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Senyalització: Senyalitzada amb marques 
blanques i grogues del PR C- 
144 i amb indicadors verticals 

Característiques: Travessa lineal que discorre 
per corriols, camins, pistes i 
carreteres en bon estat 

 

 
 

Ruta de les Colònies Tèxtils del Llobregat – etapa 1 
Agència de Desenvolupament del Berguedà 

 
Desplaçament: A peu 

Dificultat i públic 
recomanat: 

Sense dificultats tècniques; 
recomanada per a persones 
habituades a caminar 

Distància: 15,8 km 

Durada: 4 h 30 min 
 

Perfil del recorregut 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducció 

Itinerari senyalitzat com a PR C-144 que 
connecta les poblacions de Cal Rosal, al 
Berguedà meridional, i Balsareny, al Bages, 
resseguint de nord a sud el curs del riu Llobregat 
així com el reguitzell de colonies tèxtils que 
n’aprofitaven el seu cabal.  Es discorre entre 
camps de conreu, boscos i una frondosa 
vegetació de ribera tot contemplant nombroses i 
antigues colònies tèxtils. En aquesta primera 
etapa es passa per les colonies de Cal Rosal, la 
Plana, l’Ametlla de Casserres, cal Metre (dins de 
Gironella), cal Bassacs, Viladomiu Vell i Viladomiu 
Nou (on es troba la Torre de l’Amo, on podem fer 
una visita guiada), cal Cases (unit a Puig-reig) i 
cal Pons.  
 
Accés al punt de sortida 

L’inici de la ruta és a Cal Rosal (Berguedà). 
Per accedir-hi amb automòbil des de Berga, 
cal prendre la carretera C-16 en direcció SE 
cap a Gironella. 
 
Com s’hi arriba en transport públic? 

Cal Rosal disposa de línies d’autobusos 
(www.alsa.es) que la comuniquen amb 
Barcelona, Manresa, Berga i poblacions 
properes. 
 
Descripció del recorregut 

0,00 km (487 m). Se surt del N de Cal Rosal, des 
de l’aparcament de la Via Verda que duu a 
Pedret (hi ha un pal indicador del PR C-144). Es 
contempla la fàbrica i el convent de la Colònia 
Rosal .Es travessa el riu Llobregat pel pont vell 
de la carretera, passant per davant del recinte de 

la fàbrica i es creua l’antiga C-16 per un pas 
soterrat amb escales. Ens tornem a acostar al riu 
i baixem a migdia cap al molí de Minoves i l’edifici 
de l’escola. Es voreja el pont d'Orniu i se 
segueix pel camí fins a l’església de Sant 
Vicenç d'Obiols, una joia del romànic berguedà 
datada abans de l’any 888. 

2,06 km (535 m), 0 h 38 min. Davant del temple, 
prenem el camí de l'esquerra (SE) que passa pel 
costat del mas Lledó i retorna al riu. S’accedeix a 
la Colònia de la Plana, que ens rep amb un 
magnífic bloc d'habitatges. Davallem cap a la 
fàbrica de la colònia i, a la vora del riu, continuem 
per un caminet fins al final de la zona industrial. 
Passem vora el canal i la fàbrica de l'Ametlla de 
Casserres i gaudim del seu passeig presidit per 
l'església, edifici d'estil neogòtic d’una sola nau –
coberta amb volta d'aresta– i capelles laterals. 
Arribem a l'antic pont de les Febres, a l'altre 
extrem de la colònia. Seguim per la pista i, 
després de passar per sota la carretera C-16 (km 
4,67), prenem un corriol que voreja el canal 
d'aigua i porta a la Font del Balç. 

5,39 km (453 m), 1 h 33 min. Entrem a la vila de 
Gironella i després de creuar el riu Llobregat pel 
pont de la carretera trobem la Colònia de Cal 
Metre, situada dins del nucli urbà. Es passa pel 
costat dels pisos i la fàbrica fins al pont Vell. 
Sense creuar-lo tombem a l’esquerre i seguim el 
camí que va a retrobar el riu. Es travessa també 
la riera de la Riba i es ressegueix el camí entre el 
canal de desembocadura de Cal Metre i el riu. 
Més al S, arribem a la zona esportiva  i vorejant 
el riu i, poc després, a la Colònia Bassacs, que 
compta amb una torre imponent. Sense creuar el 
riu, continuem per un camí que discorre entre 
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pollancres i camps. 

