
Celler es pot visitar
Restaurant
Terrassa
Concerts
Horari: de Dilluns a
Diumenge des de les
10:00 fins a les 21:00.

 

HORARIS I SERVEIS
DEL MAS DE SANT

ISCLE

APADRINEM
EL NOSTRE
TERRITORI

 LA
SÈQUIA  I
EL MAS DE

SANT
ISCLE

PARC DE LA SÈQUIA I
INFOSÈQUIA
938 77 22 31

info@parcdelasequia.cat 

CONTACTE

MAS DE SANT ISCLE

93 874 38 06
info@masdesantiscle.com

Roger de
la Varga

6è

NO US HO PODEU

PERDERE



Arquitecte: 
Guillem Catà (Barcelona 1339-1383).
 
Història:
L’any 1336 hi va haver un període de
sequera molt greu a la comarca del
Bages. La situació es va anar agreujant
i el Consell de la ciutat va creure que
la solució era portar aigua del riu
Llobregat fins a Manresa. El rei Pere III
va autoritzar la seva construcció l’any
1339. 
Però el Bisbe de Vic, que era senyor
del terme de Sallent, va prohibir que
les obres passessin per les seves
terres. Com que no el van obeir va
castigar els ciutadans de Manresa,
imposant penes espirituals: va fer
tancar les esglésies. Malgrat tot la
construcció de la Sèquia va tirar
endavant. Les obres van acabar l’any
1383 amb un canal de 26,7
quilòmetres de llarg, passant per
Balsareny, Sallent, Santpedor, Sant
Fruitos i Manresa. Té un desnivell de
10 metres.
 
 

EL MAS DE SANT
ISCLE

L'ESGLÉSIA DE
SANTA VICTORIA

LA SÈQUIA

El Mas de Sant Iscle, documentat des
de l'any 950, s'ha dedicat
tradicionalment al conreu de la vinya.
Jaume Vilanova i Artigas va comprar
les 70 hectàrees que conformen la
finca a principis del segle XX, un cop
recuperat el territori de la plaga de la
fil·loxera. Des d'aleshores la família
Vilanova ha elaborat vins tranquils i
escumosos amb el raïm que cullen a
les 14 hectàrees conreades. Disposen
de les varietats negres cabernet
sauvignon i ull de llebre i les blanques
picapoll, sauvignon blanc,
gewüurztraminer i macabeu.

Església de l'any 950, amb una nau
coberta per una volta de canó i un absis
semicircular, t amb una finestra
rematada per un arc de mig punt. El
campanar, que ha estat reformat, és de
planta quadrada i es troba al cantó
sud-est enganxat a l’absis. Al seu
interior hi ha hagut un retaule gòtic
algunes taules del qual es conserven al
Museu Comarcal de Manresa.


