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SOCIETATMANRESA

LA PÀGINA DE... és un espai que Regió7 ofereix a agents cívics de la Catalunya central –FUB, EPSEM, Consell Municipal de Solidaritat de Manresa, FAVM,  Associació Viure i Conviure del Casal
de la Gent Gran de Manresa, Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa i Gest!– amb la  convicció que la projecció de la vida interna dels centres dedicats a l’ensenyament superior, de
l’activitat de les entitats que es dediquen a la cooperació, a les persones grans i a ajudar el territori amb la seva experiència, i de les associacions de veïns és socialment dinamitzadora i enriqui-
dora. Les entitats i centres elaboren el contingut i la redacció del diari l’edita. Aquest espai no condiciona els criteris de Regió7 a l’hora d’informar de les activitats que consideri de més interès.

 LA PÀGINA DE GEST                                                                                                                                                                                                                

Poques ciutats de mida
semblant o fins i tot molt
més grans, no d’aquí sinó
d’arreu, poden lluir com

a fortalesa tot el que ha sabut de-
senvolupar Manresa al llarg de la
seva història al voltant d’un ele-
ment bàsic com l’aigua.

La història comença a partir de
l’esterilitat de les terres de conreu
a causa de la sequera, cap als anys
1336 i 1337. Aquesta fatalitat va
provocar que, l’abril del 1339, els
consellers de la ciutat  iniciessin el
projecte de construcció de la sè-
quia. Havien de ser molt àgils i efi-
cients perquè, tot just el 23 d’agost
d’aquell mateix any, el rei Pere III
de Catalunya va concedir el privi-
legi per construir-la i portar l’aigua
del Llobregat al seu pas per Balsa-
reny fins a Manresa sota la direc-
ció del mestre Guillem Catà.

Ho va fer possible, sense cap
mena de dubte, la suma de siner-
gies en bé d’un projecte comú que
garantís la supervivència futura.

Però un projecte que afavoreix
un territori no sempre és acceptat
per altres institucions amb poder,
i, ves per on, el poder feudal del
bisbe de Vic, que defensava els
seus privilegis, en va impedir la
construcció excomunicant l’any
1340 els consellers i declarant la
ciutat en entredit. 

Podria aprofitar aquest espai
per escriure sobre el misteri del 21
de febrer del 1345, el que avui ano-
menem Misteri de la Llum, però,
sent com és misteriós (que no mi-
raculós), no ve al cas....

La qüestió és que, un cop més,
els manresans, persistint amb tos-
suderia, van seguir sumant siner-
gies i, així, el 19 novembre del
1345, finalment, es van signar les
bases de concòrdia que, poste-
riorment, el rei Pere III i el papa
Climent VI van confirmar. L’obra
es va acabar el 1383 amb una con-
cessió de 1.000 litres/segon. 

De tots aquests fets, cal destacar
la capacitat de lluita dels nostres
avantpassats, que, amb el seu es-
forç col·lectiu, es van rebel·lar
contra la fam, la misèria, l’oposició
dels poders fàctics i la manca de
diners, i, a base de treball, deter-
minació i convenciment, van dei-
xar un patrimoni que al llarg de la
història ha contribuït de forma de-
cisiva a impulsar el creixement

agrícola, artesanal, comercial, in-
dustrial i social del territori.

El govern i l’administració de
l’aprofitament de l’aigua corres-
ponen a la Junta de la Sèquia se-
gons un reglament aprovat el 5 de
novembre del 1859 per Isabel II.
Així, l’any 1861 neix la Junta d’Ai-
gües Potables, que s’encarregà de
donar el servei fins a l’any 1981,
quan es convertí en l’actual Aigües
de Manresa S.A.

Per no atabalar amb dades tèc-
niques, cal dir només que la sèquia
té una llargada de 26 quilòmetres,
que el desnivell des de la resclosa
de Balsareny fins al llac de l’Agulla
és de 10,63 metres i que l’aigua dis-
corre a 0,40 metres per segon amb
un pendent mitjà de 4 per 10.000
(40 centímetres cada km).

Tornem a parlar de sinergies?
El llac de l’Agulla  es va començar
a construir l’any 1964 com a dipò-
sit de reserva d’aigua i es va acabar
l’any 1974, i està enllaçat directa-
ment amb els dipòsits nous mit-
jançant una canonada. 

Els manresans vàrem saber su-
mar esforços i no ens vam confor-
mar que el llac de l’Agulla fos úni-
cament un estany artificial amb
200.000 m3 de capacitat  que ens
garantís la reserva d’aigua, sinó
que, a partir d’una iniciativa de la

Junta de la Sèquia, es va crear un
espai enjardinat que protegís el
llac mitjançant subscripció popu-
lar, i que s’ha convertit en l’actual
parc de l’Agulla, que componen
628 arbres de 20 espècies diferents
agrupades en rotllanes. 

En deixar d’utilitzar els Dipòsits
Vells, l’edifici es va adaptar per
emplaçar-hi el Museu de la Tècni-
ca,  amb dues exposicions perma-
nents: una dedicada a la Sèquia i
l’aigua i una altra sobre el món de
la cinteria, especialitat tèxtil amb
fort arrelament a la ciutat.

