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A tocar de la ciutat i dins el terme municipal de Manresa 
la vall de la riera de Rajadell Ès una zona de natura rica 
i interessant on podem observar els colors canviants 
dels aurons durant tot l'any, els gorgs i formacions 
capritxoses de la riera, les fonts i les construccions de 
pedra seca tradicionals.

L'itinerari que recorre aquesta zona es pot fer a peu 
o en bicicleta.
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Itinerari de natura

Com seguir l'itinerari:

L'itinerari comença a la zona esportiva del Congost i 
es pot fer en ambdós sentits.
Trobareu indicadors verticals en la majoria de cruïlles, 
en alguns casos indiquen camins diferents per a fer a 
peu o en bicicleta. També trobareu marques de pintura 
per orientar-vos.

Recomanacions:
 Porteu beure i menjar suficients.
 Protegiu-vos convenientment dels      

    elements: sol, fred, pluja,...
  No embruteu la natura: endueu-vos

     les deixalles cap a casa.
 Respecteu l'entorn i els seus habitants.
 Recordeu que Ès prohibit fer foc al bosc. Lat: 41.724919 (41° 43' 29.71'' N)

Long: 1.829875 (1° 49' 47.55'' E)

http://www.facebook.com/ManresaTurisme

Manresa
Anella verda

ITINERARI APADRINAT PER:
Coordinadora de Jubilats i Pensionistes 
AEiG Antoni Gaudí, i Meandre



La Riera de Rajadell

La torre de Santa Caterina
S'hi pot accedir bé des del Congost o bé des de la plaça 
de la Reforma i el pont Vell en direcció a la Guia. Els 
camins al voltant de la torre són una bona mostra de 
marges de pedra seca i un espai tranquil per passejar. 
L'indret és un mirador esplèndid de la façana sud de 
la ciutat, amb la basílica de la Seu en primer terme.

Itinerari de natura

Les construccions de pedra seca
Entre la torre Santa Caterina i el gorg dels Esparvers 
passem enmig de marges i prop de barraques, escales 
i altres construccions de pedra seca que dibuixen el 
paisatge de la zona i ens donen una idea de la manera 
tradicional de conrear la terra fins fa pocs anys.

La vegetació de ribera
La riera de Rajadell és un espai on s'aplega una gran 
diversitat de vegetació típica del bosc de ribera, amb trams 
en molt bon estat de conservació: les alberedes de can Poc 
Oli i el Xup, els aurons de les obagues de l'Agneta i del 
Suanya, els freixes i pollancres per tota la riera i els roures, 
les alzines i els pins en els trams més lluny de l'aigua, 
conformen un mosaic de colors canviants que val la pena 
visitar en diferents èpoques de l'any.

Les cases modernistes
Gorg Blau amunt podem enllaçar amb l'itinerari de 
Natura i Modernisme que, ja a Rajadell, ens porta fins la 
casa de la Noguera, fantàstic exemple del modernisme 
rural. Si tornem cap a Manresa ens sorprèn perduda 
enmig del bosc una altra joia del modernisme: la casa 
de la Morera.

Els plans de secà
En diferents moments de l'itinerari els camps de secà 
dominen el  paisatge. Són retalls del pla de Bages que 
queden escampats a banda i banda de la riera de 
Rajadell: els plans de Santa Caterina i dels Polvorers, 
els plans del Suanya i, ja de tornada, els plans de cal 
Cuques i del solell del Collbaix, que ens acompanyen 
fins a encarar el camí vell de Rajadell.
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Torre Santa Caterina
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2  Mirador del Carde-
ner, des d'on tenim 
unes bones vistes del 
Cardener i les fàbri-
ques Blanca i Vermella.
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Trencall cap a 
l'itinerari dels pous de 
glaç. Hi trobem a prop 
el pou de glaç de la 
rier a de Rajadell.

L'aigua, els gorgs i les fonts
L'ambient aquàtic de la riera ens acompanya durant la 
major part de l'itinerari: cingles excavats a la roca, petits 
salts d'aigua, gorgs de roques arrodonides o fonts 
amagades en racons ombrívols ens conviden a descobrir-
los i passar-hi una estona descansant o fent un mos.

3  Albereda de can 
Poc Oli  a la desembo-
cadura de la riera de 
Rajadell.

4  Conjunt ben con-
servat de construc-
cions de pedra seca.

Punt de sortida

Travessar
carretera C-37
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Trencall itinerari
Pous de Glaç>
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9  Trencall cap a 
l'auroneda del balç 
del Suanya.
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Passera de fusta i gorg  
de les Escaletes.
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Albareda del Xup
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10  Pineda del Suanya.
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Agafem el corriol que 
baixa cap a la font de 
l'Arrel.
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Gorg Blau. En aquest 
indret es retroben la 
pista, el corriol i la dre-
cera que ens porta 
cap a cal Cuques.
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El pi panxut.
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La Morera.

146  Espectacular es-
pai del cingle i gorg 
dels Esparvers


