
Marc Benjumea
presents

LA SÈQUIA
 
 

Aquest canal, projectat amb una extraordinària visió de futur, va 
servir per acabar amb els problemes de sequera a la ciutat i, encara 
actualment, aporta un cabal d'aigua suficient per abastir Manresa i 
algunes poblacions de la rodalia.

`
EL PERQUÈ

La Festa de la Llum commemora uns fets que encara avui tenen repercussió en la
nostra vida diària i que diuen molt de la capacitat de treballi la valentia en la presa
de decisions dels nostres avantpassats.

 
LA LLEGENDA

Àlber (Populus alba)
Freixe (Fraxinus excelsior i Fraxinus angustifolia)
Gatell (Salix cinerea)
Om (Ulmus minor)
Pollancre (Populus nigra) i els seus híbrids
Salze blanc (Salix alba)
transformed cells.

 
FLORA I FAUNA

Com a homenatge a les persones que entre 1339 i 1383 van 
construir la Sèquia que encara avui aporta un gran cabal d’aigua a la 
ciutat de Manresa, Jove Cambra de Manresa va iniciar la organització de 
la Transèquia l’any 1985, i que des d’aleshores es pot fer a peu o amb 
bicicleta.

 
LA TRANSÈQUIA

La Sèquia és el canal medieval (s. XIV) que ha permès el creixement de 
Manresa i el desenvolupament agrari d’una bona part del Pla de Bages. 
Seguir el camí que voreja el seu recorregut, amb un desnivell mínim, 
constitueix una experiència veritablement memorable: temples, 
fortificacions, obres hidràuliques, masos i espais naturals transformats
 per l’aigua ens ajuden a entendre les arrels d’aquest territori 
d’interior, al cor de Catalunya.

PER VISITAR

Se n'inicià la construcció l'any 1339 i fou acabada l'any 1383. Té un recorregut de
26,7 km, un desnivell de 10 m i un cabal d'1 m³/s. En fou autoritzada la construcció
pel rei Pere III.

DADES D'INTERES

Parc de l'Agulla
 és un llac artificial on desemboca la Séquia de Manresa al nord de la 
capital del Bages, a la vora de la carretera de Santpedor.

BONUS


