
 

Passejada Marxa Nòrdica Manresa - A Cent Cap els Cent 
Dijous, 15 desembre de 2022 

 
1. INTRODUCCIÓ: 
El Rodal de Manresa és un espai lliure i viu que manté el paisatge de mosaic agrícola 
i forestal, tot conservant les traces de la història i del treball humà que li han donat 
forma i caràcter al llarg del temps. 

El març del 2005 neix la idea de recuperar el valor d’aquest rodal de Manresa, sota el 
concepte d’Anella Verda de Manresa, amb la finalitat de preservar, potenciar i 
difondre, des d'una vessant participativa i activa, els valors patrimonials, 
paisatgístics, ambientals i socials d’aquest entorn. 

L'Anella Verda de Manresa és el conjunt d'espais lliures continus al voltant de la 
ciutat idonis per acollir activitats de lleure, educatives, esportives i culturals d'acord 
amb les diferents característiques que li són pròpies; capaç de continuar essent un 
espai lliure i productiu, apte per generar riquesa; capaç de mantenir les funcions de 
connector biològic i natural amb els espais naturals externs; i, per últim, capaç de 
conservar el patrimoni natural que conté. 
 
2. CARACTERÍSTIQUES DE L’ITINERARI: 
La passejada és d’uns 10 km de llargada amb uns 170 metres de desnivell 
positiu. 
La ruta s’inicia a la zona esportiva del congost i segueix uns dels itineraris de l’Anella 
Verda de Manresa que ens dirigeix cap al Gorg de les Escaletes, on des d’allà ens 
enfilarem cap a la Torre de Santa Caterina. Durant aquest camí podrem gaudir 
d’unes magnifiques vistes del massís de Montserrat i de la serra de Montlleó de 
Manresa. 
Un cop arribats a la Torre de Santa Caterina, aixecada al 1836 amb motiu de les 
guerres entre carlins i isabelins, farem una obligada parada per gaudir d’una de les 
millors vistes panoràmiques de la capital del Bages. 
Reprenem el camí per baixar fins a trobar l’Ermita de la Guia, primer lloc que va 
trobar Ignasi de Loiola  en arribar a Manresa i on va tenir una visió que el portà a la 
Cova. Resseguirem part de la Ruta Ignasiana de la ciutat passant per la Creu de la 
Guia i el Pont Vell de la Ciutat (D'origen romà, l'actual es tracta de la reconstrucció 
fidel d'un pont medieval també reconstruït el segle XII) fins a enllaçar amb l’itinerari 
del Parc del Cardener que ens durà altre cop a la zona esportiva del congost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3. HORA I PUNT DE TROBADA. INICI: 
A les 09.15 hores us esperem al Complex del Vell Congost de Manresa. Crta. 
de Manresa – Sant Joan, s/n (Coordenades: 41º 43’ 33.1’’ N i 1º 48’ 40.4’’ E) 
Hi ha aparcament per als autobusos. 
 
4. TEMPORALITZACIÓ: 
La temporalització és aproximada i pot tenir petites variacions en funció del ritme del 
grup. S’han inclòs parades i petits descansos: 
 
09.15 h. Arribada al Complex del Congost de Manresa. 

Benvinguda i esmorzar (W.C.). 
09.45  h. Inici de la passejada (PK 0,000). 
11.00 h. Gorg de les Escaletes (PK 4,000). 
11.15 h. Reprenem la passejada. 
12.00 h. Torre de Santa Caterina (PK 6,200). 
12.15 h. Creuar Crta. C1411b. Pont Vell. (PK6,500). 
12.45 h. Parc del Cardener (PK 8,200). 
13.15  h. Final Passejada. Estadi Atletisme (PK 10,200) 
  Estiraments 
13.30  h. Dinar Complex del Congost 
15.00  h. Comiat 
 
5. RECOMANACIONS: 
Alimentació: Cal aconsellar als participants que mengin alguna cosa consistent a 
casa. Han de dur aliments per a dos àpats (esmorzar i dinar) i 1 litre d’aigua, ja que 
NO trobarem cap font al llarg del camí. 
Equipament: Cal dur calçat apropiat, motxilla petita, cantimplora, gorra i protecció 
solar, ja que en la majoria de trams el recorregut és força descobert.  
Si el temps és insegur cal portar protecció per a la pluja (Capelina i/o paraigua). 
Altres: 
 Es pot deixar l’àpat del dinar en una motxilla a part, a les taquilles del 

Complex del Congost (Amb sistema de retorn de moneda d’1€), ja que és 
on finalitzem la passejada i el lloc de dinar. 

 Cal recordar que circularem per pistes obertes al trànsit en què els vianants han 
de circular pel voral esquerre. 

 Per a un correcte desenvolupament de la passejada es demana la col·laboració i 
implicació dels monitors/es i tècnics/es de cada grup. 

 Per últim, cal confirmar el número de participants abans del dilluns 12 de 
desembre, per tal de preveure la infraestructura de taules i cadires. 

 
 
 


