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L’ITINERARI PAS A PAS 
L’itinerari es desenvolupa a l’entorn de la Torre Lluvià, com a oferta complementària de 
la visita a l’equipament. Combina la descoberta d’elements patrimonials i el recorregut 
per paratges naturals: cases modernistes, camins antics, gorgs, vegetació de 
ribera,...esdevenen l’excusa per passar un matí en família, realitzant una caminada molt 
assequible a l’entorn d’un els equipaments insignes de l’Anella Verda 
 

Dificultat Baixa 

Distància  4 km 

Temps 1 hora 

Desnivell 114 m 
 

  

 
 

 

1- Torre Lluvià. Inici de recorregut.  

Sortim de l’equipament i prenem el camí que marxa cap a 
mà esquerre direcció a Cal Cuques. Durant el trajecte 
podem gaudir d’unes magnífiques vistes al Collbaix i a 
Montserrat 

 

 

 
 

2- Cal Cuques 
 
En arribar a la casa, el camí carreter s’acaba. Agafem el 
corriol que marxa a mà esquerra i passa pel costat d’un pou,  
una barraca de pedra seca, i voreja una plantació de roures. 
Continuem per aquest viarany, que passa pel costat d’un 
antic camí de pedra i travessa l’eix diagonal per sota el 
viaducte. 
  

 
3- Via del tren.  
 
En arribar a la via del tren, agafem el camí que enfila cap a 
mà dreta (sense travessar la via). Està senyalitzat amb un 
indicador vertical de la riera de Rajadell, direcció la Morera. 
Ens mantenim en aquest camí durant uns 200 metres. 
 

 
4- Camí empedrat 
 
En una corba molt pronunciada cap a l’esquerra del camí 
carreter, trobem una desviació a mà dreta que ens endinsa 
cap a un corriol. Aviat, aquest corriol esdevé empedrat. 
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5- Camí carreter. 
 
Al final del camí empedrat, trobem un camí carreter, que 
seguim cap a mà esquerra. Està senyalitzat amb una fita del 
camí inclusiu. Continuem pel camí principal durant uns 300 
metres, obviant els trencalls que marxen a esquerra i dreta 
del vial. 
 

 

 
 

6- La Morera 
 
Just abans d’arribar a la masia modernista de la Morera, 
prenem un camí que marxa cap a mà esquerra i té un 
descens pronunciat, direcció a la riera de Rajadell. Està 
marcat amb senyalització vertical de l’itinerari de la riera de 
Rajadell. 
 

 

 
7- Trencall a Cal Cuques 
 
A mitja baixada, trobem un camí que retorna cap a Cal 
Cuques (per pista). No l’agafem, i continuem descendint cap 
a la riera de Rajadell. Sabrem que estem en el camí correcte 
perquè haurem de travessar la via del tren. 
  

 

 
8- Riera de Rajadell 
 
Travessem la riera pel pas habilitat, i continuem pel marge 
dret. Ens mantenim en aquest camí fins arribar al gorg Blau. 
Abans, veurem el pi panxut. 
 

 

 
 

9- Gorg blau. 
 
Travessem la riera.  
En cas que baixi molta aigua, la podem travessar per un 
corriol existent uns metres abans del gorg, per una passera 
de fusta 
 

 
10- Camí a plans de la Torre Lluvià 
 
Just a l’altra banda de la riera, entrarem cap a dins del bosc 
Lluvià per un corriol que ens retornarà cap als plans de la 
Torre Lluvià. Està senyalitzat. El corriol desemboca altra 
vegada a la via del tren, des d’on tornem enrere cap a cal 
Cuques i la torre  
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PUNTS D’INTERÈS DEL RECORREGUT 
Torre Lluvià 
 
Construcció modernista amb elements historicistes 
de l’any 1896, obra de l’arquitecte manresà 
Ignasi Oms i Ponsa. L'edifici principal és una casa 
senyorial de caràcter residencial-rural. És de planta 
quadrada formada per tres cossos; el central de tres 
pisos amb una torre de planta octogonal i els dos 
laterals que tenen dos pisos d'alçada. L'Ajuntament 
adquirí l'edifici, que estava en ruïnes, a principis de 
2012. Després de les obres de millora s’ha 
condicionat com a punt turístic i centre 
d'interpretació de l'Anella Verda de Manresa. 

 
 

 

Successió d’un bosc després d’un incendi 
 
Al voltant de la casa de la Morera, podem veure el 
procés de successió d’un bosc després d’un 
incendi. Inicialment, els pins blancs tornen a néixer, 
però mica en mica, els roures i alzines existents, 
rebroten amb força i els prenen terreny, formant 
nous boscos amb poca presència de pi blanc. 
 

 
 

 

 
Plantació projecte Roure 
 
És una actuació de la Fundació Territori i Paisatge 
que té com a objectiu recuperar els boscos de 
roures i alzines en les zones forestals de clima 
mediterrani i submediterrani de Catalunya, per a la 
prevenció d’incendis, la gestió forestal i la millora 
paisatgística i ambiental.. 

 

 

La Noguera 
 
Reconstrucció d’un antic mas del segle XVI que va 
ser reformat i ampliat per l’arquitecte Ignasi Oms. 
És una mansió de caràcter modernista. Hi 
sobresurten dues torres. L’exterior és ple d’elements 
ceràmics, relleus de pedra, baranes calades i 
esgrafiats amb motius florals. Els jardins, el xalet 
modernista del guarda i el passeig arbrat 
embelleixen tot el conjunt, integrat en el paisatge 
que l’envolta.  

Camí antic 
 
Camí de possible origen romà que durant segles 
degué ser una de les principals vies de comunicació 
de la Catalunya Central. A partir del segle XVIII, 
amb la construcció d’una nova via que unia 
Manresa i Barcelona per Can Maçana, aquest camí 
ral es convertí en camí ramader. 
El camí conserva parts a l’entorn de Cal Cuques, i 
més endavant, prop de la Morera. 
 

 

 

Riera de Rajadell 
 
S’hi aplega una gran diversitat de vegetació de 
ribera: alberedes, aurons, freixes, pollancres i en els 
punts més allunyats de l’aigua, roures, alzines i 
pins, que conformen un mosaic de colors canviants 
que val la pena visitar en diferents moments de 
l’any. També hi podem veure gorgs, fonts i petits 
salts d’aigua. 
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La Morera 
 
Casa modernista obra de l’arquitecte Ignasi Oms, 
fruit de l’ampliació d’una antiga masia neoclàssica. 
El conjunt de tres cossos en forma d’U té una era al 
mig com a punt d’accés independent a totes les 
estances. En destaca la galeria de la planta noble, 
des d’on sobresurt una tribuna mirador tancada per 
una vidriera que dóna una panoràmica de la vall de 
la riera de Rajadell amb Montserrat al fons. 

 

Pi panxut 
 
Pi pinyer (pinus pinea) de grans dimensions, que 
popularment s’anomena així degut a la seva forma. 
És al costat del camí, al marge esquerre de la riera, 
molt a prop del gorg Blau 

 

 

 

  

  


