PARC DE LA SÈQUIA
Què és la Sèquia?

a Sèquia de Manresa és un
canal construït al segle XIV que
porta l’aigua del riu Llobregat, des
de Balsareny, fins a la capital del
Bages. La va projectar el mestre
Guillem Catà i és considerada una
de les principals obres d’enginyeria
hidràulica de l’època medieval ja
que, amb un recorregut de 26 km, té
un desnivell de només 10 metres,
un fet insòlit si tenim en compte els
mitjans rudimentaris de l’època.
Per fer-ho possible es van haver de
construir diverses mines i una trentena d’aqüeductes que salven els
desnivells del terreny.
Alguns d’aquests aqüeductes,
com el de Conangle, el Vilar o el de
Santa Maria, són veritables monuments. Però el major èxit d’aquesta
gran obra pública de l’època medie-

Què és el Parc de la Sèquia?

La màgia d’un canal medieval

n el seu llarg trajecte, la Sèquia
travessa el pla de Bages i passa
per boscos, camps de secà i de
regadiu, espais naturals i indrets
històrics d’un gran interès. El Parc
de la Sèquia neix amb la voluntat de
convertir aquest recurs únic en un
gran espai de lleure, cultura i turisme. Vol ser una manera diferent de
descobrir un territori amb un ric
patrimoni i amb tradicions llegendàries associades a aquest
canal medieval. Per això s’han instal·lat uns equipaments bàsics al
llarg del canal que faciliten la visita
i la interpretació dels llocs més
interessants, alhora que es treballa
en la creació d’un seguit d’activitats
lúdiques al voltant de la Sèquia.
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val és que, sis segles després de la
seva construcció, continua en ple
funcionament i subministra tota
l’aigua que necessita la ciutat de
Manresa i diverses poblacions del
Bages.

Què s’hi pot fer?

l llarg de la Sèquia hi ha un
camí que voreja de cap a cap el
canal. És ideal per fer-hi passejades, especialment en aquells trams
que tenen un major interès paisatgístic, com ara Sant Iscle de Bages,
els boscos de la Sala de Sant Ponç o
el bosc de ribera a la zona de la
Resclosa dels manresans. El Parc
de l’Agulla, un dels punts més visitats del Bages, és un indret molt
aconsellable per passar el dia en un
entorn tranquil, amb vistes a
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Montserrat, al costat de l’estany
que recull les aigües de la Sèquia.
També a l’entorn de la Sèquia es pot
visitar el castell de Balsareny, el
poblat ibèric del Cogulló i un conjunt d’esglésies i altres elements
d’un patrimoni mil·lenari, com ara
els aqüeductes de la Sèquia. Per
completar la jornada hi ha a l’abast
diferents activitats lúdiques, com
ara un dels millors circuits de karts
de Catalunya, a la zona de la Sala.
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ituat al Parc de l’Agulla (la principal
porta d’entrada a la Sèquia) és una
visita obligada per conèixer i gaudir de la
història i la cultura que s’aplega al voltant del canal medieval. Un espai per
descobrir què és la Sèquia i tot allò que
es pot trobar al seu entorn. També s’ofereix un servei d’informació sobre el Parc
de la Sèquia i sobre totes les activitats
que s’hi poden fer.
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la masia de can Font de Manresa hi
trobem el centre d’interpretació de
l’aigua, amb dues exposicions sobre el
cicle de l’aigua i el seu ús racional.
També s’ofereixen laboratoris per a les
escoles i un espai de documentació.

mplaçat al monumental edifici dels
Dipòsits Vells, que recollien i emmagatzemaven l’aigua de la Sèquia, ofereix
una exposició dedicada a aquest canal
medieval, amb una mostra completa
d'objectes relacionats amb la Sèquia i el
subministrament d’aigua a Manresa.
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Centre de visitants
del Parc de la Sèquia
Parc de l’Agulla de Manresa, s/n
08243 Manresa
Tel. 93 874 91 30
info@juntasequia.com
Can Font, Centre de l’Aigua
Carretera de Santpedor, s/n
08242 Manresa
Tel. 93 874 86 16
Museu de la Tècnica de Manresa
Carretera de Santpedor, 55
08242 Manresa
Tel. 93 877 22 31
Fax 93 877 46 65
museutecnicamanresa@wanadoo.es
Oficina de Turisme de Manresa
Via de Sant Ignasi, 40, baixos
08241 Manresa
Tel. 93 878 40 90
turisme@ajmanresa.org

