
PUJADA AL COLLBAIX 30 SETEMBRE 2017 

Manifest del Collbaix 

El Collbaix és un recurs natural singular i característic del nostre paisatge situat a la cruïlla dels 
municipis que avui estem aquí presents: Sant Joan de Vilatorrada, Manresa, Fonollosa i 
Rajadell. Aquest lloc tant emblemàtic és geològicament, paisatgísticament, socialment història 
viva del Bages, punt excel·lent d’observació al llarg dels temps, de guarda i també de gaudi dels 
nostres veïns i veïnes i de molta gent de la comarca i d’arreu.  Les vistes des del cim, permeten 
contemplar Montserrat de tu a tu i una important àrea territorial que va més enllà de la 
comarca, no deixant indiferent a ningú. 

Ric en patrimoni agrícola, a finals del segle XIX les zones més elevades del Collbaix van ser 
sembrades de vinya i les petjades d’aquest passat agrari es manifesten amb les múltiples 
feixes, pous, sitges i construccions de pedra seca, com les barraques de vinya. 

Els seus vessant i relleu tabular expliquen la història mil·lenària del territori que ocupa i ens fan 
entendre la característica acció de buidatge dels rius Cardener i Llobregat que han configurat la 
fisonomia actual del Pla de Bages i els seus relleus exteriors com el Collbaix. 

Com d’altres zones naturals del Bages s’ha vist afectat per l’acció del foc i l’acció de l’home 
modern, fet que ens porta a la reflexió de repensar accions preventives i de millora de la massa 
forestal tot recuperant les espècies autòctones i a fer reflexions de com podem fer sostenible 
la gestió i l’ús humà d’aquest espai natural .  

Un reconeixement que duu implícit seguir potenciant accions per protegir i preservar la flora i 
la fauna d’aquest recurs natural és la seva declaració de Parc Territorial per les seves 
característiques Mediambientals i d’Especial Interès Paisatgístic..¡ 

Actualment s’evidencia un ús d’esbarjo i lleure creixent, que reclama una ordenació del seus 
usos presents i futurs, per tal de minimitzar el seu impacte ambiental i revertir les afectacions 
ja existents. 

Collbaix és un recurs on la projecció de noves activitats s’ha d’emmarcar des d’una perspectiva 
responsable i sostenible social, econòmica i ambiental. Catalunya així ho ha entès, sent una 
destinació turística acreditada amb la certificació Biosphere, recollint aquest compromís i fent 
extensiu aquests principis a tot el territori català.  

Els ajuntaments de Sant Joan de Vilatorrada, Manresa, Rajadell i Fonollosa aquí presents tenim 
la ferma convicció de treballar per a la millora del Collbaix des de la vessat ambiental i turística 
i volem manifestar aquesta voluntat sent, enguany, l’any Internacional del Turisme Sostenible, 
amb la següent declaració:  



 

        

 
 

 
 

Manifestem la voluntat de: 

• Treballar conjuntament per la conservació, la preservació i la protecció del recurs 
natural del Collbaix. 

• Dinamitzar turísticament el Collbaix i el seu entorn garantint un ús responsable i 
sostenible del recurs que no en malmeti la riquesa natural i en potenciï la riquesa 
social. 

• Treballar per a la regulació dels usos actuals i futurs del Parc Territorial del Collbaix. 
• Protegir el paisatge agrícola de l’entorn del Collbaix i fer promoció dels productes 

agraris que s’hi generen. 
• Promocionar la conservació i valorització del patrimoni arquitectònic com les 

barraques i les sitges. 
• Recuperar i posar en valor les fites històriques lligades al Collbaix.  
• Millorar la connectivitat a peu i en bicicleta entre el Collbaix i els nuclis urbans i 

ordenar-hi l’accés en mitjans motoritzats. 
• Posar en valor la muntanya del Collbaix com a element amb capacitat educativa i 

divulgativa del nostre patrimoni social, cultural, natural i geològic, així com fomentar 
la sensibilització ambiental aquí i arreu. 

Per tot això els 4 municipis, tal i com promou aquest Any Internacional Del Turisme sostenible, 
som conscients que des de la política es pot contribuir decisivament en la implementació 
d’accions per a la conscienciació de la ciutadania que ens porti a un desenvolupament 
sostenible en tots els àmbits. 

Aquesta voluntat que ratifiquem avui conjuntament, doncs, aquí al cim del Collbaix persegueix 
fermament aquests objectius exposats en aquest manifest i  que mantenen la filosofia de 
treballar des del nostre àmbit territorial, per la conservació i gestió turística i ambiental 
sostenible del nostre entorn més pròxim. 

Estimem el Collbaix. Vivim-lo, gaudim-lo, respectem-lo 

Cim del Collbaix a 30 de setembre de 2017 


