xinoxano@lluisosdegracia.cat
Excursió núm. 228
DATA: 12 de maig de 2019
LLOC: El pont de l’Afrau i Castellvell
de Solsona (Solsonès)
VOCAL: Román Guijarro i Jaume Serrano
Durada: 4 hores
Desnivell acumulat: 270 m
Dificultat: Fàcil
Circular: Sí
No massa lluny de Solsona trobem un petit tresor amagat:
el Pont de l’Afrau, un aqüeducte monumental construït el segle XVIII
per tal de conduir l’aigua de Lladurs fins a Solsona. Visitarem Castellvell,
un mirador excepcional de la comarca amb un poblat ibèric,
i passarem per diverses fonts i masies.

Castellvell
J. Serrano

L’itinerari transcorre per pistes i camins de muntanya sense cap dificultat.
PROGRAMA:
7:30 h Sortida del carrer Escorial, entre Encarnació i Reig i Bonet.
Arribar 15 min. abans.
Anirem per l’autopista C-16 direcció a Manresa fins a la sortida cap a Solsona;
continuarem per la C-55, passarem per Súria i Cardona fins a Solsona.
Allí aparcarem i esmorzarem.
A les 10.30 hores puntualment, començarem a caminar, des de el Portal del Pont de Solsona
ITINERARI:
Solsona - Font del Corb - Pont de l’Afrau - Cal Billot - Parc Mare de la Font - Itinerari botànic del
Parc - Font del Manel - Font de la Mina – Poblat ibèric de Castellvell - Castellvell de Solsona Ermita de Sant Pere Màrtir - Parc Mare de la Font, resseguint el riu Negre fins a Solsona..
L’arribada a Barcelona està prevista al voltant de les 19:00 h, si el trànsit ho permet
Us preguem que, si voleu venir, aviseu uns dies abans a en Romàn Guijarro (tel.93.210.59.35)
per tal de facilitar una bona organització i preveure que tothom tingui transport.
La següent excursió serà el dia 16 de juny de 2019
NOTA:
En cas de pluja, al punt de trobada hi haurà algú de l’organització per tal de decidir si es fa l’excursió o bé se suspèn,
qui no es presenti es donarà per fet que ha desistit de venir-hi.
No truqueu per telèfon el mateix dia de la sortida per preguntar si es fa.

Es recorda que tots els participants a les excursions del Xino-Xano, vénen sota la seva
responsabilitat.
Cal tenir el carnet de la Federació de Muntanya, o una assegurança que cobreixi
qualsevol accident en la pràctica del muntanyisme.

