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L’ITINERARI PAS A PAS 
 

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 per una zona de natura rica i 
interessant; un extens pulmó verd que acull una gran diversitat veegtal i on troben refugi moltes 
espècies animals 
 

Dificultat Mitjana 

Distància  18,5 km 

Temps 4 h 30 min  

Desnivell 271 m 
 

 

  
1- Inici recorregut 
 
L’itinerari s’inicia a la zona esportiva del Congost, al 
costat del camp de futbol.  
Travessem el pont que passa per sota la via i prenem el 
camí de l’esquerra que es va enfilant seguint paral·lel a 
la via 
 
 

 

 
2-. Carretera C-241 
 
Creuem la carretera i descendim uns 50 m, direcció a 
Manresa. 
Agafem el primer trencall a mà dreta que està asfaltat 
(camí de les Pedreres) i s’enfila entre cases  
 
 

  

 
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. El camí de carro es va fent cada 
cop més estret, però no té pèrdua, perquè al cap de 
poca estona ja veiem la torre Santa Caterina enfilada al 
turó, i ens dirigim cap allà tot seguint el camí entre 
camps, oliveres i ametllers. 
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4- Torre Santa Caterina 
 
En aquest punt, podem gaudir de les vistes d’un dels 
millors miradors de la ciutat de Manresa. 
 
 

 
 
5-. Camí a la Guia 
 
Continuem la nostra ruta per un camí que descendeix 
en direcció al barri de la Guia i que té dues pilones de 
formigó a l’inici que hi impedeixen el pas de cotxes. 
Anem baixant per aquest caminet, que discorre entre 
camps d’oliveres i murs de pedra seca. Trobarem 
desviacions a banda i banda del camí, però cal que 
seguim descendint pel camí més ben definit. 

 
6- Barri de la Guia 
 
Arribem al final del camí, que desemboca a una 
carretera. Trenquem a la dreta direcció al barri de la 
Guia. Un cop a l’entrada del barri veiem un bloc de 
pisos. Cal que agafem el camí que marxa per la banda 
dreta del bloc i que transcorre paral·lel a la cinglera, per 
sobre del riu i les vies del tren.  
Continuem en aquest camí fins arriba a un camí 
carreter. L’agafem a mà esquerra, en direcció a 
Montserrat. 

 

 
7- Gossera 
 
Al cap de pocs metres deixem a l’esquerra una casa 
mig en ruïnes, i just a continuació una bifurcació. A 
l’esquerra podem observar una indicació de camí tallat; 
tot i així, seguim per aquest trencall, ja que aquesta 
senyalització és només per a vehicles. Seguim avall pel 
camí deixant a la dreta una gossera de voluntariat 
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8- Corriol 
 
Uns metres més endavant de la gossera, el camí arriba 
a un camp d’oliveres. En aquest punt, prenem el corriol 
que marxa a mà esquerra i que s’acosta fins a la 
cinglera. Des d’aquí, tenim una magnífica vista de la 
conca del Cardener. Seguint el corriol, passem per una 
bauma.  
 
 
9- Camí carreter 
 
Seguim caminant i arribem a un camí carreter. En 
podem desviar un moment en direcció a sobre del 
marge del camí, on trobarem una barraca de pedra 
seca molt ben conservada. 
Un cop haguem vist la barraca, podem tornar al camí i 
començar el descens per la pista. No agafarem cap de 
les desviacions que marxen a esquerra i dreta, i 
continuarem baixant fins arribar a l’antiga carretera de 
Barcelona 
 
 
 
 
10- Can Poc Oli 
 
Prenem el camí carreter que marxa paral·lel a la riera 
de Rajadell pel seu marge esquerre. El seguirem durant 
uns 2 km, obviant qualsevol trencall a dreta o esquerra. 
 
Cal que estem pendents de les construccions de pedra 
seca que trobarem a banda dreta del camí. En trobarem 
vàries i molt interessants (parets, tines, escales,..) 
A la nostra esquerra, hi ha l’obaga de l’Agneta i la serra 
de Montlleó 
 

 

 

 
11- Gorg dels Esparvers 
 
És un dels punts d’interès del recorregut. A tocar del 
gorg, s’aixeca l’imponent cingle dels Esparvers. 
 
Continuem avançant pel marge esquerre de la riera. El 
camí carreter s’ha acabat i avancem per un corriol que 
marxa paral·lel a la riera 
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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·lels a la riera fins a trobar una pista 
 

 
13- Pista 
 
Seguim la pista cap a l’esquerra, paral·lels a la riera. El 
camí que marxa a la dreta, ens retornaria a la torre 
Santa Caterina.  
No deixem la pista fins arribar al barri del Xup 

 
14- Barri del Xup 
 
En arribar al barri del Xup, ens desviarem per un 
caminet que transcorre per sota del pont de la carretera 
C-37z, que porta de Manresa a Igualada. Creuem la 
carretera per sota el pont i continuem caminant pel 
marge esquerre de la riera, paral·lelament al barri del 
Xup. 
Passat el camp de futbol, el camí desemboca en una 
carretera rural, que es manté paral·lela a la riera durant 
uns 1,5 km. Ens mantenim en aquesta carretera, 
deixant enrere algun trencall com el de la masia March. 
 
