
Descripció de la Ruta Ramadera 

- Itinerari principal - 

TRAM 1 L’ESPUNYOLA- AVIÀ 
Tipus 
marca 

 

Km 

 

DESCRIPCIÓ 

 PB1 EL MONTANYÀ. La Ferreria*  Sant Martí de Correà* Θ Returada i dormida 
entre la Ferreria i Montanyà 

 0,000 Sortim per la pista que marxa just pel davant del trencant de Montmajor (Casa 
de Montanyà) direcció Cal Tet.   

Si seguim la carretera principal uns 500m direcció Cardona, trobarem la casa de 
la Ferreria. 

 
0,210 Prenem el camí de la dreta que voreja el camp, per tornar a enllaçar amb la 

pista uns metres més endavant. 

 0,380 NXS. A l’enllaçar de nou amb la pista, prenem el camí de la dreta que entra dins 
el bosc.  

Si continuem per la pista ens podem acostar  a l’església de Sant Martí de 
Correà  (a uns 2Km).  

 
0,715 Passem entre dos camps i continuem pel camí 

 0,990 Després de passar pel costat d’un camp, creuem la carretera i continuem per la 
pista de l’esquerra. 

 
1,060 Continuem per la pista de l’esquerra. 

 
1,255 Just al costat d’un munt de pedres, prenem el camí pedregós de l’esquerra. 

 
1,885 Arribem a l’antiga gasolinera del Bosc. Creuem la carretera 

 PB2 ORATORI DE LA MAREDEDÉU DEL BOSC. Bressol de la Marededéu del 
Bosc-Sepulcre megalític*. Santuari Marededéu dels Torrents* 

 1,920 NXS. Continuem per darrera la casa i l’Oratori de la Marededéu del Bosc.  

Si continuem el camí direcció sud, després de 1’3 Km arribarem al Santuari de 
la Marededéu dels Torrents. 

 2,030 A uns 100m de l’oratori a peu de camí podem observar el sepulcre megalític del 
Bressol de la Marededéu del Bosc. Continuem sempre pel camí  

 2,185 Enllacem amb una pista a l’esquerra, que no deixarem tot i que anirem trobant 
pistes i camins secundaris a banda i banda. 

 2,415 Just abans d’arribar al conjunt de cases de la Pedrera, després del dipòsit 
d’aigua, prenem el camí de l’esquerra. Igualment fem cas omís als camins que 
surten a banda i banda del camí principal que seguim 



 2,650 Abans de creuar un vailet del pas d’animals, prenem un corriol a la dreta 

 2,830 Creuem de nou la carretera i continuem per la pista de l’esquerra 

 3,125 Arribem a un prat on sembla que s’acabi el camí, però continuem per l’esquerra 
direcció un munt de rocs, de seguida ja veurem la paret de pedra que aguanta 
el camí fins la casa de Codonyet. 

 PB3 CODONYET. Ca l’Ardit Θ Dormida a Codonyet. Antic Hostal de Ca l’Ardit 

 3,325 Passem just pel mig de les cases de Codonyet, i continuem per la pista 
asfaltada. 

 3,560 NXS. Seguim pel camí paral�lel a la carretera. 

 3,935 Creuem rec 

 4,025 Arribem a les cases conegudes com el Forn de Reixachs. Seguim per l’asfalt a la 
dreta, i després a l’esquerra direcció la Sala 

 4,090 Passem per un corriol que surt entre la casa de la Sala i una granja. Després 
passem pel costat esquerra de la bassa i cap a Ca l’Ardit. 

 4,270 NXS. Ca l’Ardit. Continuem per la pista a la dreta després de creuar un rec. 

 4,295 Just al revolt deixem la pista i agafem el camí que puja per unes roques on són 
visibles les marques fetes pel pas del bestiar al llarg del temps. 

 4,465 Creuem la pista i després de passar el filat, continuem per les roques. 

 4,540 Creuem la riera que desemboca en un petit embassament on possiblement al 
terra trobarem el rastre de les ovelles que ens guiaran al camí que hem de 
seguir. 

 PB4 CAL PAUET Θ Enllaç ramal que pujava les pastures d’estiu als Rasos de 
Peguera 

 4,750 NXS. Cal Pauet. Continuem per la pista secundària que passa per davant la 
casa i les granges de Cal Pauet 

Punt d’enllaç amb la variant de l’Espunyola. 

 4,965 Prenem la pista de l’esquerra 

 5,070 Creuem la pista principal i baixem entre les grans alzines que ens conduiran 
fins a un espai obert que seguirem força paral�lel a la carretera.  

 5,400 Creuem la pista i continuem altre cop entre les alzines, passant pel costat d’una 
bassa i després un tram obert. 

 5,555 NXS. Prenem el camí a l’esquerra, que segueix el traçat de la línia elèctrica.  

 5,770 Continuem pel camí que passa just per sobre la rasa. 

 5,985 Casa Puigventós. Continuem per la pista asfaltada de l’esquerra. 

 
6,090 NXS. Agafem la pista de la dreta, seguint a partir d’ara les marques de GR 

(GR1). 



 
6,185 Creuem la riera.  

Si prenem el corriol que marxa a la dreta, podrem visualitzar des de sota el Salt 
del Colom. 

 
6,300 Prenem la pista de l’esquerra. 

 PB5 CAL PIUS. Antic dolmen ara desaparegut 

 
6,380 Creuem la carretera fins a la casa i forn de pa de Cal Pius. Un cop davant la 

roca, continuem per la pista que marxa cap a les granges. 

