
TURÓ DEL XATO I TORRE DE SANTA CATERINA 
 
Itinerari de 6,9 km per Conèixer l’Entorn més proper que el Centre Excursionista de la Comarca 

de Bages us proposa per fer en família o amb els amics. 

 

0 h.  Comencem l’itinerari a la plaça del Mil·lenari cap a la zona esportiva del Congost i quan 

entrem a l’aparcament de l’Estadi de futbol ja veiem a l’esquerra el pont per on passa el 

ferrocarril a Lleida. Passem el pont i girem a la dreta i seguim uns metres pel camí a costat de la 

via. Molt aviat trobarem un sender a l’esquerra que en forta pujada ens portarà al barri de Sol i 

Aire. Trobem les primeres cases i girem a la dreta per un carrer de casetes fins a trobat el camí de 

la torre dels Pardals. El seguim cap a la dreta fins que som sota una línia elèctrica. 
 

22’  Just quan som sota la línia elèctrica seguim el corriol a l’esquerra que ens porta de dret al 

Turó del Xato que tenim davant, seguim al costat d’un camp de conreu i quan entrem al bosc 

trobem una cruïlla. A partir d’aquí el camí dona la volta sencera al turó, nosaltres seguirem a la 

dreta pel corriol força planer amb bones vistes a Collbaix i Sant Joan de Vilatorrada i quan hem 

fet, més o menys mitja volta, el sender s’enfila de dret cap al cim. Si seguíssim recte acabaríem la 

volta sense passar pel turó. 
 

11’  Turó del Xato (289 m) Un cop som al cap d’amunt tenim un petit desengany ja que l’alçada 

del bosc no ens deixa veure la panoràmica que intuïm que hi ha. Seguim per la curta carena i 

quan comença a baixar hi ha dos camins que ens porten al mateix lloc, seguirem el de la dreta que 

és més còmode. Al cap de vall de la baixada girem a la dreta i cal estar atents perquè hi ha un 

parell de cruïlles que ens poden despistar, nosaltres hem de fer una marcada “S” i hem de quedar 

encarats a Sud, això vol dir de cara a Montserrat si el dia és clar o al campanar de l’església del 

Xup. El corriol es converteix en un camí més ample que ben aviat deixarem per seguir de nou un 

corriol a la dreta vorejant uns camps de conreu i arribar davant de l’església del barri del Xup. 
 

16’  Seguin en direcció al barri i quan trobem el primer carrer a l’esquerra el seguim fins el final 

on trobarem l’antiga carretera a Igualada C-37, la seguirem uns metres en direcció Manresa i la 

travessarem per passar pel costat de l’antic restaurant del Cassinet. Ben aviat deixarem a la dreta 

la pista que porta al raval dels Corrons, passarem un parell de masies i quan la pista es converteix 

en un camí més estret seguim recte. Travessem la pista que a l’esquerra ens portaria al carretera i 

a la dreta fins a Can Poc Oli per continuar recte fins a la Torre de Santa Caterina passant a prop 

de les runes arqueològiques d’un antic convent. 
 

40’  Un cop gaudit del paisatge tornem enrere uns metres per iniciar la baixada pel corriol que 

haurem passat a l’arribar, girem a la dreta i anem baixant entre camps d’oliveres fins a trobar el 

camí de les Pedreres. Per aquesta pista ara asfaltada arribarem de nou a la carretera que hem 

creuat abans a l’alçada del Pont Fumat, el creuem i hem de pujar al costat de la carretera uns 

metres per trobar el camí que ens portarà de nou a la zona esportiva del Congost, el pont del Gas i 

la plaça del Mil·lenari. 
 

21’  Arribada al punt d’inici de l’itinerari a la plaça del Mil·lenari. 
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