
Collbaix 543 m. (Bages) 
 
Cim: Collbaix. 
Data: Dimarts 18 de setembre de 2018. 
Participants (5): Joan Mª Boada, Joan Gassol, Josep Mariné, José Vázquez i 
Pere Lopez. 
Inici: Encreuament de pistes. 
Final: Encreuament de pistes. 
Circular: Si. 
Temps real: 01:19 hores. 
Temps total: 02:42 hores. 
Desnivell: 240 metres. 
Desnivell acumulat: 250 metres. 
Distància: 3,65 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
El dimarts dia 18 ens acostem fins a Sant Joan de Vilatorrada, just al costat de 
Manresa, per anar a fer el Collbaix de 543 metres. 
 
El dia a tot Catalunya pinta malament per fortes pluges, però les previsions 
donen una finestra en la que no plou pel matí a la zona a la qual anem. 
 
Al arribar al poble encara plovisqueja una mica, per la qual cosa entrem en un 
bar a fer un cafetó i donar temps al temps. 
 
Teníem previst fer una circular d’uns vuit quilometres, però com que el dia no 
acaba de fer net decidim d’escurçar l’excursió, i sortim del poble pel carrer de 
les Acàcies, seguim la pista, trobem una bifurcació i seguim a l’esquerra, més 
endavant arribem a un encreuament on deixem el cotxe. 
 
Plovisqueja i per tant ens posem les capelines i comencem a caminar quan són 
09:02 hores. 
 

 
            Punt on deixem el cotxe.           Camí que puja directe al cim. 
 
En el punt de sortida tenim un pal indicador que ens diu que a l’esquerra 
podem anar al nostre cim fent 1,2 quilòmetres, i a la dreta amb 3,5, anem 
directes cap a l’esquerra, ja tornarem per l’altre costat. 
 



El camí puja fort i directe, sense donar cap descans, però avui està una mica 
perillós, ja que amb les pluges caigudes i la que cau, està tot enfangat i patina 
força. 
 

 
          El camí està força enfangat.          El camí és força vertical. 
 
Pugem els dos-cents quaranta metres de desnivell directament per una vessant 
que li diuen els Rasots, i a la part alta, quasi bé dalt del cim passem pel costat 
d’una petita balma, decidim que com plou encara una mica, primer farem el cim 
i després tornarem fins aquí per esmorzar en aquest aixopluc. 
 
Quan arribem a dalt, per poder pujar fins dalt de tot, primer hem de passar per 
una escletxa que ens obliga a treure’ns les motxilles per poder passar. 
 

 
         Punt on es creuen els camins      Escletxa que hem de superar  
         de pujada i baixada.           per arribar al cim. 
 
Quan són les 09:45 hores som dalt del cim, però per estar a la roca cimera, on 
hi ha un pal amb una gran senyera, hem de saltar una petita escletxa que 
separa les roques, no res de l’altre món, però amb les roques mullades es fa 
una mica perillós. 
 
Entre núvols endevinem una meravellosa vista, però avui no és el dia. 
 
Ens fem quatre fotos i retornem fins la balma per menjar i beure una mica. 
 
 



 
                   Arribant al cim.  Cim del Collbaix 543 metres. 
 

Una vegada refets i quan són les 10:35 hores sortim de la balma retornant al 
camí de sortida del cim, que està marcat amb el GR 3.1 i que és una mica més 
llarg que el camí de pujada, ja que volem fer una circular i el camí de pujada és 
molt dret i està en unes condicions no molt recomanables per baixar. 
 
El camí pel que anem també té trossos de fort pendent i que hem de fer amb 
molta precaució, les patinades i caigudes poden ser perilloses, els arbres que 
hi han a costat i costat del camí ens ajuden en la nostra missió. 
 

 
Esmorzant sota una balma.               El camí de baixada és quasi tan 

dur com el de pujada. 
 

Quan són les 11:12 hores arribem a una pista que agafem cap a la dreta i avall. 
 
Ara ja només cal seguir la pista i els pals indicadors per arribar, canviem un 
parell de vegades de pista, però està molt ben indicat. 
 

 
            Arribant a la pista.         Canvi de pista ben senyalitzat. 



 
Quan són les 11:25 hores, arribem fins el cotxe per donar per acabada aquesta 
sortida, força humida com feia temps que no teníem. 
 

 
Dalt del Collbaix i sota la pluja. 

 

 
 

Mapa de la zona, recorregut en color groc. 
 


