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      Castell de Boixadors 
      (Calaf) 

 

5 de febrer de 2017 

Castell de Boixadors és un edifici del municipi de 

Sant Pere Sallavinera (Anoia). És encimbellat dalt 

d'un turó en una posició privilegiada pel que fa al 

control sobre els camins d'accés a l'altiplà de 

Calaf i a la banda oriental del terme, a frec dels 

límits bagencs. Es troba a l'extrem occidental de la 

serra de Castelltallat (922 m), la qual emmarca, 

amb la serra de Rubió (837 m) al sud, el camí que 

comunicava la vall del Cardener amb la del 

Segre. Era, per tant, un camí molt important en 

temps de reconquesta. És una obra declarada bé 

cultural d'interès nacional.  

Ben a prop dels límits amb la comarca del Bages i a tocar del 

Solsonès i la Segarra. Al costat, s'alça l'església avui 

anomenada de Sant Pere de Boixadors. El conjunt està voltat 

de serres que s'enlairen fins a cotes que superen els 800 metres 

i que estructuren un conjunt de petites valls, agrestes i 

boscoses, plenes de torrents i rierols que desemboquen a la 

riera de Rajadell. El municipi de Sant Pere Sallavinera s'estén 

pel vessant sud del turó de Boixadors, la plana presidida pel 

nucli de la Fortesa i la vall que s'inicia entre els antics pobles 

de la Llavinera i Puigdemàger i que té com a fondal la riera 

de Sant Pere, sobre la qual es troba el poble de Sant Pere 

Sallavinera, cap administratiu del municipi. Així, l'actual 

municipi és el resultat de la unió dels termes del castell de la 

Llavinera, del castell de Boixadors i de la Fortesa.  

El lloc de Boixadors està situat al capdamunt d'un turó en el qual s'hi emplacen el castell i, a 
llevant, en una plana situada als seus peus, l'església de Sant Pere. Tot el conjunt és dominat, des 
del punt més alt del turó, per la torre mestra del castell. Al voltant hi ha un seguit d'estructures, fruit 
de successives ampliacions, que han acabat ocupant tota la plataforma superior del turó de 
Boixadors, amb una superfície de gairebé 900 m². 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
PROPERA SORTIDA 

 25 i 26 de Març 
Turbon 

Albergue casa Fumenal (Padarniu) 
  
 

 

FITXA TÈCNICA I NOTES 

TIPUS Circular ESMORZAR D’entrepà  
DIFICULTAT Fàcil DINAR D’entrepà 
RECORREGUT  APROX. 13.8 km   
TEMPS APROXIMAT 5.30 h LLOC DE SORTIDA ABRERA (centre aquàtic) 
DESNIVELL  293 m HORA Concentració:  7.30 h 
ALÇADA MÁXIMA 838 m  

 
Cal portar calçat adient, aigua suficient per tota la sortida, roba apropiada al temps. Estem  a  
l’hivern i el temps amb dies freds. Cal portar una llicència federativa per gaudir d’assistència 
sanitària en cas d’accident. En cas de no posseir-la, l’entitat ha de tramitar una llicència 
temporal que cobreixi l’activitat al preu de 5 €. Cal demanar-la amb una setmana d’antelació. 


