
SANT PAU I ELS POLVORERS 
 

Itinerari de 7,4 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.  Iniciem l’itinerari davant de l’església de la Santa Cova de Sant Ignasi. Pugem pel passatge 

de la Cova que hi ha darrera mateix de l’església i pel carrer Nou de Santa Clara. Un cop passada 

la Creu del Tort, lloc significatiu en la història ignasiana, seguirem pel carrer del Peix que trobem 

a la nostra dreta, veiem davant nostre la paret del monestir de Santa Clara i el barri de la 

Balconada. Nosaltres seguirem el camí que voreja la cinglera i que serveix d’esplèndid mirador 

de la ciutat. Passem el Pou de Llum i quan el camí comença a baixar cal estar atents i seguir el 

corriol de la dreta amb marques de pintura blanc i blau, anem baixant entre horts i el rec de la 

sèquia, i en un marcat revolt veurem les fàbriques del riu Cardener i el barri de Sant Pau. Abans 

d’arribar a les primeres cases just al costat d’un gros arbre sec ens desviarem a l’esquerra per 

veure el dipòsit del segle XVIII, construït per a regar l’horta del convent de Sant Pau. 
 

28’  Un cop vist el dipòsit, d’arquitectura barroca civil, continuem pel precari caminet per sortir a 

un parc infantil. A partir d’aquí proposem fer un petit annex per veure la zona de l’aqüeducte de 

la font dels Llops. Seguirem cap el pont per on hi passa el tren i el que queda del camp de futbol 

del barri. Al costat mateix del que era l’aparcament de l’equipament esportiu comença el sender 

per arribar al citat aqüeducte que per cert està força abandonat. Retornem pel mateix camí fins el 

parc, passem per davant del dipòsit i travessem tot el barri en direcció Sud, això vol dir direcció 

Montserrat,  pel carrer del Doctor Tarés.   
 

12’  Quan som a mig carrer passem al costat d’una curiosa placeta, sortim del barri i arribem a la 

rotonda de la carretera C-1411. Un cop aquí cal ATENCIÓ, hem de vorejar la rotonda per la 

dreta, primer pel pas de vianants, desprès per darrera de la protecció metàl·lica i quan som a 

l’inici de la baixada cap a les fàbriques Blanca i Vermella l’hem de creuar i seguir pel camí que hi 

ha al costat d’un antic dipòsit. El camí segueix en direcció al riu fins l’encreuament on s’uneixen 

el camí que ve de les fàbriques i el del riu, nosaltres continuem a l’esquerra, passem per sota el 

viaducte de la carretera i arribem a la passera inundable.  
 

14’  Passera del Cardener, important equipament, ja que ens permet passar el riu amb facilitat i 

seguir els diversos itineraris d’ambdós costats. Un cop creuat el riu seguirem el camí de la dreta, 

passem un altre cop sota el viaducte i més endavant per sota el pont del tren, seguin enmig d’una 

ufanosa albereda i abans d’arribar a l’antiga carretera, un corriol ens porta a les noves passeres 

sota el pont de Cal Poc Oli. Creuem la riera de Rajadell per seguir a la dreta i just abans d’entrar a 

la carretera enfilem el camí de tornada. Ara el camí anirà pujant, passarem uns petits trams on es 

conserva l’empedrat del terra, podrem veure diverses parets de pedra de les feixes i després d’un 

marcat revolt i per sobre d’un marge si ens desviem uns metres podrem veure un espectacular 

“saltador”. El nostre itinerari va pujant, a mitja pujada la cinglera dels polvorers ens ofereix una 

bona panoràmica de la ciutat. 
 

32’  Cruïlla amb un refugi de gossos, nosaltres seguirem recte però cal indicar que el camí de 

l’esquerra ens portaria a la riera de Rajadell a l’alçada del gorg de les Escaletes, anirem seguint el 

camí principal durant una bona estona deixant diverses cruïlles fins a la que ens indica la Torre de 

Santa Caterina i que haurem de seguir, passem les restes arqueològiques del convent i abans 

d’arribar a la torre seguirem a la dreta el camí històric de Santa Caterina. Bonic camí entre parets 

de pedra seca i camps d’oliveres que ens porta fins a la pista d’accés al barri de la Guia, 

continuem baixant, creuem el Pont Vell i pel passatge de Sant Marc arribem davant l’església.  
 

43’  La Cova de Sant Ignasi, final de l’itinerari. 
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