
MEMORIA EXPLICATIVA DE LA RUTA DELS PONTS 

1. DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI 

La ruta comença al poliesportiu de Les Salines, concretament a l’arc de l’entrada (antiga 

entrada al campament militar). Creuem el poliesportiu. Quan creuem tot el poliesportiu 

apleguem a la casa de la sal, zona on en un futur immediat es trobaran les instal·lacions 

destinades al turisme rural.  

Abans de començar la ruta podem parar-nos un moment a observar el pont que separa, de 

forma fictícia, el paratge natural de Les Salines del poliesportiu municipal. Es tracta d’un 

xicotet pont construït amb motiu del nou traçat de la carretera de Manuel-Xàtiva (CV-41).  

 

Pont Nou de les Salines (1) 

Comencem la ruta a l’encreuament de camins i agafem el camí de l’esquerra, buscant el 

camí del Santíssim. Per a aplegar a aquest camí passem pel costat d’una torre d’un vaixell 

que van posar els militars.  

Continuem pel camí del santíssim i a 300m creuem el Barranc de Les Salines. A 

continuació passarem per un antic caseriu que rep el mateix nom que el camí. Caminem 

800m més i apleguem al famós Pont de Fusta.  



 

Pont de Fusta (2) 

Aquest pont es va inaugurar l’any 1902 i per ell passava el vell camí de Xàtiva. Va estar 

construït damunt d’un altre pont, conegut com el Pont de la Viuda. Aquest últim es va 

construir al 1648 i va estar donant servici fins 1815 quan una riuada es va endur els seus 

pilars.  

El Pont de Miralles o de la Viuda fou un dels primers ponts sòlids que s’alç{ a Manuel. 

S’elevava sobre set pilars amb tallamar i sis voltes apuntades, tot obrat de carreus de 

pedra. La llarg{ria d’estrep a estrep era de 78 vares (71,14m), amb una alçada de 5 vares 

(4,56m) d’amplada, sense comptar andanes laterals i ampits. Dels sis arcs apuntats, els 

quatre centrals eren de major llum i reforç que els dels estreps: els del mig feien 10 vares 

de llum (9,12m) i 8 d’alçada (7,30m), mentre que els dels costats amidaven 6,5 vares de 

llum (5,93m) i 6,25 vares d’alçada (5,70m).  

Segons han anat contant al municipi generació darrere generació, aquest pont va estar 

manat construir per una dona que va perdre al seu fill en les aigües del riu Albaida. Va 

decidir construir un pont per a que cap mare sofrira el que ella havia sofrit.  

Va servir fins que la riuada del 27-28 d’Octubre del 1815 va trencar un dels set pilars amb 

tallamar i dos dels sis arcs. El 1826 s’encarreg{ la reconstrucció del pont a l’arquitecte de 

Xàtiva Francesc Cuenca amb un pressupost de 6.944 pesos. Quan s’acab{ l’obra es va 



col·locar una inscripció commemorativa que ha sigut rescatada i col·locada en un dels 

pilars del pont de Fusta.  

Amb l’avinguda de Sant Carles de 1884, quan damunt del pont de la Viuda havien alçat un 

pont pr{ctic de fusta que també s’emporta el riu, la prefectura d’Obres Públiques, realitz{ 

un estudi per a rectificar el vell pont. A l’estudi s’aconsell{ la construcció de passos 

provisionals que s’adaptaven molt bé als cabals discontinus que tenen aquests rius.  

Anys després, els arquitectes de la Diputació de València es desplaçaren per realitzar un 

informe on proposaven que fora demolit el vell pont i reemplaçat per un altre nou. A 1842, 

quan ja estava el projecte del nou pont a punt, arribà una altra avinguda del riu que tornà a 

deixar el pont inservible.  

A 1887 s’estudi{ la construcció d’un pas per a la carretera, construït el 1890, a 50m per 

dalt del pont de la Viuda. Al mateix temps, a 70m aigües avall del vell pont, els veïns del 

poble alçaren un altre pont de fusta fonamentat sobre argamassa, que s’emportaria la 

riuada de 1899.  

Els mateixos particulars que havien finançat el pontó demanaren ajuda a la Diputació per a 

construir un pont modern, definitiu i ferm. L’11 d’Abril de 1901 es concedia l’obra a favor 

de Rafael Alba i altres socis, tots veïns de Manuel, per a alçar el pont i gestionar-lo durant 

els 70 anys següents.  

El pont de Fusta cost{ 150.000 pessetes de l’època, s’execut{ entre els anys de 1901-1903, 

encara que s’inaugurà oficialment a Febrer del 1902.  

El que es va construir va ser un pont mixt, amb pilars de carreus de calcària blanca i una 

estructura de fusta de 3m de calçada, suficient per al pas del vianants, cavalleries i carros. 

Aquest pont constava de dos estreps i set pilars de planta rectangular arredonida, que 

deixaven vuit buits: els sis del mig, de 15m de llum, i els dos dels extrems, 

respectivament,de 9,30 i 13,10m. Entre pilar i pilar s’allargaven dues j{ssenes de fusta 

armades per dues bieles de fosa i un tirant de ferro, que sostenien les moltes biguetes o 

cabirons muntants al través. El paviment de fusta per on circulava el trànsit rodat, 

disposava de dues faixes de palastre, a manera de carril, per a evitar el desgast de la 

calçada.  

