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CICLE DE PASSEJADES “A CENT CAP ALS CENT”. 
 
INFORMACIÓ RELATIVA  A LA PASSEJADA A SANTPEDOR (EL BAGES) 
 

Dia 24/01/2017 
 
 Aspectes generals 
 
Santpedor és un poble de poc més de 7.200 habitants format per un nucli antic que 
conserva l’aspecte i l’esperit de vila medieval: una estructura urbana amb carrers 
estrets, irregulars i amb elements arquitectònics, com finestrals romànics i gòtics, 
arcades renaixentistes, portals dovellats, etc. i edificacions d’origen medieval com 
l’església de Sant Pere d’Or, patró de la vila des del seu origen. L’altra part del 
poble és la zona de l’Eixample,que envolta aquest barri antic i que en els últims 
anys ha tingut un creixement important.  
  

Escampades pel terme també hi trobem diverses cases de pagès, amb granges i 
camps de conreu. 
 
A Santpedor nasqué l’any 1791 Isidre Lluçà i Casanovas, més conegut amb el 
sobrenom del Timbaler del Bruc. Aquest jove, és el símbol de la resistència de 
Catalunya en la lluita contra els francesos. La història explica que amb un timbal i 
l’eco de la muntanya de Montserrat, l’Isidret va fer creure a les tropes franceses 
que els combatents catalans eren molts més dels que ells es pensaven. Aquest fet 
forçà la retirada dels francesos. A la Plaça Gran de Santpedor s’hi troba una estàtua 
en honor seu. 
 
El 7 d’octubre de 2009 l’Ajuntament va nomenar el primer Fill Predilecte de la 
nostra vila a l’actual entrenador del FC Barcelona en Josep Guardiola per la seva 
trajectòria esportiva, els valors, el treball i el respecte cap a les persones i jugadors 
del propi equip i cap a l’adversari. 
 
 
 Com arribar al lloc de sortida i característiques de l’itinerari 
 
Hora d’arribada: 9.30h  
Lloc d’arribada: Pavelló municipal d’esports 
 
 
 Com arribar per carretera 
 
Santpedor està situat a 73 km de Barcelona, i a tan sols 9,5 km de la capital 
comarcal, Manresa.  
  
Carreteres d’accés 
Desde Barcelona 
A-2 Barcelona-Martorell i C-55 Abrera - Manresa. * Autopista C-16 Barcelona - 
Terrassa – Manresa; sortida Manresa Nord i BV-4501  
Des de Lleida 
Eix transversal C-25 fins a la sortida Santpedor i BV-4501 
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Des de Vic-Girona 
Eix transversal C-25 i C-55 (Eix del Cardener sortida Santpedor) , BV-4501 
Des de Tarragona 
Autopista AP-7/E-15 fins Martorell i C-55 Abrera – Manresa Nord-Santpedor i BV-
4501 
 
Una vegada dins la carretera BV4501 continuarem aquesta fins a l’arribada a la 
població. Al primer semàfor que trobareu, caldrà girar a la dreta (carretera de 
Navarcles) fins arribar a la zona esportiva on hi ha el pavelló al costat esquerre. 
 

* En cas de venir per l’autopista C-16 (Terrassa-Manresa), cal passar 
Manresa fins trobar la sortida Solsona-Lleida. Ben aviat trobareu la sortida en 
direcció Santpedor BV4511. 
A l’entrada del poble hi trobareu la zona esportiva on a la dreta ja hi veureu 
el pavelló. 

 

                                       
 
 Característiques de l’itinerari 
 
La caminada transcorre bàsicament per senders que volten el terme de Santpedor. 
Té una longitud d’uns 7.000m 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, a més d’altres quatre municipis, en un recorregut de 
26 quilòmetres i 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. 
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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. 
 

                     
 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  
 
 Altres informacions 
 
La policia local vetllarà per la nostra seguretat en els trams que travessem la 
carretera i acompanyarà els autocars fins la zona de dinar. 
Els autocars recolliran els participants a Cal Llovet a les 16h, a la mateixa zona on 
es dina. 
El recorregut i la temporalització pot veure’s modificada en funció de la 
climatologia. 
Telèfon de contacte i confirmació d’assistència: 93 827 28 28 (Ajuntament ) 
e-mail: colompl@santpedor.cat 
Telèfon mòbil dia de la caminada: 626254947 (Lídia) 
 
 Recomanacions 
 
Cal portar dos àpats (dinar i esmorzar). El dinar podrà deixar-se a l’autocar. 
Aconsellem portar el cap protegit perquè la segona part del recorregut no trobarem 
massa ombres. 




