i pollancres. De seguida la 
ciutat es va difuminant: els edicis do-
nen pas a horts i després a camps de cul-
tiu. L’itinerari ns a la depuradora és 
totalment pla i asfaltat, accessible per a 
persones grans, famílies i ns i tot cot-
xets. El paisatge agrari típic del voltant 
de Solsona apareix a banda i banda de 
la riba del riu Negre. Es tracta d’una ex-
cel·lent opció per a les diferents èpo-
ques de l’any. A la primavera i a l’estiu, 
està farcit d’ombres i ocells cantant. A la 
tardor i a l’hivern, és un tram assolellat 
on podem gaudir d’una bona camina-
da entre les fulles dels arbres canviants.

Un cop arribats a l’estació depurado-
ra, s’ha d’abandonar la pista asfaltada 
que seguíem per tal d’enlar un corriol, 
més estret però igualment pla i transita-
ble, que segueix el petit curs d’aigua 
que dona nom a la ruta: el torrent 

Ribalta. És en aquest tram on l’itinerari 
comença amb un recorregut en ziga-
zagues. A mà esquerra ens queda el tor-
rent, combinant zones cobertes de can-
yís i zones amb més visibilitat, rodejat a 
la banda sud per bosquines i a la del 
nord per àmplies zones obertes de 
camps. A mig torrent trobem un salze de 
dimensions notables. S’ha de travessar 
un túnel per on passa el torrent, ampli i 
habilitat per no mullar-se. Si aixequem 
el cap, depenent de l’any, es pot veure 
els nius penjant del sostre d’oreneta 
cua-rogenca (Cecropisdaurica), fets 
amb fang i amb un característic túnel 
d’entrada.

A la sortida del túnel, la vegetació ens 
marca un corriol agradable, anquejat 
per una pollancreda  d’arbres impo-
nents on se sol veure el picot garser gros 
(Dendrocopos major). Tot el recorregut 
és especialment interessant a l’hivern, 
quan es concentren estols de petits moi-
xons en hivernada, que poden arribar a 
fer grups molt grans i vistosos. 
Abandonem el torrent Ribalta, ja prop 
de Solsona, trencant a mà dreta. 
S’ascendeix per un camí que travessa 
unes cases i unes granges ns a arribar 
al sud de Solsona, a la plaça de Sant 
Jordi, on es dona per nalitzada la ruta.
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