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Ruta de les Mentides a Pinell de Solsonès
Descobrim el suggestiu paisatge rural de l’altiplà
del Solsonès i els seus atractius culturals i naturals
Pinell de Solsonès, Altiplà del Solsonès, Solsonès,
Lleida, Catalunya, Espanya
Dificultat

Mitjana
2:45h

Temps total efectiu
Distància total

11,9 km

Desnivell acumulat

240m

Altitud mínima

552m

Altitud màxima

671m

Punt de sortida / arribada
Població més propera

Església de Sant Miquel

Pinell de Solsonès

Aquesta guia web i PDF gratuïta ha estat
publicada amb el suport del Patronat de
Turisme de la Diputació de Lleida i el Patronat
de Turisme del Solsonès

www.rutespirineus.cat

|

info@rutespirineus.cat
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PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Temps

Altura

Latitud

Longitud

Eglésia de Sant Miquel de Pinell de Solsonès

0:00h

648m

41.971174º

1.399713º

Pou de gel

0:15h

611m

41.973231º

1.403299º

Font de l’Horta del Soler

0:30h

602m

41.974766º

1.407483º

Ermita de Sant Tirs

1:30h

633m

41.977076º

1.380039º

Balma del Marrà

1:50h

558m

41.969998º

1.382184º

Fossa neolítica del camí dels Casals

1:55h

575m

41.969081º

1.383752º

Lledoner dels Casals

2:10h

626m

41.965809º

1.383309º

Eglésia de Sant Miquel de Pinell de Solsonès

2:45h

648m

41.971174º

1.399713º

Sistema de coordenades geogràfiques. Datum WGS84.
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EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Endinsar-nos en un territori rural apassionant, tranquil i ple d’història!
Descobrir algunes de les relíquies històriques i naturals que amaga el Solsonès.
Conèixer l’església de Pinell de Solsonès i el seu entorn agroforestal.

INTRODUCCIÓ
Ruta circular de quasi 12 km de longitud que s’endinsa en els boscos i els camps de Pinell de Solsonès.
La ruta comença a l’església parroquial de Sant Miquel de Pinell i ens descobreix el patrimoni històric i
natural d’aquest despoblat municipi rural. Passem pel pou de gel, la balma del Marrà, la fossa neolítica
dels Casals i el lledoner dels Casals. Es tracta d’un itinerari fàcil i amb poc desnivell, ideal per fer amb
tota la família!
Pinell de Solsonès és un municipi de marcat caràcter rural, situat a l’extrem sud-oriental de la comarca
del Solsonès, al límit amb les comarques de l’Alt Urgell, la Noguera i la Segarra. El terme de Pinell està
localitzat en un altiplà -entre els 500m i els 850m d’altitud- solcat per diversos torrents tributaris del Segre
i s’integra en la Depressió Central catalana. És un municipi molt extens i poc poblat, format per nombroses
masies disseminades i petits veïnats rurals, amb un paisatge agroforestal on hi predominen els boscos de
pinassa i els cultius de cereals.

MÉS INFORMACIÓ
DURACIÓ: Mig dia.
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 2:45h en total. 1:30h des de Pinell de Solsonès fins a l’ermita de
Sant Tirs i 1:15h des de Sant Tirs fins a Pinell de Solsonès.
DESNIVELL ACUMULAT: 240m
DIFICULTAT: Mitjana.
ÈPOCA: Tot l’any, evitant les hores de més calor a l’estiu.
CARTOGRAFIA:
· Solsonès. 1:50.000. Editorial ICGC.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
OBSERVACIONS: L’itinerari està senyalitzat com a “Ruta de les Mentides” amb senyalització vertical i
estaques de la Generalitat de Catalunya.
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RECORREGUT
Comencem la Ruta de les Mentides just davant de
(0:00h - 648m).

