CAMI DE LA SAL
TÍTOL: 3736 Ruta de la Sal. Súria - Manresa

Èpoques de l’any: tot l’any, però no recomanable en les èpoques més
caloroses.
Mitjans de transport: a peu o en BTT; La dificultat, durada i els temps parcials
estan calculats fent la ruta a peu
Comarca: Bages
Temes: esport, natura, cultura
Dificultat: ****
Distància: 23,40 km
Desnivell: 450 m
Senyalització: senyalitzada
Durada: 4h 40 min

INTRODUCCIÓ:
El Cardener és un riu que la revolució industrial va poblar de fàbriques tèxtils
entre Cardona i Manresa. Però el màxim exponent de la vida econòmica –
sobretot del segle XX- i fet diferencial d’aquesta zona, ha estat l’explotació de
les mines de sals de potassi de Cardona i Súria.
El Camí de la Sal, marcat com a GR 3 i variant 3.1, vol ser un itinerari que ens
apropi als recorreguts i als indrets que van ser protagonistes quan on es
traginava la sal des dels centres de producció als diversos destins de consum o
redistribució.
Aquesta ruta, en concret, fa referència a la part del Camí de la Sal que va des
de a Súria a Manresa.
DESCRIPCIÓ:
A Súria s’hi arriba, des de Manresa, per la carretera C-55, i entrant al poble per
la C-1410a. Se segueix recte pel carrer de González Solesio, i s’arriba de
seguida a la plaça Sant Joan, on hi ha l’estació d’autobusos, i que serà el punt
de sortida de la ruta.
Per retornar al punt d’origen, serà necessari disposar d’un mitjà de transport
doncs l’itinerari és en forma de travessa (lineal).
El mil·lenari poble vell de Súria queda ben enfilat i protegit sobre el riu.
Actualment ben arreglat, contrasta amb la poca harmonia del creixement
desordenat de la població, a baix. El conjunt, coronat pel castell, s’emmurallà al
segle XVI. Destaca el portal de Cardona, que connectava amb el camí ral de
Manresa a Cardona, a baix al riu, i aïllava el poble de l’exterior. Es pot visitar el
poble vell pujant per la carretera a Sant Salvador, seguint els indicadors de

Poble Vell, i posteriorment baixar pel carrer de Sant Cristòfol, ambdós a tocar
de l’estació d’autobusos.
Situats a la plaça Sant Joan, davant el plafó informatiu de la ruta situat a l’altra
banda de la gran superfície de ciment i de la mencionada estació, cal arrancar
amb l’ajuda de les senyals de pintura vermelles i blanques del GR 3-1, tot
dirigint-se cap el riu i tombant davant d’aquest a l’esquerra, pel carrer de l’Areny
i de les piscines.
0,80 km (270 m), 10 min. Es passa a l’altra banda del canal de Reguant. Poc
més enllà, es creua el Cardener per una passera tot girant a la dreta, per un
tram ara asfaltat. Dalt la curta però forta rampa, cal tombar a l’esquerra i seguir
el GR per davant de la granja, seguint la direcció sud del curs del riu. Poc més
endavant es deixa un camí a l’esquerra.
1,75 km (270 m), 21 min. Se segueix per la dreta, enfilant-se pel costat del talús
de la carretera nova.
2,35 km (295 m), 28 min. Polígon industrial. El camí desemboca a un polígon
industrial, on primerament cal girar a l’esquerra baixant fins a trobar el primer
carrer on es pot anar a la dreta, i seguint-lo, amb l’ajuda de les marques de GR,
fent un lleuger tomb a l’esquerra fins a superar la carretera C-55 per sobre.
2,70 km (300 m), 32 min. Just acabat el pont que supera la carretera, es deixa
el vial asfaltat prenent un camí que baixa a l’esquerra, inicialment també
pavimentat. Als 400 metres el camí desemboca a un altre de més marcat, on
cal seguir primer a esquerra i tot seguit a la dreta per enfilar-se al marge on hi
ha l’antiga colònia Antius. Es passa per davant del llarg edifici i es marxa pel
camí, tot recte.
3,95 km (275 m), 47 min. Es continua per l’esquerra.
4,30 km (265 m), 52 min. Es continua per la dreta, deixant un camí que baixa al
riu per l’esquerra.
6,15 km (265 m), 1h 14 min. El camí desemboca als afores de Callús, a una
urbanització a l’indret conegut com els Manxons. Se segueix recte en la
mateixa direcció tal com s’arriba, pel carrer paral·lel a la carretera que condueix
a Castelltallat.
6,45 km (255 m), 1h 17 min. Els Manxons. A l’altra banda de la carretera i com
un vestigi de l’activitat vinícola que hi va haver al pla del Bages al segle XIX, es
conserva l’antic edifici de 10 tines agrupades en filera i construïdes en tàpia, on
també hi havia hagut l’hostal de can Mastret, parada habitual dels traginers de
la sal. En aquest punt cal deixar la urbanització marxant en direcció a ponent,
aproximadament a 90 graus a la dreta de la direcció que portàvem, una vegada
creuada la carretera. Uns metres més enllà, davant unes oliveres, es pren a
l’esquerra.