8,64 km (432 m), 2 h 30 min. Resclosa de la 
Viladomiu Vell. En aquest punt, hi ha un petit 
mirador amb taules per descansar, i els plafons 
d’un petit itinerari circular que permet pujar fins al 
mirador de Cal Lluent. La Ruta de les Colònies 
segueix en direcció S vora el riu passant pel 
costat de la palanca d’accés a la colònia de 
Viladomiu Vell, (on ens podem desviar fer-hi una 
visita). Un cop retornem a la palanca, continuem 
pel camí vorejant el marge E del riu, fins la  
palanca de Viladomiu Nou, per on creuarem de 
nou el riu, i després el canal i ens endinsarem fins 
la fàbrica. Abans d’unes escales ens trobarem la 
desviació per pujar fins a la Torre de l’Amo, on 
podrem fer una visita guiada (prèvia concerta-
ció). Si continuem per la fàbrica, una carretera 
ben asfaltada i flanquejada per plataners ens 
condueix a la colònia del Guixaró. Aquí ens 
enfilem a l’antiga carretera C-16 que seguirem 
uns metres direcció S. Just abans del pont, 
prendrem un camí a la dreta i després d’una forta 
baixada trobarem de nou un agradable camí vora 
riu fins arribar a la colònia de Cal Prat.  

12,22 km (411 m), 3 h 30 min. Un cop a la colònia 
de cal Prat, baixarem al canal per creuar-lo i 
resseguirem direcció S fins a l’entrada de la 
turbina. Al final del recinte industrial prenem un 
corriol a migjorn. Continuem vora el riu i creuem 
la C-16 per sota d’un gran viaducte (km 13,46). 
Agafem un corriol a l’esquerra (S) que discorre 
per sota d’un polígon industrial, es passa pel 
costat d’una font i ens tornem a acostar al riu. A 
l'antic pont de Periques seguirem l’asfaltada a la 
dreta (Sense creuar el pont) fins arribar  a la fàbrica 
de Cal Cases.  

14,03 km (406 m), 4 h 00 min. Un cop a cal Cases 
podem accedir al centre del poble de Puig-reig si 
necessitem prendre provisions. Des de cal 
Cases el camí de les colònies tèxtils continua per 
un corriol a l’esquerre, que passa entre el riu i un 
seguit d’horts que n’aprofiten l’aigua i les fèrtils 
terres. Passem per la captació d’aigües de Puig-
reig, on el camí s’aixampla, continuant pel costat 

del riu. Finalment un petit corriol s’anirà enfilant 
progressivament fins la colònia de Cal Pons. 
Seguim pel costat dels habitatges, fins a trobar 
un pujador peatonal que ens conduirà a l'Esglé-
sia de la Colònia Pons (km 15,77, 408 m, 4 h  
30 min). Fi de la primera etapa. 

 

Informació pràctica 

Es recomana dur cartografia de l'entorn. És 
necessari proveir-se de roba i calçat adequats, 
aigua i menjar suficient. 

Aquesta etapa és ciclable –tot i que caldrà baixar 
de la bicicleta en alguns trams– excepte el tram 
del corriol d’abans de Puig-reig a cal Prat on es 
recomana als ciclistes abandonar momentània-
ment el PR, ja que transcorre per un corriol difícil 
de fer pedalant. Cal doncs, remuntar fins al 
polígon i creuar tot Puig-reig seguint l’avinguda 
principal fins a la desviació de cal Pons.  En cas 
de fer-se amb bicicleta, cal portar, a més, casc, 
material per reparar punxades. 

Per ajudar-nos a mantenir el medi i els camins, 
camineu pels senders abalisats, respecteu l’en-
torn, emporteu-vos les deixalles i, si detecteu 
alguna deficiència de senyalització i manteni-
ment, us agrairem que ens ho comuniqueu. 

Oficina Comarcal de Turisme del Berguedà 

Ctra. C-16, km 96,20 - 08600, Berga 

Tel. 938 221 500 www.elbergueda.cat 

 

Publicacions d’interès 

Mapa 5-Berga 1:25000  Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya. 

© Imatge del perfil: Compe GPS Team S.L. 

 

Data d’actualització de la informació 

Octubre de 2015 

 

 

 

 

http://www.elbergueda.cat/

