MAS D’EN PLA I PARC DEL CARDENER
Itinerari de 7,1 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 pel carrer de l’Avinguda de Tudela
fins al final, en aquest punt deixarem a la dreta el camí de la Gravera i a l’esquerra el passatge de
Padró per seguir recte fins al carrer de Joan Maragall. A l’inici del carrer, deixarem a l’esquerra el
camí de cal Xerraire i un cop al final del carrer seguirem la pista amb horts a cada costat.

18’ Arribem al cap d’amunt d’una pujadeta i en un tram de pocs metres veurem:

 a la dreta un corriol que segueix el traçat d’un ramal se la sèquia ara parcialment canalitzat
 a l’esquerra un altre corriol que ens portaria al barri de Miralpeix
 també a l’esquerra el camí d’accés a la masia de Ca l’Oliveres
A continuació i a la dreta trobem el camí que hem de seguir. Aviat es convertirà en un corriol que
avança cap a les cases del barri de La Mion que vorejarem cap a l’esquerra.

7’ Trobem una pista que és la continuació del carrer de Rajadell que seguirem cap a l’esquerra.
En aquest tram de camí no farem cas d’un parell de camins a l’esquerra, per seguir a costat dels
horts fins arribar ales primeres cases. Fem un esquerre/esquerra/dreta seguint els carrers
Puigllançada/La Florida/Puigmal on trobem el camí amb un indicador de Raval del Moixeró.

9’ Seguim el camí cap el Mas d’en Pla. El primer tram és asfaltat, seguim per sota de la carretera
C-25 i a la sortida del pas i darrera d’unes grans roques podem veure-hi el torrent de Mas d’en Pla
que més endavant creuarem de nou. Nosaltres continuem pel camí principal i un cop haguem
passat vora d’una casa hem d’estar atents ja que el camí fa un parell de canvis de direcció sobtats,
el primer girem a l’esquerra (el camí que deixem ens portaria al camí vell de Joncadella) i el
segon seguim a la dreta (el camí de l’esquerra ens portaria a la carretera C-55). Tot aquest tram va
passant entra camps d’hortalisses fins a un ample camí. Si estem atents, a l’últim revolt i a
l’esquerra veurem un petit corriol que ens fa de drecera,

22’ Ara seguirem l’ample camí marcat amb senyals del GR cap a l’esquerra fins a trobar el pas
sota la carretera C-55. A la sortida del pas veurem a la dreta l’antic petit pont d’accés a Sant Joan,
i a l’esquerra al costat de la carretera el nostre corriol que sempre paral·lel al riu Cardener.
Passarem per sota del nou pont d’accés a Sant Joan, més endavant el camí puja passa a tocar la
carretera (sempre protegits del trànsit) per tornar a recuperar el camí que ens portarà al pas sota la
carretera C-25.

22’ Un cop passat el pont entrem al Parc Fluvial del Cardener, aviat i per un pontet de fusta
travessarem de nou el torrent de Mas d’en Pla, just quan arriba al riu Cardener. Deixarem un camí
que puja a trobar la carretera per seguir el corriol per arribar a la resclosa dels Panyos, a partir
d’aquí seguirem per sobre de la conducció de clavegueram i a costat del que havia sigut el canal
que portava l’aigua per fer funcional la fàbrica dels Panyos.

23’ El Pont Nou, passem per sota el pont i a l’esquerra pugem a trobar la carretera de Cardona
on podrem continuar per dos rutes diferents. Nosaltres proposem avançar en direcció al centre de
la ciutat uns metres per girar a l’esquerra pel carrer del dibuixant Joan Vilanova, pujar per les
rampes al parc del carrer de la Comtessa Ermessenda i el carrer de Navarra.
16’ Arribada a la plaça de Catalunya i final de l’itinerari.
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