 
6,565 Just darrera les granges, prenem el corriol que marxa direcció a la dreta. El 

camí passa entre camps i creuant algun rec. 

 
6,850 Creuem la riera, i continuem pel camí aquí més ample. 

 PB6 ELS QUATRE VENTS. Església de Sant Climent de l’Espunyola*. Mas 
Castell de l’Espunyola*. 

 7,000 NXS. Davant la masia dels Quatre Vents deixem les marques de GR que 
continuen cap aquesta i prenem la pista a l’esquerra. 

 7,170 Continuem per la pista asfaltada a la dreta, direcció la casa de la Pobla 

 7,340 NXS. Deixem la pista principal i continuem pel camí de l’esquerra. 

Si continuem uns 100m per la pista principal arribarem a l’Església de Sant 
Climent de l’Espunyola. I si encara continuem uns 800m arribarem al mas el 
Castell de l’Espunyola. 

 7,560 Prenem pista a la dreta 

 7,700 Deixem la pista abans del revolt i seguim el camí per dins el bosc. 

 7,795 En una esplanada de roca just al costat de la carretera, prenem camí a 
l’esquerra.  

 7,902 Prenem pista a l’esquerra 

 7,965 Prenem camí a l’esquerra. Al llarg d’aquest camí podrem observar marques a la 
roca del pas del bestiar. 

 8,335 Petit pla; prenem pista a l’esquerra. 

 8,415 Creuem la carretera i continuem pel camí paral�lel a aquesta. 

 8,530 Roca amb marques del pas del bestiar. Continuem pel camí. 

 8,660 Creuem la carretera i passem per davant dels coberts. 

 PB7 HOSTAL DEL GRAN NOM. Θ Antic Hostal del Gran Nom. Θ Marques del pas 
del bestiar. 

 8,835 Just davant l’Hostal del Gran Nom, prenem el camí al costat de la carretera. 
Aquí el camí seguia més per la dreta, però l’ampliació dels camps i la construcció 
de la bassa i granja, han fet desviar el camí per aquest sender a peu de 
carretera. 



 9,065 Prenem la pista a la dreta 

 9,155 Prenem el camí recuperat recentment a l’esquerra 

 9,460 NXS. Creuem la riera i continuem pel camí que s’eixamplarà convertint-se en 
pista. 

Si continuem pel sender de l’esquerra arribarem a la casa dels Porxos. 

 PB8 SANT SERNI DE CLARÀ. Masia els Porxos**. La Riereta** Θ Returada i 
dormida davant la casa dels Porxos i Sant Serni. 

 9,785 Església de Sant Serni de Clarà, i més al sud est ens queda la casa de la 
Riereta. Continuem per la pista. 

 10,015 NXS. Creuem la pista asfaltada i continuem pel corriol direcció nord-est. 

Continuant per la pista de la dreta arribaríem a La Riereta. 

 10,220 Creuem la pista engravada i seguim pel camí que surt cap a l’esquerra. Al cap 
d’uns metres es convertirà en corriol. 

 10,525 Prenem uns metres la pista a la dreta. 

 10,585 Després de passar entre una pilona de la llum i una alzina, prenem el corriol 
entre camps a l’esquerra. 

Punt d’enllaç amb la variant d’Avià. 

 PB9  PLA DE LA PARERA. Masia El Pou**. Riera d’Avià. Θ Returada al Pla de la 
Parera i davant el Pou. Abeurada a la Riera 

 10,910 El camí ens porta al costat de la carretera, que continuarem uns metres pel 
costat. 

 11,035 Pla de la Parera. Al sud-est tenim la casa de la Parera i al nord-oest la Masia 
del Pou. Continuem uns 200m pel vial al costat de la carretera. 

 11,265 Creuem la carretera. Passem entre els dos camps i prenem el camí entre camps. 

 11,620 NXS. Creuem la carretera, i prenem el carrer paral�lel a la fàbrica tèxtil, direcció 
Avià. Aquí deixem el camí ral de Cardona a Berga que continua paral�lel a la 
carretera. 

 11,825 Seguim la pista a l’esquerra 

 12,045 Prenem la pista de l’esquerra.  

Uns metres més endavant podem optar per retallar la pista amb el corriol a la 
dreta i creuar pel pont. 

 12,115 Creuem la riera d’Avià. 

 12,200 Prenem el carrer a l’esquerra, passant per davant les escoles. 

 12,285 NXS. Prenem l’avinguda Francesc Macià a la dreta 

 12,410 Prenem el carrer Anselm Clavé a l’esquerra 

 12,475 Prenem el carrer Serra Húnter a la dreta 



 12,545 Prenem el carrer que puja de les piscines a l’esquerra fins arribar a la plaça de 
l’Ajuntament d’Avià.  

 

 PB1 AJUNTAMENT AVIÀ. Tossal. Nucli antic. Església Sant Martí. Θ Cruïlla de 
camins Berga, Capolat-Espunyola i Cal Rosal-Olvan 

 12,620 Final TRAM 1: L’Espunyola-Avià 

 

PB = Punt d’informació Bluetooth 
NXS = Nus Xarxa de Senders (està previst que hi hagi un pal amb banderoles de la Xarxa 
de Senders) 
 
 
RUTA RAMADERA DINS EL NUCLI D’AVIÀ: 
 

 


