Fitxa tècnica
Longitud: 21 km
Durada: 5 h 30 min
Desnivell: 325 m
Recorregut: pont Vell - can Poc Oli - el Xup - el
Suanya - el gorg Blau - la Morera - Collbaix - pont
Nou.
Variants:
- A: del Xup al pont Vell
- B: del Xup al pont Nou
- C: tornada sense ascensió al Collbaix
Senyals de pintura:

Recomanacions

Marques de colors per itineraris

• A l’estiu, és recomanable sortir a primera hora del matí o de
la tarda, per tal d’evitar les hores més fortes del sol. Si sortiu
a la tarda, heu de preveure que no se us faci de nit.

Medi
ambient

• Porteu aigua i aliments que us proporcionin energia. Mengeu
i beveu poc, però regularment, durant la ruta, sobretot si la
durada és llarga.

COL·LECCIÓ GUIES
D’ITINERARIS DE NATURA

Guies d’Itineraris
de Natura
de Manresa

• Porteu un impermeable tipus cangur, gorra i ulleres de sol.
• A l’hivern porteu anorac, una gorra i guants que us abriguin
del fred.

Coordinació:
Serveis del Territori - Unitat de Medi Ambient

• Porteu sempre una motxilla, adequada a l’equip que necessiteu.
Eviteu tant com pugueu les bosses del costat i no porteu mai
cap bossa de plàstic ni cistell. Són molt molestos i us poden
provocar dolors als braços.

itinerari 1

Definició dels itineraris:
Lluís Len
Florenci Vallès
Jordi Badia

• Valoreu les vostres forces. si comenceu a notar el cansament,
mireu quant us falta per acabar la ruta. Dosifiqueu l’esforç.
Si us atureu, feu-ho a l’ombra i, especialment a l’estiu, procureu
no quedar-vos adormits, sobretot si aneu sols.

Itinerari principal
Poseu especial atenció

Gir a l’esquerra

• Recordeu que és prohibit fer foc al bosc i en qualsevol zona
amb vegetació. Només és permès l’ús de fogonets de gas per
cuinar, sempre que es prenguin les mesures de seguretat i hi
hagi suficient distància entre el fogonet i la vegetació. Si
fumeu, eviteu fer-ho a les zones on la vegetació és més seca.
Guardeu sempre la burilla en un pot (una capsa buida de rodet
de fotografia va bé). Si veieu o trobeu un incendi, intenteu
apagar-lo i aneu urgentment a avisar els bombers i la gent de
l’indret. El telèfon dels bombers és el 085.

Direcció incorrecta

• Si trobeu un incendi i hi ha molt de fum, aparteu-vos de la
zona, sempre en sentit contrari d’on avança el foc.

Connexió itineraris 1-2
Connexió itineraris 2-1
Derivació
Gir a la dreta

Per a més informació truqueu al 010

• Deixeu els indrets on us atureu igual o més nets del que els
heu trobat. Les deixalles cap a casa.

Entitat que apadrina aquest itinerari

Bosc del Suanya
paper reciclat

Variants

Panoràmica des del cim del Collbaix

La Riera de Rajadell

ITINERARI

1

LA RIERA DE RAJADELL

Del pont Vell a Collbaix:
21 km (5 hores 30 min caminant)
Al sud-oest del terme municipal de Manresa, les rieres de Guardiola
i de Rajadell, en el seu tram final, obren profundes valls, a voltes
flanquejades d’imposants cingleres de roca esculpida, serpentegen,
formen gorgs i acaben per confluir amb el germà gran, el riu Cardener.
La bellesa paisatgística d’ambdues valls és remarcable.
A quatre passes de la ciutat i íntegrament dins del terme municipal
de Manresa en els seus darrers 9,75 quilòmetres, la vall de Rajadell
és una zona de natura rica i interessant; un extens i impensat pulmó
verd que acull una gran diversitat vegetal i on troben refugi els
animals boscans més esquerps.
L’itinerari combina el recorregut íntegre de la vall de la riera de
Rajadell a Manresa amb l’ascensió al cim de Collbaix.
PRIMER TRAM:

del pont Vell al Xup seguint
el Cardener i la riera de Rajadell
6,45 km (1 hora 46 min caminant)

• Del pont Vell a can Poc Oli
El punt d’inici de l’itinerari és al costat del pont Vell, al marge dret
del riu Cardener 1. Se segueix la carretera vella de Barcelona (C-1411)
riu avall. Arribant a la Farinera, a la dreta hi ha la via de la RENFE que
va a Barcelona i les antigues instal·lacions de la CAMPSA, i a l’esquerra,
unes naus industrials i un bloc de pisos. Continua fins l’albereda de
can Poc Oli, a la desembocadura de la riera de Rajadell.
Arribant al pont sobre la riera es troba la pista que porta al
refugi per a animals Aixopluc 2. Es deixa la carretera i se segueix
aquesta pista que va remuntant la riera pel seu marge esquerre.