De la meitat del segle passat
fins a avui s’han produït una sèrie
de fets remarcables que han fruc-
tificat en actuacions que situen
Manresa en un lloc destacat entre
les ciutats que han sabut posar va-
lor al món de l’aigua.  La tasca duta
a terme per la Junta d’Aigües al
llarg dels anys, juntament amb
l’empresa gestora del subminis-
traments Aigües de Manresa, S.A.,
han estat cabdals en aquest pro-
cés, i ho continuen encapçalant.

La marca Parc de la Sèquia
S’ha creat la marca Parc de la Sè-
quia com a referent de totes les ac-
tuacions i com a iniciativa per
convertir el canal medieval en un
espai de descoberta del territori,
de lleure i d’atracció turística; ac-
tualment, al llarg del recorregut
s’hi ha instal·lat elements d’inter-
pretació que en faciliten la visita.

Al ja esmentat Museu de la Tèc-
nica s’hi ha afegit un altre espai di-
vulgatiu. El Centre de l’Aigua de

Can Font és un espai didàctic d’in-
terpretació de l’aigua amb dues
exposicions permanents: una de-
dicada a l’ús racional de l’aigua i
l’altra al cicle urbà de l’aigua. 

Un altre espai gestionat pel Parc
de la Sèquia és la masia de la Culla,
que acull el Camp d’Aprenentatge
del Bages, un servei educatiu del
departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya que té
per objectiu facilitar la interpreta-
ció del medi natural, social i cul-
tural de la comarca

També és remarcable l’espai In-
fosèquia. Ubicat al Centre de Visi-
tants del Parc de la Sèquia, al parc
de l’Agulla, es tracta d’un espai
d’interpretació que ajuda el visi-
tant a entendre què és la sèquia i
el convida a descobrir el parc i tots
el recursos turístics i culturals que
hi ha al seu entorn.

Qualsevol manresà és cons-
cient de la importància que té per
a nosaltres el parc de l’Agulla. És
un espai d’esbarjo, d’esport, de
contemplació i desconnexió de la
ciutat; n’és el pulmó i un indret
privilegiat amb unes vistes inigua-
lables.  Difícilment podem calcu-
lar quants de nosaltres hi passem
al llarg de l’any, però, si tenim en
compte les dades de visitants als
tres centres que formen el Parc de
la Sèquia que ens faciliten, en els

primers deu mesos d’aquest any,
entre els actes formatius-divulga-
tius i els complementaris, els han
visitat un total de 12.910 persones.
Una xifra considerable, tenint en
compte que, encara avui,  hi ha
molts manresans que desconei-
xen la qualitat de l’oferta.

Una dada important és la tasca
didàctica duta a terme, amb 4.340
alumnes al llarg del curs 2015-
2016, que és una quantitat apre-
ciable considerant els dies lectius.

Un espai amb molt potencial
El que és cert és que el Parc de la
Sèquia disposa d’uns espais  (pen-
so, sobretot, en el Museu de la Tèc-
nica) amb un potencial enorme
per fer-hi esdeveniments de tot ti-
pus com showroom comercials,
conferències, jornades tècniques,
exposicions artístiques, etc. I que
encara no ens hem acostumat a
utilitzar suficientment convertint-
lo en un espai de referència quo-
tidiana ciutadana.

Com resa el titular de l’article,
cal potenciar sinergies com des de
diferents àmbits de la ciutat s’ha
fet i s’està fent. Hi ha exemples que
ho demostren. Un de claríssim és
l’explotació dels fets històrics ar-
gumentats  en un element turístic
com és la Fira de l’Aixada, iniciada
per l’Associació Misteriosa Llum.
Un altre, en aquest cas d’abast in-
dustrial, és que Manresa disposa
d’un Centre Tecnològic  (CTM-
Eurecat) que és referent a escala
europea en especialitats de trac-
tament de l’aigua, i de ben segur
que en el futur sortiran noves ini-
ciatives lligades a aquest element. 

Cal que ens ho creguem
Cal, però, que els manresans ens
ho creguem, que siguem cons-
cients del que tenim, ho protegim,
en fem ús i que puguem transme-
tre-ho des del coneixement;  en
definitiva, que  col·lectiva i indivi-
dualment  tornem a sumar siner-
gies i fem créixer i promocionem
la nostra ciutat.

Aprofito aquesta tribuna per
encoratjar-vos a conèixer els es-
pais i les exposicions permanents
que ens ofereix el Parc de la Sèquia
dedicades a l’aigua, que ha marcat
la història del nostre territori des
de fa més de 600 anys. I, si voleu
una veritable joia per il·lustrar-vos
sobre el tema, us recomano el lli-
bre titulat Al voltant de la construc-
ció de la sèquia de Manresa», una
edició especial de la Demarcació
a la Catalunya Central del Col·legi
d’Enginyers Industrials i del
Col·legi d’Enginyers Tècnics In-
dustrials de Manresa del 2002
com a aportació a la ciutat amb
motiu de ser els administradors
de la Festa de la Llum. 

EL VALOR DE LA SÈQUIA: POTENCIAR SINERGIES

OPINIÓ

Manel Villaplana
RESPONSABLE ÀREA DE COMUNICACIÓ DE GEST!

«El govern i l’administració  de
l’aigua corresponen a la Junta 
de la Sèquia segons un reglament
aprovat el 5 de novembre del 1859»

«Qualsevol manresà és conscient
de la importància que té per 
a nosaltres el parc de l’Agulla. 
És un espai d’esbarjo, d’esport»

NEL VILLAPLANA

Una vista aèria del parc de l’Agulla de Manresa amb el llac i la zona de parc 


