
M1 - EL COLLBAIX

A RELLEU TABULAR I CIM DEL COLLBAIX. El cim del 

Collbaix és un petit altiplà lleugerament inclinat 

cap al nord-oest on hi aflora una capa de conglome-

rat compacte que fa de tres a quatre metres de gruix 

i presenta esquerdes verticals que la travessen de 

dalt a baix. Aquesta capa protegeix la muntanya de 

l’erosió i és la gran responsable de la seva forma, la 

qual es denomina relleu tabular. Els relleus tabulars 

s’originen a causa de l’erosió diferencial de paquets 

de capes de roques horitzontals o poc inclinades, i 

es caracteritzen per la presència d’altiplans que re-

corden el sobre d’una taula. Els vessants del Collbaix 

estan formats per roques argiloses i roques sorren-

ques que s’erosionen molt més fàcilment que la capa 

de conglomerat del cim, i presenten grans blocs ro-

cosos que se n’han desprès i han lliscat muntanya 

avall.

B TINES. En indrets apartats dels nuclis habitats 

es van construir tines que permetien elaborar vi a 

la mateixa vinya, reduint el pes i el volum que ca-

lia transportar. Aquestes tines són fetes de pedra i  

gairebé totes tenen l’interior recobert de ceràmica.

C VEGETACIÓ DEL COLLBAIX. En el solell hi trobem 

pinedes de pi blanc, garrigues i brolles de romaní. 

Hi destaca la foixarda, un arbust amb flors de color 

blau lilós metàl·lic. Al cim hi trobem la nadala me-

nuda (Narcissus dubius), un narcís de flors blanques, 

adaptat a viure als sòls rocosos. El vessant est és 

abundant en el corner (Amelanchier ovalis), un  ar-

bust alt de la família de les rosàcies. 

D FINCA EL MOLÍ DEL COLLBAIX. S’hi cultiven oli 

i vinya de producció ecològica. Tenen ceps de les 

varietats ull de llebre, merlot, cabernet sauvignon, 

cabernet franc, macabeu i picapoll, autòctona; i oli-

veres de la varietat arbequina.

E BOSC DEL BALCELLS. Bosc planer d’unes 5 ha  for-

mat principalment per pins blancs i pins pinyers, 

algun dels quals tenen més de cent anys. Sembla que 

a l’entorn del 1870 el seu propietari va plantar pins 

pinyers als camps que allà hi havia, potser per apro-

fitar-ne els pinyons. A prop del bosc, hi ha un aqüe-

ducte interessant.
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Dificultat  Mitjana
Distància  10,5 km
Temps  2,5 h
Desnivell 400 m

COM ARRIBAR-HI L’itinerari s’inicia al Congost, al cos-
tat del camp de futbol.

El Collbaix és un turó situat a l’oest de la 

ciutat de Manresa que està repartit entre el 
seu terme municipal, el de Sant Joan de Vila-

torrada i el de Fonollosa. El seu cim, de 544 
m d’altitud, és el punt més alt del terme de 
Manresa, i constitueix una magnífica tala-

ia des d’on es pot veure el pla de Bages amb 
Montserrat al fons.

El Collbaix és un bon exemple de relleu ta-
bular i, per als manresans, un clar referent 

geogràfic i el destí de moltes excursions.



Itinerari  

1 EL CONGOST.  Voregem la instal•lació 
pel camí que marxa paral•lel a la via 
del tren, en direcció al camí vell de Ra-
jadell.

2 CAMÍ VELL DE RAJADELL. Trenquem 
a l’esquerra seguint el camí per a vi-
anants. Travessem la sortida de l’eix 
Transversal i seguim en direcció a Ra-
jadell. Passem el pont de l’eix Transver-
sal i trenquem a mà esquerra.

3 CAMÍ CARRETER. Al cap de 50 m tren-
quem a la dreta i agafem el camí se-
nyalitzat que puja entremig de camps 
d’ametllers i oliveres. Seguirem aques-
ta pista 1,5 km. Hi ha senyalització bla-
va i blanca.

4 CAL BALCELLS DE DALT. En veure la 
casa, trobarem una fita que ens indica 
que hem d’agafar un camí de la dreta  
que passa entre uns camps. Seguim  
aquest camí uns 500 m.

5 CAMÍ CARRETER. Prenem el camí a 
mà esquerra i ens hi mantenim uns 150 

m. En aquest punt, una fita ens marca 
un corriol a mà dreta, que passa per 
sota d’una línia elèctrica d’alta tensió. 

6 CAMÍ ASFALTAT. Arribant al camí, 
tombem a mà esquerra i de seguida 
trobem una nova fita que senyalitza 
un corriol a mà dreta. S’enfila amunt, 
passant pel costat d’una granja.

7 CRUÏLLA DE CORRIOLS. Una fita ens 
indica les diverses opcions. A la dreta, 
l’itinerari de les tines. A l’esquerra i 
recte, el del solell. Seguim a mà dreta, 
per l’itinerari de les tines, que recorre 
la falda del Collbaix abans de comen-
çar l’ascens.

8 INTERSECCIÓ AMB EL GR-3. L’indica-
dor assenyala el GR-3. Ascendim cap 
al cim, seguint les marques blanques i 
vermelles, fins a arribar a una antiga 
tina. Aquí marxem cap a l’esquerra en 
direcció cap al cim.

9 CIM DEL COLLBAIX. Una vegada al 
cim podem gaudir, si el temps ho per-

met, d’una vista magnífica del Pla de 
Bages, Montserrat i part dels Pirineus.

10 INICI DESCENS. Baixem del cim per 
la banda del solell. Anirem seguint el 
GR3, deixant alguna fita enrere, fins a 
trobar un cartell indicador del PR-C130 
(blanc i groc). El PR descendeix, mentre 
que el GR continua carenejant.

11 INDICADOR PR. Seguim el descens 
per un corriol molt definit, senyalitzat 
amb marques grogues i blanques. Se-
guim per aquest camí fins a trobar un 
pal indicador que ens mostra el retorn 
cap a Manresa (4,8 km).
 
12 INDICADOR A MANRESA. Conti-
nuem baixant en direcció a Manresa. 
Trobarem una fita de senyalització i 
seguirem pel mateix camí fins a trobar 
una nova senyalització, que ens mos-
tra el retorn al Collbaix per les tines.

13 INDICADOR DEL CAMÍ AL COLLBAIX 
PER LES TINES. Prenem el corriol que 
recorre planejant la falda del Collbaix, 

i el seguim durant 1 km fins a trobar 
dues basses a mà dreta. Passades les 
basses, continuem planejant fins a ar-
ribar a la cruïlla de corriols que hi ha 
uns metres abans del punt 7.

14 CRUÏLLA DE SENDERS. Comencem 
el descens cap als camps i el bosc del 
Balcells. Si continuéssim recte, anirí-
em cap al Congost pel camí de les tines.

15 CAMÍ CARRETER. Arribem a un 
camí carreter que marxa cap al Molí 
del Collbaix o en direcció al Congost 
pel bosc del Balcells. Ens dirigim cap 
al bosc entre camps de vinya i oliveres.

16 BOSC DE BALCELLS. Al final d’un 
camp d’oliveres trobem el corriol que 
entra al bosc. Va a parar al camí de Ra-
jadell, que agafem en direcció a Man-
resa (a mà esquerra). Continuem per la 
pista asfaltada, i reprenem el camí que 
havíem fet d’anada cap al Congost, pel 
camí vell de Rajadell i el camí per a vi-
anants paral•lel a la via del tren.
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