
   
 

   
 

 

  



 
 

   
 

PRESENTACIÓ 

La Transéquia arriba a la 38a edició, el proper 6 de març de 2021.  

El llarg recorregut històric i la tradició en la que ja s’ha convertit aquesta festa esportiva, han fet de la 
Transéquia un punt de concentració d’amants de la natura, l’esport i l’oci a l’aire lliure que fa un parell 
d’anys va arribar a la impressionant xifra de 5.364 participants.  

L’any passat, degut a la pandèmia, la Transéquia va viure un canvi de format que permetia gaudir de 
l’entorn dels diferents municipis pels que transcorre la Séquia, durant tot un mes. Aquest any, podem 
tornar a un format més tradicional, tenint en compte que no estem en plena normalitat.  

La Transéquia compta amb el suport de BBVA  per vuitena vegada com a patrocinador Premium. 
L'entitat financera hi col·labora des de l'edició 2015, fent palesa la seva proximitat a la Catalunya 
Central. Per a BBVA, col·laborar amb la Transéquia és contribuir a potenciar i promocionar el territori, 
fent d’aquesta festa tot un exponent d’activitat esportiva, sostenible i solidària. El vessant de 
sostenibilitat i respecte al medi ambient, claus en la Transéquia, és compartit pel banc en línia amb el 
seu compromís per contribuir a la transició cap a una economia més sostenible. 

Enguany també podem comptar amb Maas, que es centra en la promoció, gestió i desenvolupament 
d'empreses automobilístiques, destinades a proporcionar solucions de mobilitat als seus clients d'una 
forma integral, i amb tots els seus serveis associats. Dins de Maas tenim la col·laboració de Seat i Cupra 
Maas Ondinauto, Skoda Maas Pragauto, Citroën Maas Exclusivas Pont i Maas DS. 

COM ES POT FER LA TRANSÉQUIA AQUEST ANY? 
Aquest 2022 celebrem la 38a edició de la Transéquia i, mantenint totes les precaucions sanitàries 
necessàries, iniciem el camí cap a un format més tradicional.  

Una de les principals novetats, es que cada participant, abans de començar, rebrà una bossa amb 
l’avituallament que necessitarà per fer el recorregut, i al llarg del camí trobarà punts d’aigua per 
hidratar-se. D’aquesta manera cada persona podrà fer la Transéquia al seu ritme, i parar i menjar 
quan li convingui més.  

La situació actual ens permet fer el recorregut de la Transequia tant a peu com corrent ,per un únic 
itinerari i amb els punts d’inici a Balsareny, Sallent i Santpedor. 

La opció corrent de la Transéquia serà una opció d’autosuficiència. Qui opti per aquesta opció rebrà 
al punt d’inici una polsera, amb la qual podrà recollir la bossa amb tot l’avituallament , un cop acabi 
el recorregut al Parc de l’Agulla. Al llarg de tot el recorregut únicament hi haurà punts d’aigua. 

SOLIDARITAT 
Amb la Transéquia volem anar una mica més enllà d’una celebració festiva i per això, dediquem els 
beneficis de la Transéquia a projectes solidaris. Enguany, el projecte seleccionat és un projecte que 
combina l’aprenentatge d’un ofici amb la recuperació i reciclatge de fustes en desús. 

L’euro solidari que es recull amb les inscripcions d’aquest any anirà destinat al projecte 
sociolaboral d’AMPANS destinat a persones amb trastorns de salut mental.  

http://www.bbva.com/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.maas.es%2f&c=E,1,puTlMmHJ8bUhRlN4CiAvvBqnzqlB1WpUufKVZsd4ZpSn9WsNh6tIu91Evf9RwJCRGWQBTPLFhv9wZA7WyB8_FFz-Kj4r1_eyU0fRGJgGP9De_jDf30k,&typo=1


 
 

   
 

Amb aquesta col·laboració es vol aconseguir que mitjançant l’aprenentatge d’un ofici, es redueixin 
les desigualtats de persones amb trastorns de salut mental al mateix temps que es treballa pel medi 
ambient amb el reciclatge i reutilització de fustes. 

L’euro solidari recaptat serà per donar suport a aquest projecte que ajuda a capacitar durant 3 anys 
les persones amb trastorns de salut mental perquè adquireixin les competències que els ajudin a 
incrementar el nivell d’empleabilitat i augmentar a seva inserció laboral. 

SOSTENIBILITAT 
Per la Transéquia és molt important el respecte al medi natural per on passa.  Per això dins la bossa 
del participant hi trobareu un parell de bosses per recollir els residus que es generin durant el 
recorregut i a més es reciclin.  

Per les restes orgàniques hi haurà una bossa compostable, i pels envasos una bossa blanca.  

