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 21 de febrer de 1345
Segons una llegenda, un globus de llum vingué

de Montserrat i entrà a l’església del Carme de Manresa.

Aquest fet va ser interpretat com a senyal diví

i el Bisbe de Vic, que havía prohibit la construcció de La

Sèquia, aixecà el càstig que suportava la ciutat.

 La “festa de la Llum” commemora aquest fet.

Any de construcció: s.XIV (1339-1383)
Arquitecte: Guillem Catà
Llargada: 26,7 km
Lloc d'inici: Balsareny
Lloc d'acabament: Parc de l'Agulla,
Manresa
Desnivell: 10 metres

Recorregut a través de la Sèquia: Es pot fer a peu o amb
bicicleta. Des de Balsareny, passant pels termes municipals de
Sallent, Santpedor i Sant Fruitós de Bages, arriba al Parc de
l'Agulla de Manresa. Fa 26 km.
 
Altres: Caminada per conèixer els llocs sagrats i la simbologia
de l'entorn natural. Recorregut de 12 km. De Santa Anna de
Claret a Santa Magdalena de Bell-lloc. Itinerari guiat en què es
combinaran aspectes simbològics de la Sèquia, arquetips del
sagrat femení i nocions de geobiologia.
 

El sender és preciós. Estret, gairebé
sempre tocant l’aigua. De tonalitats
canviants, adornat amb cirerers,
roselles, espigues de blat o pàmpols
de vinya. I ple de fauna: ànecs,
esquirols, bernats pescaires…

Passem pel costat de cases de pagès
històriques, com el Mas de les Coves.

Caminem gairebé a tocar de la muntanya
de runa salina de la Botjosa. En alguns
trams la sèquia entra a dins el bosc i és

molt tranquil·la i silenciosa. També passa
a tocar de camps de cereals i horts.

Podem observar les aus a la Rasclosa de
Balsareny.

Per què es va construir La Sèquia?
Per portar aigua del riu Llobregat fins a Manresa degut a la sequera que patia Catalunya

des de l'any 1333. La del 1336 va ser especialment greu al Bages. L’any següent també

va ploure molt poc i s’agreujà encara més la situació dels manresans, que van fer una

peregrinació col·lectiva a Montserrat demanant la pluja.

Per a més informació: www.parcdelasequia.cat
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