
PUIGBERENGUER I BARRI DE MIRALPEIX 
 
Itinerari de 4,8 km per Conèixer l’Entorn més proper que el Centre Excursionista de la Comarca 

de Bages us proposa per fer en família o amb els amics. 

 

0 h.  Comencem l’itinerari a la Plaça Catalunya tot seguint el carrer de l’Avinguda de Tudela fins 

al final, continuarem a la dreta per la forta pujada del carrer de Solsona fins a trobar el carrer de 

Balsareny que seguirem a l’esquerra. Quan s’acaba el carrer, passarem al costat d’un gros pi i 

continuar pel corriol fins al Camí de la Gravera que seguirem a la dreta. Quan arribem al carrer de 

Pirineu continuem recte per la forta pujada. 
 

17’  Puigberenguer. Tenim al davant les instal·lacions del camp de futbol i al seu costat el recent 

arranjament de l’espai resultat d’una proposta als pressupostos participatius. Nosaltres anirem a la 

dreta per vorejar el turó, trobarem diversos camins però nosaltres seguirem pel camí més proper 

al talús per poder anar veient les diverses panoràmiques. Primer veurem Sant Joan de Vilatorrada 

amb Collbaix i Montconill al seu darrera, més endavant quan arribem a un parell de pins (punt 

característic que es pot veure de molts indrets de la ciutat) la panoràmica ens ofereix Manresa 

amb Montserrat i el Montcau al fons. Més endavant veurem una curiosa perspectiva del carrer de 

l’Alcalde Armengou, la Seu i el Puig del Castell. Passem a tocat el pati de l’escola, i abans de 

començar a baixar fem una altra ullada panoràmica de Manresa, la Torre del Vinyes, i si el dia és 

clar, el Pirineu des d’el Port del Comte fins al Puigmal. 
 

19’  Tornem enrere uns metres per començar a baixar per un rampa encimentada i quan s’acaba 

seguirem recte pel carrer de Núria i per les escales del carrer de Pedraforca. Quan trobem el 

carrer de Pirineu el seguim a l’esquerra, i a la primera cruïlla girem a la dreta pel carrer de 

l’Aneto. 
 

8’  Entrem al corriol que hi ha al final del carrer de l’Aneto que baixa entre horts, molt aviat 

trobem el camí que voreja tot el barri per la part baixa entre horts i que seguirem cap a l’esquerra. 

Deixem un parell de camins a la dreta i quan el camí comença a pujar cap a les cases, seguim per 

un camí poc marcat a la dreta. Arribem a una marcada cruïlla on seguirem a la dreta per un 

corriol al costat d’un rec, passarem entre horts, quan trobem el marcat camí de Cal Llop el seguim 

a l’esquerra, passem l’entrada de Ca l’Oliveres i al cap de pocs metres hem d’estar atents perquè 

a la dreta hi tenim el corriol que hem de seguir. 
 

13’  Iniciem el corriol que ens portarà al barri de Miralpeix que va seguint al costat d’un ramal de 

la sèquia, passem per darrera les cases del barri i per unes escales arribem al carrer principal i 

únic del barri. 
 

5’  Barri de Miralpeix, seguim cap a l’esquerra i al final del carrer trobarem unes escales per on 

baixarem fins a la carrereta C-37. Seguirem per l’acera direcció Manresa i al cap de 50 metres 

iniciarem la pujada pel camí de Cal Xerraire. Si el tràfec ho permetés, travessant la carretera es 

pot enllaçar el camí del Parc del Cardoner. Nosaltres seguim pujant pel camí de Cal Xerraire, 

passem per darrera les cases del carrer de Joan Maragall i retrobar el carrer de l’Avinguda de 

Tudela que seguirem fins al final de l’itinerari. 
 

20’  Arribada a la plaça de Catalunya i final de l’itinerari. 
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