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Un fil d’aigua, 
un espai 
natural 
Fa sis segles que els homes i les 
dones de Manresa varen aconseguir 
construir un canal artificial. Ara és 
un fil d’aigua a l’entorn del qual s’ha 
generat un sistema biològic 
complex i ric. Un sistema relacionat 
amb els diversos espais biològics 
del Pla de Bages, però amb la 
singularitat de mantenir-se com a 
via d’aigua. El projecte que 
comença a caminar vol, 
precisament, contribuir a la 
conservació i també a la 
interpretació d’aquest canal amb 
dimensions geogràfiques, 
paisatgístiques, ecològiques i 
etnogràfiques pròpies.  

 



L’obra hidràulica 
medieval més 
important 
de Catalunya  
Amb 24,6 km de llargada i 
només 10 metres de desnivell, 
de Balsareny a Manresa, ens 
sorprèn  que sigui una 
construcció feta al segle XIV i  
permaneixi com a recurs hídric 
imprescindible. Aquesta obra 
d’enginyeria tan potent i alhora 
tan antiga és, encara avui, el 
mitjà d’abastament d’aigua per a 
la ciutat de Manresa i el Pla de 
Bages. I, per damunt de tot, 
constitueix una de les peces 
més singulars del patrimoni 
històric i natural ubicat al 

Bages.  



Resclosa dels Manresans 
inici de la sèquia 



La resclosa es va 
construir a l’alçada 

del Castell de 
Balsareny, de pedra 

i de fusta. 
Actualment encara 
es manté, per part 

de la ciutat, el 
pagament de dotze 
capons al senyor de 
Balsareny a canvi de 
la fusta utilitzada en 

una de les 
reconstruccions de 
la resclosa, l’any 

1583. Castell de Balsareny 



La Sèquia,  
  origen  d’una 

cultura de l’aigua 

La portada d’aigua a la ciutat de 
Manresa i al Pla de Bages, va 
esdevenir l’origen d’una nova cultura 
de l’aigua, amb tot un seguit d’eines i 
mecanismes específics per a la seva 
gestió. 



  origen  d’una 
cultura de l’aigua 

La “Trompa” és un 
element singular que 
serveix per treure 
aigua de la Sèquia per 
a regar. 



  origen  d’una 
cultura de l’aigua 

treballs de neteja 
del canal 



Eines per netejar la resclosa 



Sobreixidor 

Per si el cabal és 
excessiu. 



Aigua, font de 
riquesa 
La Sèquia va ser creada per 
donar riquesa a Manresa – un 
extens regadiu que encara 
avui envolta la ciutat pel nord 
i l’est – i, de retruc, ho va 
aconseguir en tot el seu curs. 
Així es van convertir grans 
àrees de secà en regadiu. A 
més, ha estat testimoni i 
motor de la industrialització 
del Pla de Bages i de 
l’establiment de la mineria de 
potassa. La Sèquia, doncs,  
ha estat vital per a les 
diverses activitats humanes 
de l’edat mitjana fins als 
nostres dies. 



La Sèquia és un fil de vida que 
vertebra un territori, el Pla de 
Bages, i presideix la seva 
historia. Un passeig per la 
Sèquia permet acostar-nos a 
diversos elements patrimonials 
de gran interès: el castell de 
Balsareny, el poblat ibèric del 
Cogulló, la vila medieval de 
Santpedor, algunes ermites 
romàniques com Santa Anna de 
Claret, Santa Magdalena, Sant 
Ponç, i fins i tot la Manresa 
monumental, sense oblidar que 
la mateixa Sèquia ja és, en si 
mateixa, portadora d’elements 
arquitectònics –l’aqüeducte del 
Vilar, el Pont de Santa Maria, 
etc.-  de molt interès artístic.  

La Sèquia vertebra el 
pla de Bages 

 i la seva història 

Castell de Balsareny 
Resclosa dels 
Manresans 

Poblat Ibèric 
del Cogulló 

Casa Torres  Amat, 
Sallent 

La Vila de Santpedor 

Sant Benet de Bages  
( Sant Fruitós de Bages) Manresa 
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Fita;  l’escut de Manresa 
la més antiga,de 1.589 



Caseta de desguàs 

Per buidar el cabal... 



Mecanisme de desguàs 



Un projecte de 

recuperació, 
un projecte 

pedagògic 

El projecte que va néixer amb el nom de «Sèquia, 
Via Verda» pretén recuperar la Sèquia des del punt 
de vista físic (natural i arquitectònic) però també 
rescatar de l’oblit aquesta gran peça del nostre 
patrimoni: fer present la Sèquia com a espai de 
descobriment i d’oci, com un tresor valuós que pot 
projectar el Bages cap a la resta del país. 
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Un projecte  
d’adequació 
de la Sèquia  
[RECUPERACIÓ] 
 
El projecte «Sèquia, espai de 
natura i cultura» es planteja 
com a primera fase:  
•La neteja, millora i 
condicionament de tot el 
recorregut de la Sèquia.  
•La recuperació biològica 
d’aquells espais més 
deteriorats.  
•La creació d’unes àrees de 
descans per facilitar el 
recorregut.  

