
La Sèquia de Manresa a Balsareny 

La Sèquia és un canal medieval que va ser construït el segle XIV 
(es va finalitzar el 1383) per portar l’aigua del riu Llobregat des de 
Balsareny fins a Manresa i apaivagar la gran sequera que va patir 
aquesta zona en l’època medieval. Per poder condicionar aquest 
canal es va construir un camí paral·lel que és el que avui encara es 
va servir per seguir el seu recorregut. 

El canal té un recorregut de 26 quilòmetres i va ser projectat per 
l’enginyer Guillem Catà. Considerat com una de les principals obres 
d’enginyeria hidràulica de l’època medieval, el canal tan sols té un desnivell de 10 metres al llarg del seu 
recorregut, un fet insòlit si es té en compte els mitjans rudimentaris de l’època en què va ser construït. 

Per a fer-ho possible es van haver de construir mines i una trentena d’aqüeductes que salven els 
desnivells del terreny per on passa el canal. Alguns d’aquests aqüeductes, com el de Conangle, el Vilar o 
el de Santa Maria, són considerats avui veritables monuments i, més, si es té en compte, l’òptim estat de 
conservació que mantenen a l’actualitat. 

Però el més rellevant de la Sèquia és que, sis segles després de la seva construcció, continua en ple 
funcionament i subministra l’aigua necessària per abastar la ciutat de Manresa i diversos pobles de la 
comarca del Bages. 

Visiteu: http://www.parcdelasequia.cat 

Espais visitables 

Al llarg dels 26km de la Sèquia es poden visitar molts espais 
d'interès natural, històric o arquitectònic com: 

La Resclosa dels Manresans. Punt d'inici de la Sèquia, on capta 
les aigües del riu Llobregat. Es conserva la resclosa originària de 
forma semiel·liptica i feta amb troncs de fusta, però modernament 
coberta amb formigó. En una caseta adjacent es regula l'entrada 
d'aigua al canal, que en aquest primer tram és subterrani. 

El Castell de Balsareny. Situat damunt d'un turó al mateix punt 
d'inici de la Sèquia, és un castell característic de l'època del gòtic, 
que ha estat residència de diverses famílies nobiliàires. Per 
concertar visites trucar al 647766122. 

L'aqüeducte de Conangle. Al llarg del seu recorregut la Sèquia 
passa per 31 aqüeductes. Alguns de grans dimensions com el de 
Conangle que fou construït l'any 1340 i fa 103 metres de llar, 13 
d'alçada i consta de 7 arcs. 

El Centre d'Acollida Turística (CAT) de Sallent. S'hi troba una 
exposició que explica el paper de la vall de Llobregat com un dels 
eixos pioners de la industrialització catalana. L’espai temàtic explica la revolució industrial i l’aparició del 
moviment obrer. 

El Cogulló. És el poblat ibèric més important del Bages. Situat dalt d’un turó al costat mateix de la Sèquia 
(i controlant el pas del Llobregat). Era un oppidum (poblat encastellat) defensat per muralles, que fou 
abandonat en època romana. (Per accedir al recinte cal concertar la visita telefonant al 93 837 09 66) 

La zona humida de la Corbatera. Espai situat en un meandre del riu Llobregat, amb les característiques 
típiques d’una zona humida, on s’hi poden observar les aus pròpies d’aquest ambient. 

El Mas de les Coves. Mas de tradició medieval que conserva l’estructura típica d’una casa pairal, amb 
una torre de defensa que fortificava el recinte. La Sèquia passa per una mina de 321 metres sota el mas. 



El bosc de la Sala. És un dels paratges més frondosos per on 
discorre la Sèquia, format per una illa de vegetació espontània 
(una roureda amb presència també de pi i alzina). S’ha aprofitat 
un antic estanyol per adequar-hi una aula en plena natura. 

Les cases del sequiaire. Cases on vivia un sequiaire 
(encarregat del manteniment de la Sèquia). N'hi ha una a Sallent, 
una a Santpedor i una al Parc de l'Agulla. 

Santa Maria i Santa Anna de Claret. Santa Maria és una capella 
del segle XII molt ben conservada, d’una sola nau amb absis. Al segle XIV s’hi afegí una torre-campanar. 
Santa Anna és una construcció barroca, construïda entre 1762 i 1769, amb afegits del segle XX. 
Conserva una imatge del segle XIII, copatrona de la vila de Santpedor. 

Els aiguamolls de la Bòbila. Estanys originats artificialment a partir de l’extracció d’argiles d’una antiga 
bòbila. Un indret molt agradable, que està adequat per passejar i observar, des d’una caseta de fusta, les 
espècies típiques d’un ecosistema humit, incloent-hi, en èpoques concretes, aus migratòries com ara 
flamencs. (Per visites guiades posar-se en contacte amb el Parc de la Sèquia). 

Ermita i Mas de Sant Iscle. Mas d’origen medieval que és un dels nuclis de poblament més antics del Pla 
de Bages. S’hi pot visitar l’església pre-romànica i romànica. Actualment acull un celler productor de vins i 
caves sota la denominació d’origen “Pla de Bages”. (Telèfon: 93 874 38 06) 

Sant Benet de Bages. Monestir d’origen romànic, situat en un paratge exuberant al costat del Llobregat. 
Conjunt heterogeni de diferents èpoques i estils que, al principi del segle XX, va adaptar-se al gust 
romàntic. Avui constitueix un dels indrets històrics més remarcables de la comarca i es troba en procés de 
transformació per esdevenir un gran centre cultural, d’oci i d’activitats. 

El misteri de la Llum 

En el segle XIV, el poble de Manresa, desprès d’una llarga sequera, va reclamar la construcció d’una 
sèquia que garantís l’abastament d’aigua al rei Pere III de Catalunya. El bisbe de Vic es va oposar a l’obra 
de la Sèquia perquè es negava a que el canal travesses les terres del bisbat, arribant a amenaçar amb 
ex-comulgar als manresans si es començava aquesta obra. 

La tradició diu que llavors es va produir un miracle que es va repetir tres vegades: un sorprenent raig de 
llum va il·luminar l’església del Carme des de Montserrat. Aquest fet es va interpretar com una senyal 
divina que va fer que el bisbe de Vic canvies 
de parer i concedís el permís. 

Després de cinc anys en que es van 
interrompre les obres, el rei va promulgar la 
denominada “Concordia” que va ser recolzada 
pel Papa Clemente VI i l’aigua finalment va 
arribar a la capital de la comarca del Bages. 

Des de llavors cada febrer es celebra en 
commemoració d’aquests fets una festa 
popular anomenada “La Festa de la Llum”. 
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