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Patrimoni històric
Si agafem el camí que puja des del Pont Vell (a 
l’entrada del poble) arribarem a la majestuosa 
masia de Can Llopart. Aquesta, ha estat amplia-
da i rehabilitada però encara conserva matisos 
de l’època en que va ser construïda; cal destacar 
les finestres amb brancals i ampit de pedra i llin-
da monolítica amb incisió conopial, de tradició 
gòtica. El portal es adovellat, de punt rodó.
Abans d’arribar-hi però, ens podem desviar cap a 
l’esquerra, arribarem al punt més alt, a la Soleia; 
allà, encara hi podem trobar restes d’antics mar-
ges agrícoles de pedra seca i si ens endinsem al 
sotabosc, amb una mica de sort, podrem trobar 
alguna de les antigues barraques de pedra seca, 
poc o molt conservades.
 

Flora

Aladern – Aladierno – Rhamnus alaternus
Arbust que pot assolir els 2 metres d’alçada, 
frondós i molt resistent a les sequeres. Les seves 
fulles són ovalades i alternes. Fructifica a la tar-
dor i els seus fruits són baies vermelles que en 
madurar es tornen de color negre.

Llentiscle – Lentisco  – Pistacea lentiscus
Comú al sotabosc de pinedes de pi blanc, de for-
ma arbustiva, generalment d’uns 3 metres, tot i 
que pot arribar a superar els 6 metres. Les seves 
fulles perennes i compostes i el seu fruit és una 
petita drupa, de color vermell quan és verda i 
negre, quan madura. 
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Camí de la Soleia

1 hora 45 minuts

60 minuts

Aquesta xarxa de camins, connectats 
entre ells, ens duran per diversos 

racons del bosc de la Soleia, on podrem 
gaudir tot passejant, de la tranquil·litat 
de l’entorn mentre caminem sota l’ombra 
dels pins.

Tots els camins transcorren per una pineda 
de pi blanc que, amb els anys, ha guanyat 
territori als antics marges  agrícoles. 
Aquesta pineda compta amb un extens i 
atapeït sotabosc de molt variades espècies 
d’arbusts.

Aquests senders permeten realitzar 
excursions senzilles per conèixer aquest 
indret del municipi; són aptes per a 
qualsevol edat i es poden recórrer tant a 
peu com en bicicleta.

Fauna
En aquest bosc hi trobem una diversitat d’animals, dels quals en destaquem els ocells. 
Les mallerengues i el bruel són les espècies d’ocells més abundants. També cal destacar 
els tallarols, que s’alimentes dels fruits de les diferents espècies d’arbusts, com el llen-
tiscle o l’aladern. També n’és habitual el gaig, que no ens costarà gaire de reconèixer 
quan emeti us aspre i estrident crit d’alarma; l’omnipresent pit-roig ens farà companyia 
al llarg del camí i la merla ens sorprendrà amb la seva fugida ràpida i sonora.
Altres animals presents en  el bosc de la Soleia són els senglars, els esquirols, els ra-
tolins i les mussaranyes, les fagines i l’escassa mostela. Tots ells però, difícils de veure 
durant el dia, tot i que podem detectar-ne la seva presència pels rastres: femtes, pinyes 
rosegades, petjades, remenades...
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