 
15- Camí de Castellfollit del Boix 
 
Arribem a una bifurcació i agafem el camí que marxa 
cap a l’esquerra. Aviat arribarem al a l’esplanada del 
Suanya, just després de travessar la riera per un petit 
pont força estret. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



    

    

 

         Itinerari de la riera de Rajadell 

 

 

M2 

 
 
 
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 diagonal, 
trobarem un corriol a mà dreta del camí, just al final d’un 
camp. El corriol transcorre pel mig del bosc. A pocs 
metres, el corriol es bifurca; agafem el camí de 
l’esquerra. Trobarem algun trencall més, però nosaltres 
sempre seguim recte 
  

 

 
17- Font de l’Arrel 
 
Arribem a la Font de l’Arrel, un lloc molt ombrívol i 
bonic. Hi podem fer un petit descans per agafar forces 
per continuar el camí.  
Continuem el descens cap a la riera a través d’unes 
escales de fusta que mirant la font, queden a la nostra 
esquena. 
Travessem el torrent i continuem caminant. En algun 
punt, el corriol es bifurca. Nosaltres seguirem planejant. 
Passarem pel costat d’un 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 que 
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 arribar , a uns 250 m passat el gorg Blau, a 
una passera feta amb pilones de formigó . Just al 
travessar la riera, trobarem una petita esplanada amb 
una gran diversitat d’arbres i arbustos (aurons, roures, 
alzines, galzeran, llentiscle,..) que podem observar 
abans de continuar l’ascens pel camí que surt d’aquest 
punt.  
Al capdamunt d’aquest camí, trobarem el pont que 
creua la via del tren. 
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20- Pont via del tren 
 
Creuem la via. Obviem una desviació que trobem just a 
mà dreta sortint del pont, i continuem ascendint.  Més 
endavant, després de veure la casa modernista de la 
Morera just a sobre el marge esquerre del camí, 
trobarem una bifurcació. Anirem a mà esquerra 
 
 
 

 
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. Si l’agaféssim a mà esquerra, de seguida 
trobaríem l’entrada a la casa de la Morera. 
 

 
22- Corriol  
 
Continuem pel camí carreter, tot planejant, fins a trobar, 
al cap d’uns 300 m, després d’una corba força tancada, 
un corriol 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. En un moment, el 
corriol es bifurca i caldrà agafar el que marxa més cap a 
l’esquerra 
 
 
23- Via del tren 
 
Descendint pel camí carreter, tornarem a arribar a la via 
del tren. En aquest cas, no la travessarem, sinó que 
seguirem per un corriol que inicialment marxa paral·lel a 
la via i més endavant travessa l’eix diagonal per sota. 
 
El corriol desemboca en un camí carreter a l’alçada de 
la casa de Cal Cuques. Agafem el camí a mà dreta, que 
ens portarà fins a la torre Lluvià, i continuem endavant 
fins a arribar al camí vell de Rajadell, que marxa 
paral·lela a l’eix transversal.   
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24- Camí vell de Rajadell 
 
Quan arribem a la pista asfaltada (camí vell de 
Rajadell), marxem cap a la dreta, en direcció a 
Manresa. Seguim per la carretera, i més endavant, pel 
camí per a vianants existents en el voral, fins arribar al 
camí que es dirigeix cap al complex esportiu del 
Congost 
 
25- Trencall cap al Congost 
 
El camí ens portarà, passant per darrera del complex 
esportiu, fins a l’aparcament on hem començat el 
recorregut  
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PUNTS D’INTERÈS DEL RECORREGUT 
Torre Santa Caterina 
   
La Torre de Santa Caterina , de basament cilíndric, 
s’aixecà en el turó homònim l’any 1836, amb motiu de les 
guerres entre carlins i isabelins, gairebé coincidint amb 
l’ampliació del castell de Puigterrà, avui totalment 
desaparegut 

 

Boscos i arbredes 
 
Al llarg de la ruta, trobem diversos boscos o arbres 
singulars, com poden ser l’auroneda de l’obaga de 
l’Agneta i de les Farreres, o les alberedes de Can Poc Oli i 
el Xup o el bosc del Suanya 

 
Tines i construccions de pedra seca 
 
Al  llarg del recorregut trobem antigues tines  i barraques 
de vinya. Les tines es situaven a peu mateix de vinya per 
tal de solucionar el problema del transport de la verema i 
permetre  una  fermentació  homogènia  del  vi.  Les 
construccions  de  pedra  seca  ens  donen  una  idea  de  la 
manera tradicional de conrear la terra fins fa pocs anys 
 

 

Font de l’Arrel 
 
Està  situada  en  una  obaga  de  la  vall  del  torrent  de 
l’Infern,  prop  d’on  aquest  conflueix  amb  la  riera  de 
Rajadell.  L’aqüífer  associat  és  a  poques  desenes  de 
metres més  amunt,  en  els  sediments  quaternaris molt 
permeables  (grava  i  sorra)  de  la  terrassa  fluvial  que 
constitueix  els  plans  del    Suanya.  Els  corriols  que  hi 
porten discorren per una roureda amb aurons negres que 
té una gran diversitat de plantes llenyoses. 

 

Gorg i cingles 
 
Al  llarg  de  la  riera  trobarem  diverses  cingleres  de  roca 
esculpida i gorgs remarcables, com el dels Esparvers,  les 
Escaletes o el gorg Blau,  formats per  l’erosió diferencial 
dels diversos tipus de roca al llarg de la riera 
 

 
 

Patrimoni modernista
 
A  l’entorn  de  la  riera  hi  ha  diverses  construccions 
modernistes  de  l’arquitecte  Ignasi  Oms  i  Ponsa:  La 
Noguera, la Morera i la Torre Lluvià.  
L’arquitecte manresà és considerat com el  representant 
més  important  del  modernisme  a  la  nostra  ciutat.  Es 
formà  a  Barcelona  com  a  deixeble  de  Domènech  i 
Montaner i va exercir com a arquitecte municipal. 
 

 

       


