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Doncs sí, sembla que faci quatre dies i ja fa 31 anys que vam començar 
a fer les Caminades Populars, pel terme de Balsareny i també, quan ha 
escaigut, per altres termes veïns. Això de caminar és una cosa que 
sempre s’ha fet: no en va hi ha una dita que diu “és més vell que l’anar 
a peu”. Però la gràcia d’aquestes caminades era, i és, proposar cada 
cop un itinerari determinat, entre les moltes possibilitats que hi ha, i 
seguir-lo molta gent plegada el mateix dia, en una passejada alhora 
festiva, esportiva, familiar i cívica. La caminada ens permet trepitjar 
camins molt fressats i també d’altres de menys coneguts, i gaudir del 
nostre paisatge des de punts de vista diferents dels que veiem 
habitualment des de la carretera. Per preparar la caminada, cal primer 
decidir l’itinerari, i després fer-lo un cop o més, sovint arreglant algun 
camí o fent alguns graons que facilitin el pas, i de vegades recuperant 
corriolets antics que havien perdut la batalla contra la natura que els 
havia ocultat entre la vegetació. I com sempre —no ens ha mancat mai 
en tots aquests anys— la didàctica tasca d’identificar la flora: arbres, 
arbusts o flors, amb els seus noms ben escrits en cartellets ad-hoc 
perquè els que tinguin més memòria se’ls puguin aprendre, i la resta 
ens puguem admirar any rere any de la riquesa i diversitat del medi 
que ens envolta.

Aquest any començarem seguint la Síquia de Manresa, del segle XIV, 
fins a la Resclosa dels Manresans —construïda, de fusta, el 1339; el 
revestiment de formigó és de mitjan segle XX—. Al peu del castell de 
Balsareny —de l’any 951, bé que la construcció actual data del segle 
XIV— i ben a prop de la resclosa podrem admirar les “dames coiffées” 
(“dames amb barret”), pilars naturals afaiçonats per l’erosió. Arribarem 
a la Rabeia, agregat de cases vora l’antiga fàbrica tèxtil fundada el 1880, 
prop de la casa del Lledó de Trascastell, del segle XIV; i travessarem el 
riu Llobregat per arribar a la Masoveria, casa pairal del segle XV. 
Seguirem fins als Plans de Cornet, ja en terme de Sallent, on 
esmorzarem. Tot seguit pujarem a la carena del serrat del Repetidor 
—un nom modern, posat per la gent a causa del repetidor de televisió 
que hi ha— i ens arribarem fins al bosc prop de l’església de Sant 
Miquel de Serra-sanç, del segle XII. Tornarem a entrar en terme de 
Balsareny baixant als camps de les Planes de Puigdorca —casa del 
segle XX, agregada al mas Puigdorca, del segle XIV— i tornarem a 
creuar el Llobregat passant pel Pont del Riu —de l’any 1797, obra del 
rector Roc Garcia—; veurem el pont de Santa Maria —viaducte i 
aqüeducte de la síquia, del 1339, amb una fita amb l’escut de la ciutat 
de Manresa, que té jurisdicció sobre el canal— i pujarem pel camí del 
Repeu, que passa per sobre de la riera del Mujal i per sota de l’església 
de Santa Maria de Balsareny, documentada l’any 1009, on acabarà el 
nostre bonic passeig.

El Centre Excursionista de Balsareny us agraeix la participació en la 
nostra Caminada; desitja que us agradi i us convida a retrobar-nos-hi 
l’any que ve, que ja en seran 32.
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a la Sala El Sindicat, a les 6:30 de la tarda
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Bon Jorn!

Observacions

Nota:
L’organització no es fa responsable dels perjudicis físics o morals que pugui 
ocasionar la participació a la 31a Caminada Popular de Balsareny.

AJUNTAMENT
DE BALSARENY

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

ORGANITZA:

• FORN SERRA

• FORN DE CABRIANES

• PASTISSERIA BONALS

• IMPREMTA ORRIOLS

AMB EL SUPORT DE:

• Caminarem unes 3-4 hores.

• La sortida tindrà lloc a les 8 del matí, a la plaça de l'Església de 
Balsareny.

• La inscripció es farà al lloc de la sortida i el preu serà de 8 euros 
(inclou esmorzar).

• Pels socis del C.E.B. o els que se’n facin el mateix dia, el preu serà 
de 6 euros.

• A part del control de sortida i arribada, hi haurà un control per 
esmorzar i dos controls més on hi haurà aigua, fruita i menudalles.

• Ens agradaria que no portéssiu estris sorollosos, i no voldríem 
deixar pel camí rastres del nostre pas.

• L'arribada serà al mateix lloc de sortida.

• El camí estarà marcat; no us hi podeu pas perdre. 


