
RUTA DE LES MENTIDES  (SOLSONÈS) 

DATA: 10 D’ABRIL 2022 

PARTICIPANTS: (15) Montse León, Joan Gassol, Silvia Guerrero, Carles 

Prades, Pili Inostroza, Toni Coll, Xavier Juez, Maria Alías, Rosa Arnau, Pau 

Benlloch, Pep Benlloch, Joan Maria Boada, Rosa Maria de Vidiella, Cinta Prats, 

Josep Mariné 

DISTANCIA:  12,90 km  DESNIVELL ACUMULAT: 191 mts 

DIFICULTAT:  Fàcil  TEMPS EN MOVIMENT:  3 h 2 min 

TEMPS TOTAL: 4h 5 min  TIPUS DE RUTA : CIRCULAR 

ITINERARI:  Església de Sant Miquel de Pinell – Pou de gel – Font de l’Horta 
del Soler – Can Soler i Gepils – Forns Ceràmic del Soler - Sant Tirs – Balma de 
la Font del Marrà – Fossa Neolítica dels Casals – Lledoner dels Casals – Can 
Armengol i Can Vila - Església de Sant Miquel. 
 

  
 

Es tracta d’un recorregut entre camps, boscos i masies, que ens permet 

descobrir patrimoni històric i natura. Pinell de Solsonès és un municipi extens 

però poc poblat, a on hi ha catalogades 113 masies. 

  
 

El nom de la ruta té origen en el banc de pedra que hi ha a l'església de Sant 
Miquel de Pinell. Els veïns el coneixien com "el banc de les mentides", ja que 
allí s'hi seien els feligresos i s'explicaven les xafarderies en sortir de missa. 



L’Església de Sant Miquel de Pinell és esmentada l’any 1097 en un document 
de donació del Comte Armengol a Santa Maria de Solsona. L’edifici original 
romànic va ser modificat i ampliat el segle XIV. 

 

  

 

El Pou de gel data d’entre els segles XVI-XVIII i està molt ben conservat. El gel 
d’aquest pou era traslladat fins a Verdú i allí els monjos s’encarregaven de la 
distribució a Barcelona. La Font de l'Horta del Soler malauradament no rajava. 
Can Soler és una masia documentada l’any 1020. La construcció actual data 
del segle XVII. Can Gepils està documentada a l’any 1111 amb l’actual 
construcció del segle XVIII. Trobem dos forn ceràmic; ens llama l’atenció el de 
Caseta del Soler de Baix perquè es rectangular. 

 

  
 
A Sant Tirs destaca l’església i la masia . El 1093, Ramón Guitart de la família 
Pinell i la seva dona Ermengarda va proveir de terres a l’església de Sant Tirs. 
Es una església edificada a sobre d’una antiga de la qual s’aprecia una part en 
el frontal. Balma de la Font del Marrà. La balma es una cavitat llarga i poc 
profunda que s’ha format per l’erosió natural de la roca. La font brolla de 
manera intermitent. 
Fossa Neolítica dels Casals. És un sepulcre neolític datat a l’entorn del any 
3000 aC. Té unes dimensions de 1,40 de llargada, 70 cm d’ample i 90 d’alçada. 
Per les investigacions es creu que hi havia enterrada una dona d’uns 25 anys.  
Lledoner dels Casals: és un arbre centenari catalogat com a monumental. 
Destaca per la seva grandària amb un diàmetre de 1,38 m. i una alçada de 15 



m. Can Armengol i Can Vila son masies construïdes el 1936 i 1802 
respectivament. 
Al acabar la caminada, vam aprofitar per visitar la vila closa de Sant Climenç. 
Va néixer a redós del Castell al voltant dels segles XII-XIII quan aquest territori 
passa del domini dels Pinell als Cardona. 
Seguim i ens aturem a tocar de la carretera per a visitar l’impressionant Pi de 
Viladric. És la pinassa més gran de la comarca. Destaca per la seva grandària, 
14 m d’alçada i  la forma de la seva capçada. Per acabar el dia visitem  El 
Castellvell. Es troba dalt d’un turó de 838 m d’altitud al municipi d’Olius. És una 
fortificació del segle XI declarat bé d’interès nacional.  

 

 
 


