
La màgia d’un canal medieval

Pedalar resseguint el canal de la Sèquia de Manresa.

Donar la volta al llac del parc de l’Agulla de Manresa gaudint de la 
tranquil·litat de l’indret.

Les boniques vistes que tenim de la muntanya de Montserrat.

Observar les aus dels aiguamolls de la Bòbila des de la torre-
mirador.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Altitud mínima   280 m     

Altitud màxima   304 m  

Punt de sortida / arribada   Càmping Freixa

Població   Manresa 

Exigència física   Mitjana

Temps total efectiu   3:00 h     

Distància total   16,3 km     

Desnivell acumulat   210 m     

Descobrim el parc de l’Agulla i resseguim un tram de l’antic 
camí de la Sèquia, visitant indrets tan peculiars com Sant 
Iscle del Bages i els aiguamolls de la Bòbila.
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Comencem l’itinerari al Càmping Freixa. Agafem la carretera del camí del Grau, travessem el 

polígon industrial del Guix i creuem la carretera C-16 a través d’un pont (és l’únic pas possible). A 

l’altra banda, una rampa ens permet accedir a la pista de terra que ressegueix el canal de la Sèquia 

de Manresa. Comencem a avançar per un terreny pla i còmode, entre camps. Arribem a un trencall 

on agafem el camí asfaltat que surt a mà esquerra i arribem al parc de l’Agulla, també conegut com 

a parc de la Sèquia i espai d’esbarjo per excel·lència de manresans i visitants. Al parc hi trobem 

zones verdes, parcs infantils, un restaurant, el Centre de Visitants del Parc de la Sèquia i el pantà de 

l’Agulla. Fem tota la volta a l’embassament gaudint de boniques vistes de Montserrat i de les diverses 

perspectives que el llac ens ofereix. Sortim del parc i agafem novament el camí que ressegueix la 

Sèquia de Manresa (senyalitzat) en direcció N. La Sèquia és un canal de 26 km de longitud construït 

al segle XIV per portar aigua del riu Llobregat, des de Balsareny, fins a la capital del Bages. Passem 

per Sant Iscle i Santa Victòria del Bages, un conjunt arquitectònic romànic dels segles X-XI. Fem 

un petit tram per pista, continuem per un corriol proper al canal i seguidament desemboquem a una 

carretera asfaltada, just davant de la Fundació Ampans.

Continuem a la dreta, passem per sota de les vies del tren i seguim per una pista de terra que 

ens deixa a un trencall. Agafem una pista a l’esquerra i, a la següent desviació, girem a la dreta 

i ràpidament arribem al bosquet del coll de l’Om, on podem descansar i gaudir de les extenses 

vistes del pla del Bages. Retornem a la pista principal, l’agafem cap a la dreta fins al proper trencall 

(senyalització) i girem a l’esquerra cap als aiguamolls de la Bòbila (a uns 1,6 km). Deixem les 

bicicletes a l’entrada del recinte i visitem aquesta zona protegida a peu. Observem ànecs i d’altres 

espècies d’aus que habiten en aquesta zona humida a tocar del poble de Santpedor.

Desfem el camí, però ara, un cop situats al trencall posterior a la desviació del bosquet del coll 

de l’Om, seguim recte i, després d’una petita pujada i de creuar les vies del tren, agafem novament 

el camí de la Sèquia (esquerra) i desfem el camí fins al parc de l’Agulla. D’aquí anem fins al trencall 

proper a les vinyes del celler Murallius, on prenem la pista de l’esquerra que ens porta fins al mirador 

de Sant Fruitós del Bages i ens deixa al costat de la caserna dels Bombers, al costat de la carretera 

C-16. Creuem la carretera pel pont i acabem la ruta al Càmping Freixa.
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Aquest croquis aproximat amb l’itinerari de la ruta ha estat creat a partir del mapa “Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000. Bages.” 
propietat de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible a www.icgc.cat.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Altura Distància

        Càmping Freixa 280 m 0,0 km

        Pont sobre la carretera C-16 281 m 0,7 km

        Trencall pista al parc de l’Agulla 289 m 1,8 km

        Parc de l’Agulla 291 m 2,2 km

        Trencall / Fundació Ampans 289 m 5,9 km

        Bosquet del coll de l’Om 291 m 7,0 km

        Aiguamolls de la Bòbila 302 m 8,8 km

        Càmping Freixa 280 m  16,3 km
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA
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