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CAMÍ  RAL 
 

 
Datum:  WGS84      N – 41º 50’ 54.02’’     E – 1º 25’ 54.18’’ 

   
Aquest era el camí d’accés a Solsona pel sud. 
En temps dels romans aquest camí unia Iesso (Guissona) i Setelsis (Solsona) 
  

 
Desgast de la roca pel pas de persones durant molts segles. 

Foto del punt marcat a les coordenades. 
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Ens demostra l’antiguitat d’aquest camí el fet que en aquests indrets s’hi troba el 
dolmen més gran de Catalunya, per tant segurament aquí hi havia moviment des de molt 
antic. A més, si comparem el desgast de la roca amb, per exemple, les vies romanes, 
podem intuir una antiguitat molt superior. 
 

 
Solc d’uns 10 cm. de profunditat. 

Foto feta un parell de km. més al nord del punt marcat. 
 

En molts indrets aquest camí ja gairebé no se sap per on passa. Se n’ ha fet camps, s’ha 
esborrat o s’hi ha fet bardisses.  
Hi ha mapes antics on els camins rals estan detallats. Els últims en utilitzar-los van ser 
els ramaders, per portar i retornar els seus ramats a pasturar a la muntanya, passada la 
primavera quan l’herba ja era escassa a les planes. 
Amb l’aparició dels camions i ara, a més, la manca de pastors, fa que aquesta pràctica ja 
no es segueixi. 
Com a curiositat cal dir que els ramats tenien dret a menjar tot el que els convingués a 
banda i banda del camí fins a una distància de 40 m. 
En molts casos el camí Ral ha evolucionat a camins de carro i finalment a carreteres, 
variant mínimament el traçat per poder-hi circular els vehicles.  
L’evolució d’aquest camí Ral en concret és la carretera LV-3005. 
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