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M3 - ELS POUS DE GLAÇ I LA RIERA DE GUARDIOLA
Una part d’aquest itinerari discorre per la vall de
la riera de Guardiola i una altra per la de la riera
de Rajadell. Totes dues parts són de gran bellesa
paisatgística. Tant en l’una com en l’altra destaquen els cingles i els gorgs d’aigües profundes
excavats en la roca. Les seves valls profundes i
la seva vegetació amaguen dos pous de glaç, i altres construccions de pedra seca, com barraques
i tines.
Cal anar en compte en moments que el cabal de les
rieres és alt, perquè podem tenir dificultats per a
travessar-les sense mullar-nos els peus. Hi ha algun tram de l’itinerari que transcorre pel marge
de camps o per corriols amb certes dificultats.

Dificultat
Distància
Temps
Desnivell

Alta
9,4 km
3h
286 m

COM ARRIBAR-HI en cotxe, agafant el camí de Can Poc
Oli per l’antiga ctra. de Barcelona C-141b. O bé a peu,
seguint l’itinerari de la Riera de Rajadell des de la Torre Sta. Caterina.

A CINGLE DELS ESPARVERS, d’uns 40 metres d’alçada,
s’ha format per l’acció erosiva de la riera. Des del cim,
es té una espectacular vista de la vall de la riera de
Rajadell, just abans de la seva desembocadura

B POU DE GLAÇ DE LA RIERA DE RAJADELL (S.XVI). Se
situaven prop dels cursos fluvials. Els dies freds d’hivern, s’omplien de glaç, alternant les capes de gel amb
les de material aïllant. Habitualment tenien formes cilíndriques i estaven coronats per cúpules ovalades. A
la part orientada a la riera s’hi deixava una petita portella per tal de permetre’n l’evacuació de les aigües.

C BARRAQUES DE VINYA, PEDRA SECA I TINES DE LES
OBAGUES DE MONTLLEÓ. Al llarg del recorregut trobem antigues tines i barraques de vinya. Les tines es
situaven a peu mateix de vinya per tal de solucionar
el problema del transport de la verema i permetre una
fermentació homogènia del vi. Les construccions de
pedra seca ens donen una idea de la manera tradicional de conrear la terra fins fa pocs anys.

D TINES DE MONTLLEÓ.
E

GORG SALAT. Deu el seu nom a una font de cabal
escàs però constant que brolla d’una esquerda a les

roques de la riba esquerra, la de Manresa. L’aigua
d’aquesta font és lleugerament salada

F

POU DE GLAÇ DE LA RIERA DE GUARDIOLA (S.XVII).
Encara s’hi poden observar restes de l’aqüeducte que
agafava l’aigua de la riera per transformar-la en gel

G GORG DE L’OLLER. Al llarg de la riera trobem diversos gorgs remarcables, excavats a la roca, aptes per
al bany
H LA LLOSA. Extensa superfície rocosa situada dins
del curs de la riera de Guardiola.
I MAS DE L’OLLER. Castell medieval del Mas de l’Oller,
originari del segle X, és la seu d’una bodega en la que
es produeix vi ecològic certificat d’alta qualitat.

J

GORG DE LES ESCALETES. Gorg originat per l’activitat erosiva de la riera sobre la roca sorrenca, que
fa que l’aigua faci saltirons abans d’embassar-se al
gorg gran i profund.

K APARCAMENT.

www.anellaverdamanresa.cat

Itinerari
1

RIERA Creuem la riera just abans
del gorg dels Esparvers, en un pas senyalitzat amb un pal indicatiu. Podem
deixar el cotxe en un descampat situat
uns metres aigües avall..

2 POU DE GLAÇ. Uns 70 metres després
de creuar la riera, trobem una tanca
que protegeix el pou. Hi entrem per la
banda més propera a la riera.

3

MIRADOR DE LA RIERA. Hi accedim
pel corriol que puja muntanya amunt
paral·lel a la cinglera.

4

TINA. A 50 m del corriol que puja
des del pou de Glaç. Seguim amunt pel
corriol que hem deixat, direcció a la
carena.

5

TINA. A l’encreuament amb el camí
carener de la serra de Montlleó, juntament a una bassa de senglars. Agafem
el camí de Montlleó direcció sud-oest
(amb la tina a l’esquena, cap a l’esquerra). A uns 150 m prendrem un desvia-

ment a mà esquerra que ens porta cap
a la riera de Guardiola. Està senyalitzat amb els indicadors del camí ignasià.

6 CORRIOL. Baixem pel camí, en direcció a la riera. Al cap d’uns 600 m el
camí fa una corba molt pronunciada a
mà dreta, i posteriorment, una altra a
mà esquerra. D’aquesta segona corba,
en surt un corriol que descendeix directament cap a la riera.
7 RIERA DE GUARDIOLA. La travessem.
Continuem per un corriol existent al
marge dret, que va a parar a un camp.
El voregem per la banda més propera a
la riera. Uns 5 m després de la sortida
del camp, agafem un corriol a mà esquerra, perpendicular a la riera, que
va a desembocar a un altre corriol, que
seguirem direcció oest.

8

GORG SALAT. Després d’uns 50 m,
ens desviarem per un corriol existent
a mà dreta, que ens porta fins al Gorg
Salat. Deixem el gorg seguint el camí

que transcorre pel marge dret de la
riera, fins arribar a una esplanada de
roca. Seguim la pista cap a l’esquerra
i, al primer revolt, entrem a un camp
de nogueres.

9

CAMP DE NOGUERES. Travessem el
camp de punta a punta pel camí.

10 POU DE GLAÇ. Al final del camp, i
just abans de baixar cap a la riera, entrem al bosc per un corriol i trobarem
el pou de glaç. S’hi pot accedir per la
seva base, a través d’un pas estret a
l’esquerra. Travessem la riera i pugem
fins a un camí. En arribar al revolt
d’una pista, anem cap a l’esquerra fins
la vora de la riera, que no travessem.
Seguim per un corriol que transcorre
pel marge esquerre, molt a la vora del
curs del riu.

11 LA LLOSA. Arribem a una llosa de
pedra que ocupa tota la llera del riu. En
aquest punt, el corriol s’enfila cap a la
cinglera. L’itinerari segueix el corriol
fins arribar al camí del mas Oller.

12 CAMÍ AL MAS DE L’OLLER. Agafem
el camí del mas de l’Oller, en pujada.
Passem per davant de la Masia Vella.
Continuem per aquest camí fins arribar al Mas de l’Oller. Prenem el camí
que marxa direcció al raval del Monistrolà.
13 TRENCALL A CAL MONISTROLÀ.
Agafem el camí cap a Cal Monistrolà.
Travessem el torrent de l’Oller. Continuem durant uns 400 m, passem per
davant de Cal Monistrolà.
14 CAL TALO. A l’alçada de Cal Talo
deixem la pista i ens desviem per dins
del torrent. El deixem al cap d’uns 150
m, per un corriol que s’enfila cap a la
carena, i no el deixem fins a trobar el
corriol que baixa cap al gorg de les Escaletes, altre cop a la riera de Rajadell.
15

GORG DE LES ESCALETES. Travessem la riera i continuem camí avall pel
marge esquerre de la riera, fins arribar
altre cop al punt d’inici del recorregut.

