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Per portar

Sortides en Família
FONTS DEL SUANYA
(Bages)
Dia: Diumenge 13 de gener
del 2013.
Sortida organitzada pel grup de pares.
Cadascú es responsabilitza dels qui porta en
el desenvolupament de l’activitat, forma
física i cobertures necessàries.
Per prendre part en les activitats que poden
incloure risc físic dels propis participants,
aquests han d’estar en possessió de la
llicència federativa o assegurança temporal
que cobreixi els accidents de muntanya i que
es pot tramitar a la secretaria del CEM.
Per a més informació:
Centre Excursionista Montserrat
C/Vilanova,
2408240
Manresa.Tl
93.872.53.12. Horari: dilluns, dimarts i
dijous de 18 a 21 hores.
E-mails de contacte:
monicaviangrill@gmail.com
anellaverda@anellaverdamanresa.cat
Es prega confirmar assistència.

TROBADA: 10:00 Aparcament
del Nou Congost. Desplaçament
en cotxes particulars fins al
Suanya.
SORTIDA: 10:15 Des del Suanya.

Calçat adequat per muntanya
Esmorzar.
Xiulet per a cada nen/nena
Aigua suficient .
Roba d’abric i/o impermeable (segons les
previsions meteorològiques)

Altres
Prismàtics
Càmera de fotos o vídeo
Farmaciola
Llicència Federativa

DADES DE LA SORTIDA
Dificultat: Matinal fàcil. Pistes i corriols
sense quasibé desnivell.
Distància aprox: 10 Kms.
Durada: 3 hores.

Camí de la Font de la Girada

COM ARRIBAR-HI
Situats a la C-25 (Eix Transversal) direcció
Lleida hem de prendre la sortida 131 Sant
Joan de Vilatorrada però no hem d’entrar al
poble. A la mateixa rotonda que hi ha a la
sortida de la C-25 hem d’agafar la tercera
desviació, just quant hem passat per sota de
la C-25.
Continuarem fins a trobar-nos l’antic camí de
Rajadell, aquí hem de girar a mà esquerra de
baixada. Passats uns metres girarem a la
dreta per creuar el pont que travessa la via
del tren, i tot seguint una pista asfaltada
arribarem fins a l’aparcament del Suanya.

FONTS DEL SUANYA

Iniciarem el recorregut a l’aparcament del
Suanya que es troba situat passat el pont.
Els indicadors de l’Anella Verda ens
marcaran la pista que ens portarà cap a el
Gorg Blau.

Gorg Blau
El camí és planer i segueix, vorejat de
pollancres, la riera de Rajadell.
Desprès de caminar uns deu minuts i just
passat el impactant pont de la nova
carretera de Vilafranca, seguirem el camí
arbrat fins a la bifurcació on seguirem la
pista que ens apropa a la riera. La creurem i
seguirem el corriol a l’esquerra que voreja
l’altre banda del riu fins a un camp sembrat
on agafarem el camí marcat de color verd
que ens durà fins a la FONT DE L’ARREL, un

petit raconet, ara ofegat pel soroll de la
civilització.
Seguidament desfem el camí fins al senyal
verd i ascendim pel trencall de l’esquerra. A
la primera bifurcació agafem el camí que
s’enfila costa a munt per la dreta fins al
dipòsit d’aigua “Can Cadell”.
Continuarem deixant Can Servitja a la nostra
esquerra i seguint cap a la dreta tot
vorejant un camp llaurat. Passarem pel
costat d’una casa enrunada amb tres tines
bastant ben conservades. El camí fa un
revolt pronunciat, que sembla un mirador a
Can Gallifa, i s’endinsa al bosc, Arribant a un
pont amb cadena i sense travessar-lo prenem
el corriol de l’esquerra que voreja la riera on
podrem gaudir d’un sender serpentejat amb
boixos i galzeran.

Can Gallifa
Al punt on trobem dues barraques de pastor
obrim un camí cap a l’esquerra i el seguim
avall. Continuarem per la mateixa llera fins a
la FONT DE LA GIRADA, on farem un mos,
gaudirem de les vistes a Can Gallifa i ens
situarem uns quants anys enrere.

Font de la Girada

Tornarem a enfilar el camí del meandre de la
riera on trobarem un roure gegantí
fantàstic. Seguirem fins trobar un petit pont
inundable segons l’època de l’any. En aquest
punt agafarem la pista que va cap a
l’esquerra. Un cop passada la via del tren
vorejarem el camp per la dreta fins
travessar la riera de Rajadell i continuarem
fins haver de travessar de nou la riera. El
camí te abundant vegetació fins arribar a
una pista forestal.
Un cop al pont deixem la pista i seguim a
l’esquerra fins a la via del tren que
travessarem amb molta precaució. Seguirem
una estructura aqüífera de pedra fins a un
petit pas a la dreta i, en una paret de pedra
trobarem de nou una font envoltada d’un
bonic bosc de roures i alzines.
Prenem direcció al molí, on agafarem el camí
de baixada direcció al Suanya.
Passat el pont de la via del tren, agafem el
primer trencall a la dreta, i travessem el
pont de la resclosa. Ens desviarem a la dreta
cap a el Suanya fins al pont de la cadena, que
aquest cop travessarem i agafarem el corriol
de l’esquerra fins a trobar un indicador de
l’Anella Verda que ens durà al Gorg Blau.
Agafarem el camí direcció al Suanya per la
Font de l’arrel seguint un camí serpentejat i
creuant un pont.

