SENDERISME · PASSEJADES PEL PARC · TINES DE LES BALMES
ROGES

Dimecres, 11 de maig

Passejada per els voltants de la Serra del Puig Gili, molt a prop del Pont de Vilomara i de la
Vall del Flequer. Coneixerem un vessant del Parc poc freqüentada. El conjunt de les
construccions és únic i espectacular. Les tines es construeixen al llarg dels segles XVI i XVII
per facilitar l’elaboració de vi a peu de vinya. Són dipòsits de pedra quadrats o circulars,
folrats amb cairons de rajola, on es xafava el raïm perquè hi fermentes Posteriorment era
traslladat en bótes de fusta amb carros tirats per animals fins a Manresa.

Descripció de l’itinerari
Per arribar al principi del recorregut caldrà anar al poble del Pont de Vilomara, ens
situarem a la part nord del poble, just en una rotonda que ens indica la carretera d’accés a
Rocafort per la BV-1224. Deixem la carretera a l’esquerra i entrem el poble pel primer
carrer a la dreta, de pujada, i al segon trencall girem a l’esquerra (406471 E – 4617677 N)
(214 ). Veurem que s’acaba l’asfalt i continua una pista de terra. Hi ha un rètol d’accés al
Farell. Es el Camí de la casa Nova de Sant Jaume que va vorejant la riera de Santa
Magdalena i la riera de la Casa Nova. Seguim la pista i transcorreguts uns 1.800 m
trobarem la cruïlla de la casa Nova de Sant Jaume. És aquí on deixarem els cotxes per
començar el recorregut a peu. A l’esquerra ja veurem la casa Nova de Sant Jaume,
abandonada i en ruïnes.

0’000 km(407853 E – 4616729 N) (255). Iniciem l’itinerari a la cruïlla de la masia, a
l’esquerra del camí mig en ruïnes i plena d’esbarzers, podem veure la primera de les
tines, de la casa Nova de Sant Jaume, seguim la pista ampla de baixada que voreja la
casa per la part de llevant, fins a travessar la riera.
0’180 km (407894 E – 4616837 N) (236).Deixem a l’esquerra la pista que continua per
la riera de la Casa Nova. Prenem la pista ampla de la dreta amb pujada. Seguim
direcció est.
0’680 km (408232 E – 4616607 N) (284). La pista es bifurca, ignorem la que continua a
mà esquerra, que porta a les tombes de la Solella de les Monges.
Pal verd informatiu del parc.
Uns metres més endavant, a l’esquerra del camí, hi trobarem una bonica barraca de
vinya.
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0’880 km (408335 E – 4616568 N) (290). Fites a la dreta, deixem la pista principal per
anar a cercar el conjunt de tines. L’accés és una mica complicat per arribar-hi. No hi
ha camí marcat i està embrossat. Les tines es troben a ma dreta per sota de la pista.
1’000 km (408291 E – 4616515 N) (288). Tina Lluca. Un cop visitat el conjunt tornem a
la pista principal, seguim direcció llevant, a mig camí ens trobarem amb una barrera
de ferro en desús.
1’120 km (408335 E – 4616568 N) (290). Fites. Recuperem la pista que hem deixat uns
minuts abans, seguim direcció est, a mig camí ens trobarem amb una barrera de ferro.
1’700 km (408827 E – 4616425 N) (335). Tines de les Ratapinyades. Caminats uns 580
metres ens trobem al marge dret del camí, el conjunt format per dues tines i una
edificació auxiliar.
1’910 km (409038 E – 4616414 N) (335). Separació de camins. Deixem el camí de la
dreta que baixa a la font de la Rovira. Seguim direcció llevant.
1’990 km (409083 E – 4616367 N) (337). Barraca de vinya a l’esquerra de la pista.
2’530 km (409491 E – 4616627 N) (366). Nou trencall, ignorem el camí de la dreta,
seguim per una corba molt pronunciada. No deixem la pista principal ignorant els
corriols secundaris que surten a banda i banda de la pista.
3’470 km (409780 E – 4616426 N) (450). Bifurcació. La pista continua endavant, es el
camí que farem de tornada, nosaltres però seguirem a mà esquerra cara nord.
3’610 km (409787 E – 4616472 N) (470). El camí es separa de nou, deixem a
l’esquerra el que s’enfila fins el turó del Puig Gili. Continuem a la dreta pel camí que
ens menarà fins les Balmes Roges.
3’760 km (409930 E – 4616465 N) (476). Tines de les Balmes Roges. Un cop visitades
les tines hem de recular fins a retrobar el camí principal. Deixem a la dreta el camí
que s’enfila fins el Puig Gili.
4’050 km (409780 E – 4616426 N) (450). Bifurcació que ja coneixem, abandonem la
pista de pujada i seguim per la mateixa pista a l’esquerra.
5’100 km (409936 E – 4615826 N) (483). Cruïlla de camins, a l’esquerra camí que
baixa del Puig Gili, davant nostre pista que porta fins els Ermitanets, seguim a la dreta
de baixada.
5’360 km (409731 E – 4615802 N) (466). Ignorem un camí que trobem a la dreta.
5’790 km (409373 E – 4615982 N) (442). Ignorem un camí que s’enfila a l’esquerra.
6’680 km (409020 E – 4616261 N) (360). Fites a l’esquerra del camí. Deixem la pista
principal. Continuem la caminada pel corriol que surt a l’esquerra.
6’890 km (408918 E – 4616305 N) (283). Trencall. Deixem a la dreta el camí que puja
fins la Font del Sala, seguim a l’esquerra. Travessem el Torrent Mal.
7’610 km (408414 E – 4616132 N) (280). Ignorem un camí que baixa a la nostra dreta.
7’640 km (408400 E – 4616107 N) (271). Enllacem amb la pista cimentada de Mata
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Rodona i Mura. Girem a la dreta.
7’660km(409371 E – 4616068 N) (265). Cruïlla de la Font Nova, aquesta font es troba
al marge esquerra de la riera. A l’esquerra la pista que continua als Hostalets del Daví
i Rellinars. Seguim cara ponent, travessem la riera de la casa Nova per sobre d’uns
passants de formigó. Ja només ens resta anar seguin la pista fins arribar de nou a la
Casa Nova de Sant Jaume, on hem començat l’itinerari.
8’550 km(407853 E – 4616729 N) (260). Casa Nova de Sant Jaume. Fi de l’itinerari