ÀREA DE DESCANS 

ÀREA DE DESCANS 
ÀREA DE DESCANS 

ÀREA DE DESCANS 

ÀREA DE DESCANS 

TRAMS EN RESTAURACIÓ 

PUNT D’INFORMACIÓ 

PUNT D’INFORMACIÓ 
(Comabella) 

CENTRE DE VISITANTS 

TRAMS EN RESTAURACIÓ 

Aiguamolls de 
la bòbila 



Un projecte  
d’adequació 
de la Sèquia  
[RECUPERACIÓ] 
 

ESTAT ACTUAL 
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Un projecte  
per interpretar 
la Sèquia  
[CONEIXEMENT] 
 
La Sèquia vol esdevenir també 
un espai de descobriment 
mitjançant la instal·lació d’un 
sistema de senyalització que 
acompanyi la visita i guiï els 
itineraris previstos (indicant 
direccions, marcant el punts 
quilomètrics i interpretant els 
espais més importants i els  
recursos històrics i naturals 
que ofereix).  

PUNT D’INFORMACIÓ 

PUNT D’INFORMACIÓ 
(Comabella) 

Castell de Balsareny 
Resclosa dels 
Manresans 

Poblat Ibèric 
del Cogulló 

Casa Torres  Amat, 
Sallent 

La Vila de Santpedor 

Sant Benet de Bages  
( Sant Fruitós de Bages) Manresa 

LES  MINES 
DE SALLENT 

Escombrera 

Amfiteatre 
natural i bassa 
de la Sala 

CENTRE DE VISITANTS 

El Parc de 
l’Agulla 

Aiguamolls de 
la bòbila 

Sant Iscle 



Un projecte  
per fer gaudir 
de la Sèquia  
[OCI] 
 
Aquest serà un espai 
respectuós amb el medi, 
sostenible quant a la seva 
gestió, i que permetrà  als 
visitants disposar d’un espai 
singular recuperat per al futur. 
Un entorn, de tranquil·litat i de 
natura, un lloc per fruir de la 
sensibilitat i per contemplar la 
vida que originen els cursos 
d’aigua, posat al servei de tots 
els ciutadans i ciutadanes 
perquè en gaudeixin i en 
tinguin cura. 



Un projecte  
per fer descobrir 
el Bages  
[TURISME] 
 
La singularitat de la Sèquia i la 
creació  i potenciació d’atractius al 
seu voltant possibilitarà també l’ús 
turístic. Idees com ara la creació 
d’un centre d’interpretació definitiu, 
la posada en funcionament d’un 
«tren verd» – aprofitant la via ja 
existent entre Manresa i Sallent – i la 
creació de zones equipades amb 
serveis de restauració –bars, 
restaurants-, d’acollida - punts 
d’informació i de recepció- i 
d’esbarjo -jocs infantils, hípica, tir, 
cars, vol-  poden propiciar tan 
l’atracció dels visitants d’aquí com 
de fora, aconseguint així la 

rendibilitat del propi recurs.  
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Un projecte que 

s’està fent 

A partir de les conclusions del Premi 
Fundació Caixa de Manresa de l’any 1996, 
va sorgir la proposta d’impulsar un treball 
d’adequació de la Sèquia. El projecte va 
rebre l’impuls i l’entusiasme de diverses 
institucions i empreses privades que van 
creure, l’any 1998, en les potencialitats de la 
Sèquia a l’entrada del segle XXI. Gràcies a 
això s’ha començat un treball que durarà 
diversos anys i que preveu diverses fases 
d’intervenció. 

Fase de projecte  
En aquests moments i, a partir 
d’un avantprojecte ja acabat, 
s’estan completant diversos 
projectes executius específics:  

• Neteja, millora i 
condicionament del 
trajecte de la Sèquia  
• Recuperació 
biològica  
• Senyalització 
direccional i 
interpretativa  
• Àrees de descans i 
punts quilomètrics  

 



Un projecte que 

s’està fent 

Fase 2000-2001  
En aquesta primera fase 
d’execució es preveuen els 
següents treballs:  

• Obres de neteja i 
condicionament  
• Recuperació biològica i 
plantacions  
• Senyalització direccional i 
interpretativa (aula 
ambiental)  
• Creació de les àrees de 
lleure  
• Posada en funcionament 
d’un Centre d’Interpretació 
provisional a les 
instal·lacions de Santa Maria 
de Comabella (Ampans) 

Fase 2001-2005  
• En una segona fase es preveuen 
les següents actuacions  

• Construcció dels 
Centres d’Interpretació 
al Parc de l’Agulla i al 
Pla de Santa Anna  
• Adequació d’andanes i 
posada en funcionament 
del «Tren Verd»  
• Millores a la xarxa de 
camins laterals  
• Restauració 
d’aqüeductes 
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SIGNATARIS DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ PER AL 
FINANÇAMENT:  
Junta de la Sèquia 
Consell Comarcal del Bages 
Ajuntament de Manresa 
Ajuntament de Sant Fruitós  
   de Bages 
Ajuntament de Santpedor 
Ajuntament de Sallent 
Ajuntament de Balsareny 
Diputació de Barcelona 
Fundació Caixa de Manresa 
Cambra de Comerç i Indústria 
   de Manresa 
Federació d´Empresaris  
   de la Catalunya Central 
Mútua Intercomarcal 
Metalbages SA 
Pujol Muntalà SA 
Indústries Ponsa SA 
Lemmerz SA 
SUPECO 
Constructora d´Aro SL 
AUSA 
AMPANS 

Gestió executiva: 

 

 

Coordinador i director del projecte: 

 

 

Projecte de recuperació biològica: 

 

 

Pla d’interpretació de la Sèquia: 

Josep Alabern 

Jordi Ludevid 

Josep Illa 

Josefina Recasens 
Teresa Franquesa 
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