La Diputació va concedir a Alba i companyia el compromís d’aquests de reemplaçar la 

solera de fusta per una sòlida construcció de ferro, abans de 1923. El concessionaris van 

realitzar la reforma l’any 1909. Aquests cobraven un peatge a la gent que volia creuar-lo. 



L’any 1920, els concessionaris es queixaren perquè travessaven el pont alguns automòbils 

i no els podia cobrar peatge legalment.  

En 1921, s’autoritz{ a cobrar 5 cèntims de pesseta a cada ciclista, 60 cèntims a un cotxe de 

combustió d’hidrocarburs, i una tarifa variable a cada camió, depenent de la c{rrega. Però, 

l’any 1927, degut a l’aparició de l’impost de matriculació cobrar el peatge era il·legal. A 

canvi, el govern va oferir als concessionaris una subvenció anual.  

Mentre tant, a 1923, una forta riuada que embarrer{ d’arbres el pont, derroc{ dos pilars i 

s’emport{ algunes bigues aigües avall.  

L’any 1924 es va reconstruir el pont que va durar fins 1957, un altre any de riuades. Va ser 

després d’aquest riuada quan va ser desmantellat finalment.  

A l’actualitat sols resten els estreps i els sis pilars, alts i esvelts amb fronts arrodonits de 

carreuat a manera de tallamars i panys de fàbrica de llambordes. També destaca el robust 

i regular emmacat, executat amb grans pedres, que evitava que el corrent de l’aigua 

soscavés el ferm de fomentació dels pilars.  

Continuem la ruta pel vell camí de Xàtiva fins aplegar a un xicotet habitacle en ruïnes. En 

aquest punt girem cap a l’esquerra buscant una altra vegada el camí del Santíssim. En el 

primer encreuament agafem el camí de l’esquerra. Caminen 1,3Km i apleguem a un xicotet 

barranc, anomenat el Barranc del Carraixet, que hem de creuar a través d’un xicotet pont.  

Continuem caminant i als 1,8Km trobem un pou de reg, aleshores agafem el camí de 

l’esquerra i anem a buscar el llit del riu Albaida i el Pont de Ferro.  



 

Pont de Ferro (3) 

A uns 2,8Km, trobem el Pont de Ferro, per on, fins fa poc, creuava la línia de ferrocarril de 

València-Xàtiva.  

El Pont de Ferro és un pont de ferrocarril que pertanyia a la línia València-Xàtiva. Es tracta 

d’un pont de deu ulls, resolt amb dobles bigues met{l·liques d’{nima plena travades amb 

creus de sant Andreu, formant caixons sobre els que discorre la via fèrria. Al primer terç 

del segle XX, es va desdoblar la via fèrria, i va ser necessari intervenir sobre aquest pont. 

Es mantingueren els pilars i estreps originals de fabrica de rajola i carreus, que foren 

ampliats seguint la forma original. Els dos caixons són independents, deixant un buit entre 

ells, mentre que el costat exterior està recorregut per l’habitual passarel·la o vorera 

volada, sostinguda per cartel·les, amb paviment de planxa gravada i protegida per una 

senzilla barana per al manteniment del pont. Aquest pont també va sofrir un 

desmantellament amb la riuada de Sant Carles l’any 1864. 

Actualment, des de Juny de 2009 a passat a estar en desús degut a que s’ha realitzat una 

variant de la línia del ferrocarril de València-Xàtiva per a que aquesta no circule per dins 

del poble de Manuel. 



Uns metres abans del pont de Ferro, hi ha un xicotet pont que creua el riu i ens trasllada al 

municipi. Si agafem aquest camí, anomenat el camí rural del Palmeral, tornem a passar pel 

pont de Fusta. Continuem el camí fins que apleguem al casc urbà de Manuel. Continuem 

pel carrer Juan Moreno, fins l’encreuament amb el carrer dels Metges. Agafem aquest últim 

fins el carrer Felix Rodríguez de la Fuente. Continuem a l’esquerra i baixem fins un altre 

pont, anomenat el Pont dels Soldats, que creua una altra vegada el riu Albaida en busca del 

poliesportiu. Aquest pont va estar construït l’any 1926 pels mateixos soldats que feien 

maniobres al campament militar. Aquest pont va estar construït per a connectar el poble 

amb el campament militar. En 1925, l’Ajuntament de Manuel acord{ la construcció del 

pont. El contractista fou el coronel del Vé Règim de Sapadors, Pablo Padillo Trillo. Aquest 

pont va estar construït amb la col·laboració activa dels militars. Era baixet i llarg, amb 11 

ulls de mig punt. Les diferents riuades l’han llançat a perdre en continuades ocasions. A 

1989 es va construir sobre les seves runes una nova passarel·la, a manera de gual. L’any 

2008, aquest gual ha sigut reforçat i eixamplat a 12m. 

 

Pont dels soldats (4) 

Si ens parem en aquest pont una estona i mirem cap a la dreta, podem observar un altre 

pont que va estar construït amb motiu del nou traçat de la carretera entre Manuel i Xàtiva 

(carretera CV-41).  



 

Pont de Xàtiva (5) 
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