
L'Anella Verda és el conjunt conjunt d'espais lliures al voltant de la ciutat que pels seus valors socials, ambien-

tals, paisastgístics i productius agraris s'han de protegir, connectar i potenciar. 

Es concep com un espai lliure continu que envolta Manresa, idoni per acollir activitats de lleure, educatives, esporti-

ves i culturals d'acord amb les diferents característiques que li són pròpies; capaç de continuar essent un espai lliu-

re i productiu, apte per generar riquesa; el qual pot mantenir les funcions de connector biològic i natural amb els 

espais naturals externs; i capaç de conservar el patrimoni natural que conté.  

Caminades Eixample        SORTIDA CONJUNTA      Senderisme: 9 de Juny del 2016  

Manresa—Anella Verda. (10,6 + 1’9 kms, +188—152 m de desnivell) 

Pont Vell—Ermita de la Mare de Déu de la Guia—Escola Agrària de Manresa (Can Poc Oli) —Gorg dels 

esparvers—Gorg de les escaletes—El Xup—Torre Santa Caterina—Pont Vell—Cova de Sant Ignasi 

La capella de la Mare de Déu de la Guia és una ermita de construcció popular situada a la riba dreta del Cardener 

en un replà del turó de Sta. Caterina. Capella d'una sola nau coberta amb una teulada a doble vessant i una volta 

d'obra. La decoració és molt senzilla; solament presenta una motllura de guix que recorre tota la part alta de l'edi-

fici. El presbiteri està lleugerament enlairat i en ell es troba la imatge de la Mare de Déu de la Guia. 

A ponent hi ha la porta, de mig punt, obrada amb grosses dovelles, i amb arquivoltes en degra-

dació. A la part superior de la façana s'obre un ull de bou emmarcat amb dovelles. Corona 

aquest mur oest una creu de pedra. Dues finestres, de mig punt, s'obren a cada cantó de l'edi-

fici, i un petit campanar d'espadanya s'alça en el mur d'orient. L'aparell és obrat amb pedres 

arenoses unides amb argamassa. A les cantoneres i a la part baixa de l'edifici hi ha carreus en-

coixinats que donen més solidesa a la construcció. El seu estat de conservació és en general 

bo, però hi ha degoters a la teulada que poden causar un deteriorament en el conjunt. 

 "Can Poc Oli" és un centre experimental  de divulgació de les energies renovables i un 

refugi Agrari de Manresa. És un espai on les persones que el visiten poden disfrutar del 

entorn, conèixer i despertar la seva curiositat. La granja ofereix itineraris i tallers divul-

gatius  d’aproximació a les característiques de la agricultura ecologica i les noves possibi-

litats que ofereixen les energies renovables. 

Els gorgs i el pou de glaç. A  la ruta per la zona de Can Poc Oli, on hi ha l’Escola Agrària hi podem 
observar una majestuosa albareda. Circula i retalla les obagues de Montlleó i de l’Agneta. Després 
s’entolla en els gorgs de les Escaletes, el pou de glaç i el gorg dels Esparvers. Just al seu final ens apro-
pa a  el barri d’El Xup. 

El barri del Xup va ser construït l’any 1965 en terres de secà dedicades al conreu de la vinya per tal d’acollir  noves 
famílies que s’instal·laven a Manresa. El Xup va donar una resposta parcial a una demanda creixent d’habitatge so-
cial a la comarca L’Obra Sindical del Hogar(OSH), organisme  finançat pel Ministerio de la Vivien-
da, va ser la promotora d’aquest grup als terrenys del Xup. Els pisos van ser lliurats als seus pro-
pietaris –480 famílies i un total de 2.200 veïns–, el barri presentava deficiències enormes: pràcti-
cament no hi havia cap mena de serveis o equipaments, els carrers eren de terra i estaven plens 
de sots i la qualitat dels materials dels habitatges no era l'òptima en molts casos. 
 
