
L'excursió proposada invita a
descobrir una ciutat medie-
val passejant pels carrers es-

trets i empedrats amb nombroses
construccions del passat. Al voltant
de Solsona, conreus, boscos i cases
de pagès, tota una institució en
aquesta comarca. 

El Solsonès és una comarca situada
entre el Prepirineus i la depressió
Central. La seva vegetació està
constituïda per pinedes de diverses
menes. La fauna és molt diversa,
amb guineus, conills i teixons a les
parts baixes. A les muntanyes hi
viuen els isards i les llebres i aus
com el duc, el voltor, les gralles de
bec groc i vermell...

La comarca va ser un centre de po-
blació important durant el neolític
i el període romà i durant l'època
medieval va estar associada a la
casa d'Urgell. En l'actualitat, el
Solsonès, llevat de Solsona i la vila
de Sant Llorenç de Morunys, està
format no per pobles sinó per 
cases de pagès escampades entre
els conreus i els boscos.  

Solsona viu de la seva funció de ca-
pital de comarca i del bisbat, de la
indústria i del comerç. Les terres del
seu entorn produeixen cereals, pa-
tates i farratges així com hortalisses
i s'ha difós la cria de vedells i de
porcs com a activitat d'engreix a les
cases de pagès. Tots els divendres hi
ha mercat i gent de tota la comarca
arriba a la capital per vendre o
comprar fruita, verdura, embotits i
altres coses ben diverses. 

PUNT DE PARTIDA
Portal del Pont.  

DESNIVELL I DURADA
L'itinerari està pensat per dedi-
car-hi tot un dia. El desnivell és
inapreciable.

RECORREGUT
Portal del Pont         

És el pas principal de les antigues
muralles. Pugem pel carrer de Sant
Miquel i enfilem les escales que
permeten l'accés a la catedral. 

Catedral de Solsona      
Temple d'estil romànic dedicat a
Santa Maria i que va ser ampliat
seguint l'estil gòtic. Continuem pel

carrer de les Campanes i ens trobem
el Palau Episcopal i el Museu.

Palau Episcopal
i Museu Diocesà i Comarcal    
Ens aturem per observar la façana
neoclàssica i podem entrar per vi-
sitar les diferents sales d'exposició
del museu. 

Plaça Major
i Portal de Llobera       
Petita plaça porxada on els diven-
dres s'hi celebra el mercat setmanal.
El nostre passeig ens porta al carrer
de Llobera o dels canonges, on hi ha
el Museu del Ganivet i Eines de tall.
Deixem de banda la plaça de Sant
Pere, i al final del carrer hi trobem 

el Portal de Llobera, que s'obre a
una plaça.      

Plaça Sant Isidre       
L'edifici que s'aixeca a l'esquerra és
l'antic castell de Solsona, avui con-
vent religiós. Avancem pel carrer
del Castell i a la nostra esquerra
trobem el Portal del Castell, per on
entraven els senyors de Solsona. 
Continuem fins a la cantonada del
carrer de Sant Pau, que antiga-
ment era el barri dels jueus, i avui
és la seu de l'Ajuntament. 

L'Ajuntament       
Construcció sòbria de pedra pi-
cada d'estil renaixentista. Conti-
nuem pel carrer del Castell fins a
trobar un portal a l'esquerra, just
al costat podrem veure la torre de
les Hores, un referent d'antigues
activitats de la vila, ja que abans
tocava foc i a sometent. Travessem
el portal i arribem a la plaça de
Sant Joan. 

Plaça de Sant Joan    
La presència de la font i de la seva
capella al bell mig de la plaça li
dóna un atractiu especial per fotò-
grafs i pintors. Baixem pel carrer
de la Regata i tombem a la dreta
pel carrer dels Dominics, l'edifici
que ens queda just al davant és el
Palau de Llobera, d'estil gòtic i ac-
tualment seu del Consell Comarcal
del Solsonès. Aquest carrer ens
torna al Portal del Pont.

Orientació pedagògica

Respectem els
veïns i el patrimoni 
Especialment quan anem en colla
hem de tenir més cura que mai a no
destorbar el clima i l'ambient de
cada entorn. Podem compartir
bons descobriments i bons mo-
ments amb els veïns de Solsona si
mostrem interès i respecte, sent cu-
rosos amb el seu patrimoni, la seva
vida quotidiana la seva història.

Informació pràctica

Transport 
Autobusos Alsina Graells.
Línia Barcelona-Solsona-Andorra
la Vella. Tel. 932 656 866
Cotxe, des de Manresa per la C-55

Equipaments
La Rectoria de la Selva, escola de
natura gestionada per Fundació
Catalana de l'Esplai, a 30 km de
Solsona amb 111 places i terreny
d’acampada, des d’on es poden
fer diverses rutes. Reserves per a
estades 93 474 74 74. 

Telèfons i webs 
Consell Comarcal del Solsonès

973 482 003
Ajuntament de Solsona 

973 480 050 
Oficina de Turisme

973 482 310
Museu Diocesà i comarcal

973 482 101
www.solsona.ddl.net  
www.museudesolsona.com

Itinerari: 
Un passeig per la ciutat medieval   

A LA CATALUNYA CENTRAL, ENTRE L'ALT URGELL, EL BERGADÀ, EL BAGES, L'ANOIA I LA SEGARRA   

Descobrir Solsona, capital de
comarca en un entorn rural 
A 30 km està la Rectoria de la Selva, gestionada per la Fundació Aquesta excursió pertany al llibre: 

Explorar Catalunya 3
80 excursions per a joves de 12 a 16 anys
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Plaça de Sant Joan
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