Perquè és important aquest gest? Aquest any no hi haurà contenidors al Parc de l’Agulla, ni al llarg 
del recorregut. Caldrà que cada participant s’endugui les deixalles a casa i les llencin al cubell 
corresponent, ja que les papereres del parc o del recorregut no estan pensades per a un ús massiu. I 
si us sobra menjar, no el llenceu, aprofiteu-lo per crear un nou plat!  

INSCRIPCIONS 
NOVETAT! ENGUANY NO HI HAURÀ INSCRIPCIONS EL MATEIX DIA, TOTES LES INSCRIPCIONS S’HAN 
DE FER PREVIAMENT, L’ÚLTIM DIA SERÀ EL 4 DE MARÇ 

Les inscripcions on-line ja estan actives i es poden fer fins el dia 4 de març inclòs des de la pàgina 
web https://transequia.cat/inscriu-te/ 

Les inscripcions presencials també canvien. A diferència dels altres anys, s’han designat dates, 
hores, i llocs concrets per poder fer les inscripcions presencials en els municipis que hi ha al llarg del 
camí: 

• Balsareny – dijous 24 de febrer d’11h a 15h a la Plaça de la Mel  
• Sallent -  dimecres 23 de febrer de 15h a 19h a la Plaça dels Arbres   
• Sant Fruitós – dimarts 22 de febrer d’11h a 15h a la maquina del batre  
• Santpedor – divendres 25 de febrer d’11h a 15h a la plaça Gran U d’octubre 
• Manresa – dissabte 26 i diumenge 27 de febrer de 10h a 20h a la plaça Sant Domènec 

NOVETAT! Quan us inscrigueu haureu d’escollir el punt de sortida i l’hora. D’aquesta manera 
evitarem aglomeracions.  

Punts de sortida i horaris 

• Balsareny  –    7.00h    -   7.30h   -   8.00h -  8.30h - 9.00h 
• Sallent       –     9.30h   -  10.00h  -  10.30h  
• Santpedor –  10.45h   -  11.15h  -  11.45h 

Aquest any també hi haurà servei d’autobús. Al matí sortiran  30 minuts abans de l’hora d’inici 
escollida, des de l’Estació d’Autobusos de Manresa. 

https://transequia.cat/inscriu-te/


 
 

   
 

MINITRANSÉQUIA 
Aquest any la MiniTranséquia arriba a la seva 7ena edició i també ho volem celebrar! Serà diferent 
d’altres edicions, una mica més reduïda i espaiada, però tant divertida com sempre. 

Com els altres anys serà al parc de l’Agulla, lloc d’arribada de la Transéquia i pensada pels més petits. 
La diferència serà que enguany té format de  gimcana familiar pel Parc. Per participar-hi cal 
inscriure’s en grups de 5 a 8 persones. 

Les proves que trobareu, de molts tipus diferents, compten amb la col·laboració de Kids&Us, el CAE, 
l’INS Guillem Catà, l’EPSEM i UManresa. 

La gimcana està adreçada especialment a famílies amb infants d’entre 4 i 10 anys i el preu per grup 
serà de 8€. 

VOLUNTARIAT 
Aquest any, la Transèquia necessita al voltant de 200 voluntaris per poder portar-se a terme. És un 
nombre elevat i per això fem extensiva la demanda de col·laboració a les entitats i organitzacions de 
les poblacions per on passa la Séquia. Any rere any anem sumant nous col·lectius voluntaris, però 
també molts individuals que tenen ganes de gaudir-la des de dins. 

Ser voluntari de la Transéquia és realitzar un treball en equip, crear lligams en el territori que envolta 
el canal del Pla de Bages. Com que som conscients de la seva importància, també se’ls tindrà molt en 
compte i se’ls cuidarà. Qui es vulgui inscriure com a voluntari ho pot fer des de la pàgina web de 
Transéquia: https://transequia.cat/col-labora/  

 

MUNICIPI AMFITRIÓ 
NOVETAT! Aquest any hem creat una nova categoria de col·laboració.  

Som conscients que la Transéquia és un esdeveniment que serveix d’altaveu del territori i en aquest 
sentit hem creat aquesta nova categoria per cada any fer difusió cultural i turística sobre un municipi 
diferent. Amb la voluntat de donar a conèixer l'entorn de la Séquia al participants, i convidar-los a 
tornar a venir per descobrir la zona. 

Enguany el municipi amfitrió és Manresa, amb la celebració de l’any Ignasià. Manresa 2022 és un 
esdeveniment que ens projecta a nivell internacional i ens ha semblat una bona efemèride per iniciar 
aquesta proposta.   

 

 

Més informació a 

www.transequia.cat 

Twitter: @parcdelasequia 

https://transequia.cat/col-labora/
http://www.transequia.cat/
https://twitter.com/parcdelasequia


 
 

   
 

Facebook: @parcdelasequia 

Instagram: @parcdelasequia 

 

 

https://www.facebook.com/parc.delasequia/
https://www.instagram.com/parcdelasequia/

