
Unes tanques encara barren el
pas a l’inici del camí dels Corrals,
fins on s’arriba pel carrer de Sant
Marc. És previst que s’obri al pú-
blic aquest mes, quan s’hagin aca-
bat de col·locar els bancs i les ba-
ranes protectores que hi haurà
instal·lades al llarg del recorregut.
De moment, per motius de segu-
retat, resta tancat, però ja es pot
observar la urbanització d’aquest
camí arbrat, que permetrà passar
d’una banda a l’altra del turó del
Puigcardener. 

L’inici del camí és un pendent
fet amb un paviment de formigó  i
delimitat per una barana de pedra
que fa més amable la pujada.
Quan ets situat a dalt de tot, es
pot observar, des d’una espècie
de mirador, la Cova, el Pont Vell,
la torre de Santa Caterina i l’esta-
ció de la Renfe.  A partir d’aquí,
també s’observa la connexió amb
un altre camí que puja des del
passeig del Riu. A la banda es-
querra del camí, hi ha una franja
de terra de color negre amb uns
punts d’il·luminació que es distri-
bueixen al llarg de tot el recorre-
gut. A la banda dreta d’aquesta
via, s’observa com s’han assegurat
les balmes rocoses amb parets de
pedra per evitar que caiguin les
roques. També s’ha deixat un mar-
ge sota les balmes que és delimi-
tat per unes plaques de ferro i que
és ple de pedres Si continuem ca-
minant en direcció cap a la Refor-
ma s’observa que la superfície del
camí deixa de ser de formigó per
convertir-se en sauló. Es combi-
nen unes tires transversals de for-
migó amb el sauló. A mig recorre-
gut del camí ja apareixen els pri-
mers arbres a la banda esquerra.
Un tros més enllà hi ha una altre
tros arbrat on hi ha alguns avets i
palmeres. El camí s’acaba d’una
manera abrupta, només separat
per una tanca, ja que per aquest
extrem ha d’enllaçar amb la futu-
ra plaça de la Reforma, connexió
que encara s’ha de portar a terme,
una vegada s’hagi acabat l’apar-
cament. També es pot observar
com s’ha mantingut el prat d’her-
bes d’algunes de les feixes per on
transcorre el camí.

El camí dels Corrals s’anomena
així perquè antigament s’hi guar-

daven animals tancats en corrals.
Aquest pas feia anys que es troba-
va barrat a conseqüència d’unes
esllavissades que el van deixar
impracticable. La recuperació
d’aquesta via és la primera actua-
ció d’urbanització per convertir
progressivament en zona verda la
falda sud del turó del Puigcarde-
ner. La urbanització del camí es
va iniciar a final del mes de març
passat, després de les fases d’en-
derroc de les edificacions del car-
rer de Sant Marc. 

Les obres han comportat la ur-
banització del camí i la consolida-
ció de la base de les balmes roco-
ses del turó que el ressegueixen.
El projecte, que té una superfície
de 2.508 m2, ha previst la millora
d’un tram del camí existent i la
creació d’un de nou que, seguint
unes feixes que hi havia a la falda
del Puigcardener, ha permès sub-
stituir l’antic tram d’aquest camí
que baixava cap al passeig del Riu

i que s’havia esllavissat. D’aques-
ta manera, s’establirà un recorre-
gut que permetrà anar del costat
oest al costat est del turó pràctica-
ment sense cap desnivell. 

Les obres tenen un pressupost
de 400.000 euros i han rebut
aportacions del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional i
d’una partida del Pla de Barris de
la Generalitat de Catalunya.
Aquesta via permetrà anar de la
plaça de la Reforma a l’alçada del
carrer de Sant Marc. A partir d’a-
quest punt, el vianant tindrà dues
opcions, o bé enllaçar amb el camí
de la Cova o continuar pel carrer
de la Codinella, que és on s’ins-
tal·larà la passarel·la que connec-
tarà el Barri Antic amb el de les
Escodines, les obres de la qual és
previst que comencin l’any vi-
nent. Aquesta actuació s’inclou
en el projecte global de renovació
de la façana sud de Manresa, que
preveu la construcció de la roton-
da de Sant Marc, la construcció
del Palau Judicial i l’ampliació del
parc del Cardener amb la substi-
tució d’un tram del passeig del
Riu per un nou vial. La remodela-
ció de la plaça de la Reforma, ini-
ciada l’agost del 2005, és la prime-
ra de les grans obres de transfor-
mació de l’entrada sud de la ciutat
i ha de permetre millorar la con-
nexió de la Seu amb el seu entorn.

El camí portava cap
als antics corrals que
hi havia hagut a la
part inferior del
Puigcardener

D’espai per a corrals a passeig 
La recuperació del camí de sota la Seu permetrà travessar el Puigcardener d’una banda a l’altra
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Aquest mes s’obrirà al pú-
blic el camí dels Corrals, una
antiga via que l’Ajuntament
ha recuperat i que permetrà
passar d’un cantó a l’altre
del turó del Puigcardener
per sota de la Seu. Només
manca col·locar-hi uns
bancs i unes baranes protec-
tores per poder-s’hi passe-
jar. Regió7 l’ha recorregut i
n’explica els detalls
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Al final hi ha avets i palmeres

J.S.

El camí és fet de sauló i formigó
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Les balmes s’han reforçat amb murs
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Una pujada marca l’inici del camí 


