
de la Ruta del vi DO Pla de Bages

La Ruta del vi de la DO Pla de Bages us proposa itineraris 
circulars per gaudir la natura i el paisatge de la vinya i la pedra 
seca. Una manera saludable d’apropar el patrimoni vitivinícola 
als apassionats de l’esport i el running i acabar compartint 
una copa de vi al celler!

Organitza: Amb el suport de:

Informació
i tracks!

Amb la
col·laboració de:

En aquest recorregut 
passarem per diferents 
horts sempre al costat 
de la Riera de Malrubí.
En arribar de nou al
poble veurem barraques 
de vinya i l’antic
Forn de la Sala.

Aquest itinerari puja 
fins al turó del Collbaix 
(543 metres). Trobareu 
història, olis, vins, pedra 
seca, etc. Passarem
per corriols entre vinyes
i veurem dipòsits de vinya
i tines al mateix Collbaix.

Passarem pels boscos de 
Salelles fins arribar a la 
Serra de Gallcanta i La 
Melera, amb una alçada 
entre 630 i 670 metres.

En aquesta ruta podrem 
gaudir de les vistes al bell 
mig del Pla de Bages, a 
tocar del Parc de l’Agulla 
i la Sèquia i entre vinyes, 
també veurem barraques 
de pedra seca i passarem 
per un pont de fusta.

En aquest recorregut ple 
d’història passarem per 
vinyes, oliveres, veurem 
pedra seca o ens podrem 
remullar en rieres i gorgs. 
Sempre amb vistes a 
Montserrat i les vinyes
de l’Oller de fons.

Municipi: Artés
Dificultat: Fàcil
Distància total: 6,72 km 
Desnivell: 117 m

Municipi: Manresa
Dificultat: Fàcil 
Distància total: 5,79 km 
Desnivell: 297 m

Municipi: Sant Salvador
de Guardiola 
Dificultat: Fàcil 
Distància total: 12,6 km 
Desnivell: 317 m

Municipi: Sant Fruitós
de Bages 
Dificultat: Fàcil 
Distància total: 9,8 km
Desnivell: 55 m

Municipi: Manresa
Dificultat: Moderada
Distància total: 10,79 km
Desnivell: 216 m

ArtésCollbaix Fargas
- Fargas

Mas de 
Sant Iscle

Oller
del Mas 

Podeu fer les rutes pel vostre compte
o apuntar-vos a les activitats proposades, consulta-les a la web!

rutadelvidobages.cat @rutadopladebages 

Ves a la ruta Ves a la ruta Ves a la ruta Ves a la ruta Ves a la ruta

https://www.rutadelvidobages.cat/camins-de-vi/
https://www.rutadelvidobages.cat/camins-de-vi/
https://www.instagram.com/rutadopladebages/
https://www.rutadelvidobages.cat/pla/trail-per-loller-del-mas/
https://www.rutadelvidobages.cat/pla/8404/
https://www.rutadelvidobages.cat/pla/trail-per-fargas-fargas/
https://www.rutadelvidobages.cat/pla/trail-pel-celler-collbaix/
https://www.rutadelvidobages.cat/pla/trail-de-la-ruta-del-vi-de-la-do-pla-de-bages-per-lespai-artium/