• De can Poc Oli al Xup
Passat l’accés al refugi Aixopluc, trobem la bifurcació on es separen
l’itinerari de la riera de Rajadell i el de la riera de Guardiola 3, que
se’n va per l’esquerra. L’itinerari que se segueix continua per la pista
i a uns 800 metres, trobem la connexió que ve de la serra de Montlleó
passant pel pou de glaç 4. Un tros més amunt hi ha una resclosa i
a sobre l’imponent cingle dels Esparvers. Se segueix per la mateixa
pista i, dos-cents cinquanta metres més amunt es veu a l’altra banda
de la riera l’indret per on desemboca el torrent de l’Oller, quan baixa
aigua hi ha un bonic salt. Després el camí segueix enmig d’arbres
fruiters abandonats.
Remuntant la riera pel seu marge
esquerre, arribem al gorg de les
Escaletes 5 des d’on es troba
una pista que remunta el torrent
de l’Oller, al gorg dels Corrons
6, des d’on es pot accedir a
l’obaga del mateix nom i,
finalment, al barri del Xup, al
peu de la carretera C-241 7.
Font de l’Arrel

• Del Xup al pont Vell (variant):
Si es vol tornar cap a Manresa, es pot
anar per la variant que va cap el pont Vell.
Se segueix per un sender que trobem
a uns 100 metres abans d’arribar al
Casinet. Quan trobem la pista ampla,
girem a l’esquerra i de seguida tornem
a girar a la dreta, en direcció est.
La pista fa un revolt a la dreta que porta
a la torre Oliva. S’ha de deixar i seguir
recte en direcció nord-est. Es continua
entre camps i antigues parets. A dos-cents
noranta metres es troba a la dreta l’antic
El gorg Blau
camí de la torre de Santa Caterina.
Seguint aquest camí arribarem a la torre
de Santa Caterina des d’on es gaudeix d’una bona panoràmica
de Manresa. Al capdavall del pla es comença a davallar. Hi ha
unes balmes obrades a la dreta.
Trobem unes escales que van avall fent giragonses. Confluència
amb l’itinerari de la riera de Guardiola. Es va a l’esquerra i avall,
es passa sobre les vies de la RENFE . Quan s’arriba a la carretera
vella de Barcelona se segueix cap a la dreta per tornar al punt
de partida o a l’esquerra per tornar cap al centre de la ciutat.
(3,15 km - 47 min a peu).
SEGON TRAM:

del Xup a la Morera
6,1 km (1 hora 30 min caminant)

• De la font de l’Arrel al gorg
Blau
Des d’aquí, l’itinerari tomba a
la dreta, creua el torrent de l’Infern
i torna a girar a la dreta (est). Ben
aviat es fa un ample gir cap a
l’esquerra, s’agafa la direcció oest
i es voreja un gran camp al final
del qual s’entra al bosc i es troba
la riera de Rajadell a la dreta.
Es travessa i se segueix recte pel
corriol en la mateixa direcció,
remuntant la riera fins al gorg Blau.

• Tornada a Manresa sense fer l’ascensió al Collbaix
Aquells que no vulguin pujar el Collbaix, poden tombar a la
dreta i, seguint el camí de Calaf, tornar a Manresa (3,2 km - 48
min caminant).
TERCER TRAM:
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l’ascensió al Collbaix
2,6 km d’ascensió

Aquí el PR gira a l’esquerra i creua l’Eix Transversal, al peu
del Collbaix. Al cim (546 m) O el sender conflueix amb el sender
de llarg recorregut GR-3.

• Del Xup al pont Nou (variant)
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• Del Suanya a la font de l’Arrel

Cim del Collbaix
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A 1,7 km del Xup trobem la cruïlla amb el camí de Castellfolit
del Boix 9. Si girem a la dreta, de tornada a Manresa, trobarem
el camí de Calaf a uns 1,4 quilòmetres i el pont Nou a 2,3
quilòmetres (4 km des del Xup - 1 hora a peu).
Seguint el camí de Castellfollit del Boix en direcció oest arribem
al bosc del Suanya J.
Aquí trobem el sender de petit recorregut PR C-130 que segueix
la riba esquerra de la riera. L’itinerari continua a l’esquerra (sudoest) per l’ampla pista de Castellfollit del Boix. A poca distància
arribem al cingle del Suanya (un bon mirador) i tot seguit es
deixa la pista per la dreta K. Es va per un caminet que al principi
va paral·lel a la pista, després baixa fins a la font de l’Arrel.

N

• Del gorg Blau a la Morera
Confluència amb el PR C-130. A partir d’aquí l’itinerari de
natura i el PR van junts. Es travessa el pont L des d’on es
gaudeix d’una molt bona vista sobre la riera de Rajadell. Se
segueix pujant per la pista. Dos-cents cinquanta metres més
endavant trobem una bifurcació per on es va recte i es continua
ascendint.
PR i itinerari M van cap a l’esquerra (nord-oest). Es passa entre
el reixat d’un xalet, a la dreta, i l’accés a la Morera. La pista tomba
a la dreta (nord-est) i connecta amb el camí de Calaf N.

• Del Xup al Suanya
Es va a l’esquerra per la carretera C-241 a (Manresa - Montblanc)
direcció Igualada i just abans de passar el pont es trenca a la
dreta i es continua pel camí que va paral·lel a la riera. Sortint
del barri, hi ha la riera de Rajadell a l’esquerra i el camp de futbol
del Pare Ignasi Puig, a la dreta. Se segueix en direcció nord-oest
vorejant l’albereda. Es troben algunes cases de pagès. Una fita
8 ens indica l’auroneda del Suanya.

O

