
M2 - LA RIERA DE RAJADELL

A TORRE DE SANTA CATERINA. La torre de Santa Ca-
terina , de forma cilíndrica, s’aixecà al cim del turó 
homònim l’any 1836, amb motiu de les guerres entre 
carlins i isabelins. Anteriorment (s.XII), el turó ha-
via estat ocupat per altres edificis: l’església de Sant 
Agustí i el monestir de Sant Cristòfol, situats a prop 
del camí que anava cap a Igualada.

B CONSTRUCCIONS DE PEDRA SECA. Al llarg del re-
corregut en trobem de molt diverses: empedrats, pa-
rets de marge, barraques, una tina, un pou de glaç i 
tres saltadors. Els saltadors (veure foto) són escales 
integrades en una paret de pedra seca, que perme-
ten superar el desnivell entre feixes. Prop de la riera 
de Rajadell n’hi ha un d’espectacular, format per 25 
graons. Les parets de marge fetes de pedra seca són 
un testimoni de la manera tradicional d’explotar 
agrícolament els terrenys amb pendent.
  
C GORGS I CINGLES. Al llarg de la riera trobem diver-
sos cingles rocosos esculpids i gorgs notables, com 
el dels Esparvers,  les Escaletes o el gorg Blau (aquí 
representat), formats per l’erosió diferencial que ha 
exercit la riera sobre els diversos tipus de roca.

D SINGULARITATS BOTÀNIQUES. Al llarg de la ruta, 

hi ha una gran diversitat de comunitats vegetals. 
Els elements que hi destaquen, per la seva singu-
laritat, són: el Pi Panxut, els altíssims pins pinyers 
(aquí representats) i el freixe de fulla petita del Sua-
nya, les alberedes del Xup i de Can Poc Oli, la bosqui-
na de marfull, matabou i noguerola dels Polvorers 
i, especialment, diverses auronedes d’auró negre 
(aquí representat)

E FONT DE L’ARREL. Està situada en un indret molt 
fresc i agradable de l’obaga de la vall del torrent de 
l’Infern, prop d’on aquest conflueix amb la riera de 
Rajadell. Els corriols que hi porten discorren per 
una roureda amb aurons negres que té una gran di-
versitat de plantes llenyoses.

F PATRIMONI MODERNISTA. A l’entorn de la riera hi 
ha tres grans mansions modernistes obra de l’arqui-
tecte Ignasi Oms i Ponsa: la Torre Lluvià, la Morera 
i la Noguera. L’itinerari passa per les dues primeres 
i a prop de la tercera. Ignasi Oms va ser deixeble de 
Domènech i Montaner i arquitecte municipal de 
Manresa. És considerat el representant més impor-
tant de l’arquitectura modernista d’aquesta ciutat.
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La riera de Rajadell neix al terme municipal 

de Sant Pere Sallavinera i s’obre pas d’oest 
a est formant una vall majoritàriament 

ampla. Discorre pel terme de Manresa fins 
que desemboca al Cardener, a la zona de 
can Poc Oli, després d’haver recorregut part 

dels últims quilòmetres encaixada en una 
vall estreta, on s’obren cingleres esculpides 

a la roca i gorgs. Aquest itinerari discorre 
per una zona de natura rica i interessant; 

un extens pulmó verd que acull una gran 
diversitat vegetal i on troben refugi moltes 
espècies animals. 

Dificultat  Mitjana
Distància  18,5 km
Temps  4 h 30 min
Desnivell 271 m

COM ARRIBAR-HI: L’itinerari s’inicia al Congost, al 
costat del camp de futbol.



Itinerari  

1 INICI RECORREGUT. Travessem el 
pont que passa per sota la via i prenem 
el camí de l’esquerra que es va enfilant 
paral•lel a la via.

2 CARRETERA C-241. Creuem la carre-
tera i descendim uns 50 m, en direcció 
a Manresa. Agafem el primer trencall a 
mà dreta, que està asfaltat.
 
3 CAMÍ DE LES PEDRERES. Seguint el 
tram asfaltat arribarem al capdamunt 
de la pujada, on hem de seguir per un 
camí de carro que queda a l’esquerra i 
transcorre entre la paret d’una finca i 
un camp d’oliveres.

4 TORRE DE SANTA CATERINA. Aquest 
indret té una vista esplèndida i ens per-
met gaudir d’una imatge “aèria” de la 
ciutat de Manresa

5 CAMÍ A LA GUIA. Descendim en direc-
ció al barri de la Guia per un corriol que 
té dues pilones de formigó a l’inici.

6 BARRI DE LA GUIA. Quan arribem a la 
carretera trenquem a la dreta en direc-
ció al barri de la Guia. Agafem un camí 
paral·lel a un bloc de pisos i el seguim 
passant primer per un extens oliverar i 
després per una zona de fort pendent. 
Arribarem a un camí carreter i el segui-
rem a mà esquerra, en direcció al sud. 

7 GOSSERA. Al cap de pocs metres dei-
xem a l’esquerra una casa mig en ruïnes, 
i just a continuació una bifurcació. A 
l’esquerra podem observar una indica-
ció de camí tallat. Tot i així, seguim per 
aquest trencall. Continuem avall pel 
camí deixant a la dreta una gossera de 
voluntariat.