El nom del Xup ve d’una masia ja documentada al segle XVIII situada al costat del actual barri. El 
Xup va ser, doncs, el nom amb què es va conèixer el barri des del primer moment, i com a tal 
figura en el projecte de l’obra. L’Ajuntament de Manresa, va acceptar, però la proposta de 
la Delegación Sindical Comarcal de Manresa fou batejar el barri amb el nom de Pare Ignasi Puig (Manresa 1887 – 
Barcelona, 1961).  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ermita
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cardener


La Torre de Santa Caterina , de basament cilíndric, s’aixecà en el turó homònim l’any 
1836, amb motiu de les guerres entre carlins i isabelins, gairebé coincidint amb l’am-
pliació del castell de Puigterra, avui totalment desaparegut.  
 
La visita és aconsellable perquè des d’aquest espai es gaudeix d’una de les millors 
vistes panoràmiques de la capital del Bages. Absolutament recomanable!!!  

El Pont Vell travessa el riu Cardener a l'entrada sud-oest de Manresa (Bages). El pont ha sofert diverses destruc-

cions. Es tracta de la reconstrucció fidel d'un pont medieval també reconstruït el segle XII, del qual només es con-

serven les bases de l'arc central. El pont, que va ser destruït el 1939 i refet entre els anys 1960 i 1962, dibuixa 

vuit arcs de mig punt amb una alçada màxima de 25 m sobre el cabal del riu. Junt amb la Seu i la Cova de Sant Igna-

si, formen la silueta més característica de la ciutat.  

És un pont romànic de vuit arcs de mig punt, un dels quals va ser mig tapiat en construir-se la carretera d'Esparre-

guera, a la dreta del riu. Té uns 113 m de longitud, 3'60 m d'ample i 25 m d'alçada 

màxima sobre el nivell del llit del riu. Té la clàssica silueta d'esquena d'ase de 

molts ponts medievals, amb l'arc central més esvelt, de tradició romana, i els al-

tres en degradació simètrica a cada banda. A tots dos costats de l'arc principal hi 

ha una finestra o arc de descàrrega, per tal d'oferir menys resistència en cas de 

riuada. Els pilars de talla-aigües o angles avançats, no arriben fins a les baranes 

del pont sinó que s'aturen a l'arrancada dels arcs. Fet amb carreus de pedra. 

Cova de Sant. Ignasi. L'església és un edifici barroc, d'arquitectura jesuítica. És d'una nau amb passadissos late-

rals i capelles, per damunt de les quals corren unes tribunes amb gelosies barroques. Les exuberants façanes barro-

ques contrasten amb la contenció decorativa, correcció de línies i proporció de mides de l'espai interior, de remar-

cable unitat d'estil. 

Façana de l'Església: exuberant d'un gran barroquisme, però amb gran correc-

ció de línies, unitat d'estil i proporció de les dimensions. La zona del portal 

amb un gran arc florit coronat per una finestra ovalada, a manera de sol irra-

diant coronada per una estructura triangular a manera de teulada. A sota, un 

arc que arranca o imposta en unes columnes laterals; sota de l'arc una forní-

cula amb la imatge d'un sant, i al dessota el portal d'accés decorat en la part 

superior per un ric escut. A ambdós costats , una estructura ornamental for-

mada per dues pilastres amb sants adossats i una columna enmig. 

El Convent: l'actual edifici substitueix una modesta casa del segle XVII on vivia la Companyia. Adossat pel costat 

occidental de l'església, és un gran casalici eclèctic, vuitcentista, amb façanes de composició regular i simètrica i 

finestres i balcons d'esquema vertical de quatre pisos 

d'alçada. Actualment l'interior està molt reformat. Fet 

amb pedra arenisca. 

 La galeria o vestíbul és un corredor d'unió entre l'esglé-

sia i la coveta. Trobem una fastuosa decoració amb 

marbres, mosaics, estucs, vidrieres i metalls. D'estil 

postmodernista imperial en les façanes. A les parets hi 

ha uns relleus en bronze realitzats entre 1915-1918 i a 

l'altar hi ha el retaule d'alabastre barroc, realitzat per 

Joan i Francesc Grau. 
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