
Entre masies, vinyes i tines a la 
riera de Mura

Les moltíssimes tines de pedra, barraques i marges que ens 
recorden el passat vinícola d’aquestes terres.

L’encant natural dels Ulls del Riu Llobregat.

Resseguir la serpentejant riera de Mura.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Ruta circular, llarga i exigent, que ens descobreix la riera de 
Mura i ens apropa al ric passat vinícola d’aquesta atractiva 
zona del Bages.

Continguts i disseny:
www.rutespirineus.catTelèfon servei d’emergències: 112

Comencem l’itinerari al Càmping La Tatgera. Sortim del càmping i agafem la carretera BV-1221 

de baixada (esquerra). Al cap d’uns 600 m, davant de la Mare de Déu de la Concepció, agafem la 

pista de terra que surt cap a la dreta. Baixem pel vessant de la muntanya i arribem a una cruïlla 

de pistes amples, nosaltres continuem cap a l’esquerra. En el següent tram deixarem enrere 

diversos camins i pistesa banda i banda, mantenint-nos sempre per la pista principal: baixem fins 

a la riera de Talamanca, la creuem, ens enfilem fins al serrat de la Torre, continuem per la carena 

cap a l’esquerra (O) i davallem suaument fins que creuem la carretera BV-1221.

Seguim endavant per la pista, i després de 4,3 km entre boscos i zones més obertes, arribem al 

costat de la riera de Mura. Més endavant tornarem a aquest mateix punt. Abans, però, seguim la 

riera de Mura cap a la dreta (O) i anem a veure la Casa de les Tines i els Ulls del Riu Llobregat.

Reculem fins al punt on abans hem arribat a la riera de Mura, passem per darrera d’una granja 

i comencem a resseguir la riera -que hem de creuar un parell de cops- amunt (E), cap a Sant 

Esteve de Vila-rasa. Continuem remuntant la riera passant per Cal Jepet, la Sínia de l’Hort del Prat 

i arribem a un creuament on hi ha una cadena.

En aquest punt deixem la riera de Mura enrere i, passant pel costat de la cadena, agafem la 

pista que puja cap a Pruners. Resseguim el serrat del Caselles a mig vessant en direcció E i 

arribem a la masia de la Vila. A continuació rodegem el contrafort del serrat i ens situem al seu 

vessant N. El camí s’orienta cap a l’E i baixa cap a Ca n’Escaiola. Desemboquem a la vall del 

torrent del Güell, ja als peus de la Tatgera, que ens queda al N. Abordem un últim tram de pujada, 

fent algunes llaçades, i arribem a la porta del Càmping La Tatgera.

Altitud mínima   200 m     

Altitud màxima   489 m  

Punt de sortida / arribada   Càmping la Tatgera

Població   Talamanca

Exigència física   Alta  

Temps total efectiu   3:30 h     

Distància total   27,7 km     

Desnivell acumulat   634 m     

1 català

Càmping La Tatgera
Ctra. BV-1221, km 29,2
Vilanova de Sau (Osona), Barcelona
Tel: +34 696 60 82 44 | campinglatatgera@hotmail.com 
www.campinglatatgera.wixsite.com

Cap a finals del segle XIX, just abans de l’arribada de la fil·loxera, bona 

part de la superfície de Talamanca, Mura, el Pont de Vilomara i Rocafort 

estava coberta de vinyes. Com que el terreny és força muntanyós, es 

varen construir tines de pedra enmig de les vinyes per produir el vi allà 

mateix. Les tines, les barraques i els marges de pedra seca constitueixen 

avui un patrimoni arquitectònic i històric únic que testimonia la 

importància de la viticultura al Bages -topònim que prové del llatí Bacus, 

déu romà del vi- durant segles.
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Càmping La Tatgera
Ctra. BV-1221, km 29,2
Vilanova de Sau (Osona), Barcelona
Tel: +34 696 60 82 44 | campinglatatgera@hotmail.com 
www.campinglatatgera.wixsite.com

Aquest croquis aproximat amb l’itinerari de la ruta ha estat creat a partir del mapa “Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000. Bages.” propietat de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible a www.icgc.cat.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Altura Distància

        Càmping La Tatgera 405 m 0,0 km

        Pista de terra cap a la dreta 380 m 0,6 km

        Gir esquerra 339 m 1,2 km

        Creuament carretera BV-1221 379 m 4,3 km

        Riera de Mura 241 m 8,6 km

        Casa de les Tines 213 m 10,3 km

        Ulls del Riu Llobregat 202 m 10,8 km

        Creuament - cadena 331 m 27,7 km

        Càmping La Tatgera 405 m 0,0 km
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA
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