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Itinerari del regadiu de Viladordis

L’ITINERARI PAS A PAS
La
ruta
transcorre
al
llarg
de
Viladordis,
una
de
les
hortes
originades per l'arribada de l'aigua a Manresa a través de la Sèquia,
al segle XIV. En arribar al Parc de l'Agulla, el canal es divideix en dos ramals principals,
el del Poal i el de Viladordis, que abasteixen d'aigua aquests dos regadius històrics.
Dificultat

Baixa

Distància

9 km

Temps

2 h 30 min

Desnivell

115 m

1- Inici recorregut
L’itinerari comença davant l’escola la Font. Prenem el carrer
Sagrada Família i el Granollers, fins arribar al camí de les
Cots.

2- Camí de les Cots.
Agafem el camí de les Cots. Al cap d’uns 200 m, prenem un
camí a mà esquerra. És el primer després del descampat.
Passem per davant de Can Serra, i continuem pel mateix
camí, que durant uns 300 m, transcorre entre camps.

3- Ca l’Arderiu
A Ca l’Arderiu, continuem pel camí que marxa per mà dreta
de la casa, paral·lel al torrent. El seguim fins arribar al camí
dels Tovots

4- Camí dels Tovots
Arribem al camí dels Tovots i trenquem a mà esquerra.
Davant de les pistes de les autoescoles, prenem el camí cap
a mà dreta i de seguida agafem el trencall a mà esquera que
passa per davant de l’escola oficial d’idiomes. Al cap d’uns
120 m, trobem un pas que ens permet travessar la carretera
C-55 per sota.
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5- Pas per sota la C-55
Sortint del pas, prenem el camí de la dreta i el seguim durant
uns 250 m, fins arribar a la casa de Can Planell, on girarem a
mà esquerra per endinsar-nos en el regadiu, a la partida del
Joncar.
Seguim pel camí que hem agafat durant uns 550 m, obviant
els trencalls que trobarem a mà dreta i esquerra. Passem per
davant de Cal Junyent.
6- Cal Truncalla
A l’arribar a Cal Truncalla, prenem el camí de mà esquerra. Al
cap d’uns 150 m, travessem el torrent del Guix, i continuem
entremig de petits horts d’autoconsum, fins arribar, en uns
400 m, a la casa del Grau

7- El Grau
Davant de la casa del Grau, trobem un indicador de color
verd. Hem de prendre la direcció del Riu d’Or-Sant Benet del
Camí de Sant Fruitós a Viladordis

8- Camí del Grau
Seguim el camí durant uns 350 m, i girem a mà dreta pel vial
que ve de Sant Fruitós i marxa paral·lel a l’autopista. Passem
per davant d’un centre caní, i al cap d’uns 250 m, trobem el
camí que ve del Grau. El prenem cap a mà esquerra.

9- Desguàs sèquia
Al cap de 100 m, trobarem un canal de la sèquia que porta
l’aigua sobrant del torrent del Guix. El seguim pel camí que hi
transcorre paral·lel per mà esquerra, i que marxa en direcció a
l’autopista i Sant Benet .

10- Pont per sota l’autopista
Just després de travessar el pont de l’autopista, trenquem a
mà dreta i prenem el camí que hi marxa en paral·lel. Té trams
més amples i més estrets, però no s’allunya mai d’aquesta
via.
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11- Cementiri de Viladordis
Després d’uns 750 m trobem el cementiri de Viladordis.
Continuem pel mateix camí, que ens porta fins al pont que
permet travessar l’autopista. En uns 200 m, arribem a
l’església de la Salut de Viladordis
Seguim pel camí de Viladordis direcció a la carretera del Pont
de Vilomara, i a l’alçada de Cal Canyelles, prenem el camí
que marxa a mà dreta i voreja la casa, fins a trobar el ramal
de la sèquia de Viladordis
12- Ramal de la Sèquia de Viladordis
Prenem el ramal de la sèquia, i no el deixem fins a arribar a la
carretera de Viladordis. És un tram llarg, d’un quilòmetre i
mig, que passa pel mig del regadiu i ens permet veure els
camps de cultiu regats per la sèquia.
13- Carretera de Viladordis
Prenem la carretera direcció a Manresa. Al cap de 300 m,
davant de la torre Busquets, agafem un corriol que ens porta
cap al ramal de la sèquia de la partida del Tossal del Coro. No
la deixem fins arribar al C/ Sant Cristòfol, uns metres més
amunt d’on hem iniciat l’itinerari.
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PUNTS D’INTERÈS DEL RECORREGUT
Casa del Grau

Les Marcetes

És un dels pocs masos del terme de Manresa que ha arribat
als nostres dies sense transformacions recents. Té més de
100 anys d'història i té un emplaçament dominant respecte
l'entorn, que fa que sigui visible des de tot el territori proper

Mas d’origen medieval, que depenia del monestir de Sant
Benet de Bages. Situat a tocar del santuari de la Salut, els
propietaris n’havien estat els cuidadors. Ignasi de Loiola
freqüentava el santuari i demanava caritat a les Marcetes, on
la família que hi residia l’acollia i li donava almoina

Església de la Salut

Ramal de Viladordis

L'església de Santa Maria de la Salut va ser construïda al
segle X, fora el circuit de muralles. El 1983 es va celebrar el
seu mil·lenari, anys més tard, es va restaurar el seu
campanar. Durant unes excavacions realitzades als anys 70,
davant l'església es van trobar varies sepultures medievals;
les més antigues del segle IX. Els sarcòfags es poden veure al
jardí del santuari

Ramal de la sèquia que proporciona aigua al regadiu de
Viladordis.
S'hi poden observar elements patrimonials molt interessants,
com ponts, aqüeductes, canals de reg amb totes les seves
ramificacions
i
infraestructures
tècniques
(ullals,
rastelladors....) i estructures constructives tradicionals com
barraques o construccions de pedra seca

