
 
PASSEJADA A SANTPEDOR 

 

DIMARTS 24 DE GENER DE 2017 
 

1- Sortida: 8:45h Estació d’autobusos d’Igualada 
       8:50h Passeig Verdaguer (alçada C. Òdena). 
       8:55h Avinguda Balmes (pisos Punto Blanco). 
           
2- Tornada: 16h Comiat i sortida de Santpedor. 
 

3- Recomanacions: Cal menjar alguna cosa abans de marxar.  
 
4- Alimentació: Cal portar aliments per a dos àpats: esmorzar, dinar i aigua. No hi haurà avituallament 
durant la passejada. 
 
5- Recordatoris: Es podrà deixar el dinar a l’autocar. S’han de portar dues bosses: la motxilla amb 
l’esmorzar, l’aigua i protecció per la pluja o el sol per la passejada i una altra bossa amb el menjar pel dinar 
que es deixarà a l’autocar. 
 

6- Recorregut: La caminada transcorre bàsicament per senders que volten el terme de Santpedor. Té una longitud 
7 km. i no té desnivells importants. 
 
Iniciarem la caminada vorejant la via del tren i el polígon industrial fins arribar al nucli de Claret (que es troba a uns 2 
km al sud-est de la vila), on es troben dues esglésies: Santa Maria i Santa Anna. Aquí esmorzarem i visitarem l’ermita 
de Santa Anna construïda entre el 1761 i 1769. Aquesta església barroca guarda en el seu interior una imatge 
romànica de la santa, una talla de fusta policromada del segle XIII, copatrona de la vila. 
 
Continuarem la marxa travessant la carretera BV4511 per agafar el camí dels horts on vorejarem un petit tram del 
recorregut que fa la Sèquia de Manresa, un canal construït al segle XIV que condueix l’aigua del riu Llobregat fins a la 
capital del Bages, passant per Santpedor, gaudirem d’unes espectaculars vistes de la serralada de Montserrat. El 
recorregut continua en direcció els Aiguamolls de la Bòbila (a uns 500m. al sud del poble), un ecosistema aquàtic 
amb fauna i vegetació pròpies de les zones humides i que ocupen una extensió de 3 ha de zona inundable i de 5 ha 
de zona recentment reforestada. 
 
Una vegada finalitzada la visita dels aiguamolls, deixarem les pistes de terra per entrar ja dins el poble direcció a la 
plaça Gran on s’ubica actualment l’Ajuntament. Farem un petit recorregut pel casc antic medieval fins arribar ja a la 
sala de Cal Llovet on finalitzarem la nostra caminada i podrem dinar. 
 
7- Temporalització 
 

  9.30h  Arribada al Pavelló Municipal d’Esports 
10.00h  Exercicis d’estiraments 
10.30h  Sortida cap a Santa Anna 
10.50h  Esmorzar i visita a l’ermita de Santa Anna 
11.45h  Sortida en direcció als Aiguamolls de la Bòbila 
12.45h  Arribada i visita als Aiguamolls de la Bòbila 
13.15h  Sortida cap al poble 
14.00h  Arribada a Cal Llovet per dinar 
16.00h  Comiat  
 
8- Equipament: calçat apropiat per caminar (és molt important anar ven calçats), roba còmode, mocador 
blau i carnet de passejant. 
 
9- Altres passejades: - Igualada (dimecres 15 de febrer) 
    - El Prat de Llobregat (dimecres 22 de març) 
    - Cloenda 16 o 17 de maig 
 

 Telèfon de contacte: 691660221 (Teresa) 
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