8 CORRIOL. Quan som a uns 300 m del 
trencall anterior, deixem a mà dreta 
un camí que porta a una petita casa i, 
després de recórrer uns 35 m , prenem el 
corriol que marxa a mà esquerra i que 
s’acosta fins a la cinglera. Seguint el cor-
riol, passem per una balma.

9 CAMÍ CARRETER. Ens podem desviar 
un moment en direcció a sobre del mar-
ge del camí, on trobarem una barraca 
de pedra seca molt ben conservada. 
Prop d’aquest punt hi ha un saltador de 
9 graons i un altre de 25. Seguim camí 
avall fins a arribar molt a prop de l’anti-
ga ctra. de Barcelona.

10 CAN POC OLI. Prenem el camí carre-
ter que marxa a la dreta paral•lel a la ri-
era de Rajadell pel seu marge esquerre. 
El seguirem durant uns 2 km, obviant 
qualsevol trencall a dreta o esquerra.

11 GORG DELS ESPARVERS. Continuem 
endavant per un corriol paral•lel a la 
riera.

12 GORG DE LES ESCALETES. Just abans 
d’arribar al gorg de les Escaletes, trobem 
una passera de fusta que ens permet 
salvar un petit desnivell. Continuem 
paral•lelament a la riera fins a trobar 
una pista.

13 PISTA. Seguim la pista cap a l’esquer-
ra, paral•lelament a la riera. No deixem 
la pista fins que arribem al barri del Xup.

14 BARRI DEL XUP. Creuem la carre-
tera per sota el pont i continuem ca-
minant pel marge esquerre de la riera, 
paral•lelament al barri del Xup. El camí 
desemboca en una carretera rural, que 

es manté paral•lela a la riera durant uns 
1,5 km.
 
15 CAMÍ DE CASTELLFOLLIT DEL BOIX. 
Arribem a una bifurcació i agafem el 
camí que marxa cap a l’esquerra. Aviat 
arribarem a l’esplanada del Suanya, just 
després de travessar la riera per un petit 
pont força estret.

16 CORRIOL A LA FONT DE L’ARREL. 
Continuem caminant per la carretera 
asfaltada durant uns 800 m. Uns metres 
abans d’arribar al viaducte de l’eix Dia-
gonal, trobarem un corriol a mà dreta 
del camí, just al final d’un camp. L’aga-
fem.

17 FONT DE L’ARREL. Arribem a la font 
de l’Arrel, un lloc molt ombrívol i bonic. 
Continuem el descens en direcció al tor-
rent de l’Infern passant per unes escales 
de fusta que, mirant a la font, queden a 
la nostra esquerra. Travessem el torrent 
i continuem caminant. En algun punt, 
el corriol es bifurca. Nosaltres seguirem 
planejant. Passarem pel costat d’uns 
camps, i arribarem a un camí carreter.

18 CAMÍ CARRETER. Travessem el camí. 
Veurem un pont que travessa la riera, 
però nosaltres continuem pel corriol del 
qual venim, que segueix avançant pel 
marge dret de la riera. 

19 PAS PER LA RIERA DE RAJADELL. 
Ens mantenim en aquest corriol durant 
750 m. Deixem el gorg Blau a mà dreta 
i altres trencalls que travessen la riera, 
fins que, a uns 250 m, arribarem a una 
passera feta amb pilones de formigó. La 
travessem i agafem un camí que fa pu-
jada. Seguint aquest camí, trobarem el 

pont que creua la via del tren.

20 PONT VIA DEL TREN. Creuem la via. 
Obviem una desviació que trobem just 
a mà dreta sortint del pont i continuem 
ascendint. Aviat veurem la Morera

21 CAMÍ CARRETER. A dalt de tot de la 
pujada, trobem un camí de carro que 
marxa per la carena. El prenem a mà 
dreta i marxem planejant. 

22 CORRIOL. Al cap d’uns 300 m, després 
d’un revolt força tancat, prenem un cor-
riol a mà dreta que entra cap a dins del 
bosc. Caldrà estar molt alerta perquè no 
està senyalitzat. Seguim el corriol fins 
a desembocar en un camí carreter que 
marxa paral•lel a l’eix Diagonal.

23 VIA DEL TREN. Descendint pel camí 
carreter, tornarem a arribar a la via del 
tren. No la travessem, i agafem el corriol 
que marxa paral•lel a ella i desembo-
ca a cal Cuques. Agafem el camí a mà 
dreta, que ens portarà fins a la torre 
Lluvià, i continuem endavant fins a ar-
ribar al camí vell de Rajadell, que marxa 
paral•lel a l’eix Transversal. 
 
24 CAMÍ VELL DE RAJADELL. Quan ar-
ribem a la pista asfaltada (camí vell de 
Rajadell), marxem cap a la dreta, en di-
recció a Manresa. Seguim per aquesta 
pista, i més endavant, pel camí per a via-
nants existent en el voral, fins a arribar 
al camí que es dirigeix cap al complex 
esportiu del Congost.

25 TRENCALL CAP AL CONGOST. El camí 
ens portarà, passant a tocar del com-
plex esportiu, fins a l’aparcament on 
hem començat el recorregut.
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