Atenció A partir d’aquí l’itinerari perd coherència i interès, el traçat és artificiós,
l’entorn és menys atractiu. A més, hi ha problemes afegits de senyalització i
qualitat paisatgística.
6,75 km (250 m), 1h 21 min. Torrent de Jaumandreu. Es passa a gual el torrent,
seguint-lo uns metres pel seu vessant dret, amunt..
7,40 km (270 m), 1h 29 min. Camp de motocròs. Cal creuar un camp de
motocròs tot recte i, al final, girar lleugerament a l’esquerra buscant un pas per
creuar el torrent de Jaumandreu per continuar per una forta rampa de pujada, a
dalt de la qual, cal fer un gir de gairebé 180 graus a l’esquerra en un
encreuament de camins.
9,00 km (315 m), 1h 48 min. Davant uns masos –cal Miqueló i la Barraca Vellacal prendre a la dreta, resseguint uns camps amb petits arbres. Una mica més
endavant, es deixa un camí a l’esquerra.
9,35 km (315 m), 1h 52 min. Es marxa girant a l’esquerra i baixant, i als pocs
metres per la dreta. Se segueix el camí principal fins el següent punt.
9,60 km (295 m), 1h 55 min. S’arriba a un encreuament en forma de “T”. Cal
anar a la dreta, cap al sud, seguint el camí principal amb l’ajuda de les marques
vermelles i blanques del GR.
11,40 km (275 m), 2h 17 min. Se segueix per la dreta.
12,40 km (305 m), 2h 29 min. Desviació. Passada una línia elèctrica, el camí
principal descriu un revolt a l’esquerra. La ruta però segueix pel camí menor,
que s’enfila decididament, tot recte. Dalt la pujada el camí passa a ser un bonic
sender que avança fen tombs per dins una pineda. Al sortir del bosc i
desembocar en un camí més ample, cal tombar i seguir per l’esquerra. Vistes a
la muntanya de Montserrat al fons.
13,55 km (275 m), 2h 43 min. Bifurcació. Atenció, en un encreuament de
camins entre conreus, cal girar a la dreta. Al cap d’uns 150 metres s’arribarà a
un encreuament de quatre camins, també entre camps, on cal marxar per
l’esquerra, baixant lleugerament cap al sud.
14,45 km (245 m), 2h 53 min. Carretera. Atenció, la baixada desemboca a la
carretera BV-3008 que va a Fonollosa Cal creuar-la amb precaució i continuar
pel camí de terra que es troba a l’altra banda, cap a la dreta. Uns metres més
enllà, cal enfilar-se pel camí de la dreta i, dalt la pujada, davant la casa, trencar
a l’esquerra.
14,85 km (250 m), 2h 58 min. Se segueix per la dreta i posteriorment el camí
principal, que va pujant.
15,50 km (300 m), 3h 06 min. Clariana. A una clariana amb diversos camins, es
marxa per l’esquerra. Aproximadament 500 metres després, s’apareix a un
camí asfaltat que cal prendre i seguir a la dreta, per espai d’uns 200 metres, on
cal localitzar i prendre un petit camí de terra que baixa a l’esquerra.

16,55 km (285 m), 3h 19 min. Atenció. El camí arriba a un espai obert, on hi ha
diferents opcions de camins i direccions, i de fàcil confusió. Cal continuar pel
camí de l’esquerra que voreja uns camps, i que seguidament virarà a la dreta
cap al sud, per acostar-se al poble de Sant Joan de Vilatorrada tot travessant el
camp de motocròs a la part superior de la població PCS , i entrant ja al poble al
costat de mas Llobet i Mas Sant Joan. Aquest mas és l’origen del municipi de
Sant Joan de Vilatorrada. Es tracta d’una masia adossada a l’església romànica
que rep el mateix nom que el poble. En l’actualitat, aquest mas és aprofitat com
a centre cultural.
Espai amb ombra, bancs, i un plafó informatiu de la ruta. Per travessar Sant
Joan de Vilatorrada cal fer atenció i localitzar les marques vermelles i blanques
del GR, pels carrers Alzines, a l’esquerra pel Costa Rodona, baixant unes
escales al carrer Tarragona, prenent a la dreta fins el carrer del Carme,
novament a la dreta i seguint pel passeig Gallifa. S’accedeix al passeig del riu
que cal seguir a l’esquerra per sortir del poble pel pont petit. Es passa la
carretera per un pas inferior, i es gira a l’esquerra i de seguida a la dreta, per un
camí al costat d’un camp que en pocs metres passarà a ser un sender i
guanyarà una mica d’alçada. Dalt els petits horts, es tomba a l’esquerra i es
deixa encara un camí a la dreta i es desemboca a una pista major, encara de
terra, per la qual cal continuar a la dreta. Se surt a un vial més important,
asfaltat, que es pren a la dreta. Abans d’arribar a l’eix transversal es pren
novament a l’esquerra i se segueix un camí de terra, deixant algunes
desviacions als masos.
(Atenció: des d’arribada a Sant Joan fins aquí bastant malament de
senyalització !!)
20,80 km (270 m), 4h 10 min. Es supera l’Eix Transversal (C- 25) per un pont
elevat i es gira a l’esquerra, i més endavant es passa entre uns camps
esportius i aquest important vial. Novament caldrà passar a l’altra banda de la
C-25 i seguint els camins més propers a aquesta, s’arribarà al parc de l’Agulla
de Manresa.
23,40 km (290 m), 4h 40 min. Parc de l’Agulla de Manresa, final de la ruta. Es
tracta d’un llac artificial que fa de reserva d’aigua per la ciutat, i a la vegada
s’ha enjardinat i convertit en un apreciat espai d’esplai de Manresa, donada
també la seva posició una mica elevada que el converteix en bon punt de
mirador de l’entorn.
PUNTS D’INTERÈS:
Poble vell de Súria
Els Manxons
Mas Sant Joan
Parc de l’Agulla, Manresa