l’església de Sant Miquel de Pinell de Solsonès

Caminem enrere per la carretera un centenar de metres fins que trobem el sender de gran recorregut GR 3,
que seguim cap a l’esquerra, carretera amunt, fins a un trencall. Prenem el camí de l’esquerra i baixem per
una pista de terra seguint les marques blanques i vermelles del GR. Trobem un indicador i agafem el caminet
que ens porta fins al
pou de gel (0:15h - 611m). Retornem a la pista principal i continuem avall seguint les
marques del GR fins a una bifurcació. En aquest punt deixem el GR i seguim pel camí de de l’esquerra, que
ens porta a creuar el barranco del Pinell. Just passat el torrent, ens desviem per un camí a la dreta que
avança en paral·lel a la riera en direcció SE. Retrobem la pista i el GR i, entre boixos, caminem fins a la
font de l’Horta del Soler (0:30h - 602m), que està situada sota una gran llosa de pedra i al costat del
torrent.
Retornem a la desviació del torrent i continuem per la pista amunt, per entremig d’un frondós bosc de
pinassa i pel costat d’un tancat de vaques, cap a uns camps de cereals i la masia del Soler. Deixem enrere
diverses cruïlles i, seguint sempre les indicacions de la Ruta de les Mentides, enllacem amb la carretera
asfaltada que va cap a Sant Tirs. Seguim la carretera cap a l’esquerra aproximadament 1,8 km fins que
arribem a
l’ermita de Sant Tirs (1:30h - 633m), que està situada a peu de carretera i al costat de la masia
que porta el mateix nom.
Des de l’ermita continuem per la carretera un centenar de metres més i arribem a una cruïlla on enllacem
de nou amb el GR 3. Agafem la pista cap la dreta i davallem cap al fons de la vall per entremig camps de
conreu i boscos. A prop del barranc de Pinell trobem a la dreta l’indicador de la “Balma del Marrà”. Seguim el
corriol que travessa el llit del torrent i, a través d’un passadís de boixos, arribem a la
balma del Marrà
(1:50h - 558m). L’espectacular balma es troba sota una gran llosa del torrent del Clot de la Font del Manar i
el nom possiblement li ve donat per la forma de la pedra amb els degotalls de carbonat càlcic que s’hi han
format.
Retornem a la pista i la seguim uns metres més fins a la
fossa del camí dels Casals (1:55h - 575m).
Aquesta fossa és una cista neolítica de l’any 3.000 aC que feia les funcions de tomba i que encara conserva
les dues lloses laterals, la frontal de tancament i la de sobre que la cobria. Deixem l’indret i pugem per una
pista entre la pineda, sentint el repicar del picot garser gros, un dels ocells forestals que habita en aquestes
pinedes del Solsonès. Arribem a la masia dels Casals i al
lledoner dels Casals (2:10h - 626m), un arbre
de grans dimensions situat a peu de camí, just al costat d’una bassa. Seguim per la pista i arribem a una
bifurcació on prenem la pista de l’esquerra que baixa cap a la casa de Ca l’Ermengol.
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Continuem per la pista fins a tocar de la masia de la Vila. Aquí agafem una pista secundària (dreta) que dóna
la volta al serrat de la Vinya. Arribem a un petit coll, davallem cap als bancals de la Vinyeta i enllacem amb
el camí d’anada, just on hi ha un pedró amb una creu. Arribem novament al punt d’inici i final de la Ruta de
les Mentides, a
l’església de Sant Miquel de Pinell (2:45h - 648m).

NO ET PERDIS...
L’església de Sant Miquel de Pinell i el seu banc de les mentides, que dóna nom a la ruta. Aquesta
església és d’origen romànic i data del segle XI, però ha sofert diverses modificacions al llarg de la
història. A fora, just al costat de l’entrada, hi trobem un seient adossat a la façana principal, és l’anomenat
banc de les mentides. Abans era costum que la gent s’assegués al banc a xerrar llargues estones quan
sortia de missa, ja que l’ofici religiós era el principal punt de trobada per a les famílies que habitaven
ens aquests nuclis rurals disseminats.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
Arribem a Pinell de Solsonès per la carretera C-149 des de Solsona. Després de fer uns 12 km de
carretera estreta des de Solsona, agafem el trencall senyalitzat a la dreta cap a Pinell de Solsonès, on
arribem després de fer 1,5 km addicionals. Just davant de l’església de Pinell de Solsonès hi ha una petita
esplanada de terra on podem estacionar els vehicles.

SABIES QUE...
El magnífic lledoner dels Casals està catalogat com a arbre monumental del Solsonès? És un arbre
molt singular, que destaca per la seva grandària, amb un diàmetre de la soca de 1,38m i una alçada de
15m. El lledoner és un arbre caducifoli, de capçada densa, arrodonida i força ramificada, que produeix
els lledons: uns fruits petits, de la mida d’un pèsol, amb un pinyol molt gran i poca polpa, de color
negrós quan són madurs i comestibles. Antigament, la fusta dels lledoners s’utilitzava per fer els
mànecs de les forques, aprofitant la seva flexibilitat i resistència.
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QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
Poblat ibèric del Castellvell
A l’extrem occidental del turó del Castellvell hi trobem el jaciment arqueològic
del Castellvell. Són les restes d’un poblat iber que hi hagué en aquest indret.
Pel que s’ha pogut excavar fins a dia d’avui, se sap que aquest assentament
va arribar al seu esplendor al segle III aC i que, donada la seva situació
estratègica, devia exercir una poderosa influència en els assentaments ibers
veïns.
Coordenades GPS: 41.994093º 1.499886º

Nucli antic de Solsona
El casc antic de la ciutat de Solsona és preciós. Hi destaquen les restes de
les seves muralles del segle XIV, la catedral i la Mare de Déu del Claustre,
una escultura del segle XII que està considerada una de les obres més
importants del romànic català. A banda de temples religiosos i infraestructures militars, el casc antic de Solsona ens sedueix per les seves incomptables
places porxades i els seus carrerons plens d’encant i de vida.
Coordenades GPS: 41.994847º 1.517722º

Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt
en funció de l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques,
panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. RUTES PIRINEUS no
es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i
prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per
complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no
s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS
us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.
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Descobreix tot el que t’oferim i viu
els Pirineus com mai ho has fet!

Guies Web i Pdf gratuïtes

Sortides i excursions guiades

Posem a la teva disposició guies web i PDF

Disposem d’un calendari de sortides

-rutes de senderisme i d’alta muntanya

organitzades o et podem preparar una

que et pots descarregar gratuïtament-, uns

proposta personalitzada a mida. Crestes

continguts de qualitat i fiables elaborats per

i ascensions, naturalesa, parcs naturals,

professionals de la muntanya per tal que

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

tots els secrets del Pirineu de la mà dels
millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Serveis per a organismes i empreses

Us recomanem els millors establiments que

Creem i elaborem continguts d’itineraris

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta

de senderisme i d’alta muntanya per a

muntanya que us proposem a la web. Hotels,

organismes i empreses (díptics, tríptics,

restaurants, museus, artesans, esports

format web, APP per a mòbils,...). També us

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres

perquè la teva experiència als Pirineus sigui

continguts i així promocionar-vos en diversos

inoblidable!

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat
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