PUNTS D’INTERÈS
El Mas de la Casa Nova de Sant Jaume: Va ser un dels masos més grans i més
importants del Pont de Vilomara, malauradament el seu estat es ruïnós, just a l’entrada es
poden contemplar dues tines i una font que casi mai raja.
Tines de les Balmes Roges: Aquestes tines es troben al terme de Mura dins la balma del
mateix nom. Queden a l’esquerra del Puig Gili. El conjunt de les construccions la formen
tres tines i dues barraques en bastant bon estat de conservació. Els seus murs són fets amb
pedra amorterada aprofitant la balma per al tancament.

Ves a poc a poc, gaudeix del parc

Fitxa tècnica
Sortida: 8.00 h davant el Centre Cultural. Tornada cap a les 14.00 h, excepte qui es
quedi a dinar.
Desplaçament: cotxes particulars, el cost es repartirà entre els ocupants.
Recorregut: 8,550 km
Desnivell: 275 m
Temps de marxa: 3 h aproximadament
Dificultat: Fàcil
Inscripcions: al formulari adjunt o a Secretaria
Gratuït per els socis, 10 euros per els no socis
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Recomanacions: portar roba i calçat adequat, pals per caminar (opcional), beguda i un
bon esmorzar.
Nota: es obligatori que tots els participants disposin d’assegurança de la FEEC. Tots
aquells que no la tinguin poden venir igualment a la sortida, només cal que la
contractin en fer la inscripció, que els costarà 2 € per un dia.
El fet d’inscriure’s en aquesta activitat suposa l’acceptació plena de les normes
donades pels guies i les que es donaran al llarg de l’etapa.
Més informació: Enric Prat (618 270 049) i Josep Trullàs (619 963 134)

Inscripció:
->
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