
Camí de Sant Jaume 

Navarcles
Manresa

ARTÉS — MANRESA

20 KM

TOTALMENT
PEDALABLE

5 h

FÀCIL

L’aigua és la gran protagonista d’aquesta etapa. Des del petit 
embassament de Navarcles al camí � uvial del Llobregat, el 
recorregut està ple de racons on el líquid element és l’absolut 
protagonista. 

OFICINES DE TURISME

Manresa
OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ

Via St. Ignasi, 40, bxs
938 784 090

AJUNTAMENTS

Artés
Barquera, 41
938 305 001

Navarcles
Pl. Vila, 1

938 310 011

Sant Fruitós de Bages
Ctra. de Vic, 35-37

938 789 700

Manresa
Pl. Major, 1-5-6

938 782 300

MÓN SANT BENET

938 759 404

Artés — Manresa
Camí de Sant JaumeALLOTJAMENTS

Els webs www.gencat.cat/diue/turisme i 
www.catalunya.com faciliten informació detallada dels 
establiments turístics dels municipis que integren aquesta 
etapa, relació que no reproduïm per raons d’espai.

Les persones interessades poden consultar les publicacions 
anuals que edita la Direcció General de Turisme Guia 
d’hotels, Guia de càmpings i Guia d’establiments de turisme 
rural, així com sol·licitar informació a les ofi cines de turisme.
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 Artés
Situada a l’extrem oriental del pla del Bages,  Artés és una vila més coneguda 
pels seus vins que per una altra cosa. Val la pena apropar-se al nucli antic de la 
vila, on es poden veure les muralles d’una antiga fortalesa i l’antic campanar 
de l’església parroquial de Santa Maria, documentada del segle x. Al costat de 
la torre es poden veure les restes de l’absis, que segurament es mereixen una 
millor conservació. Sota el paviment de l’església s’han trobat els fonaments 
d’un temple anterior i diverses tombes. Els carrers del voltant, els més antics 
del poble, són estrets i costeruts, carregats d’història.

Sortim del casc urbà per la BV-4612. Al polígon industrial de Santa Maria 
d’Artés  prenem el camí a Can Vila, que comença per la part de darrera de les 
fàbriques. Anem cap a la serra de Can Vila. Després de passar la serra, prenem una 
pista asfaltada que ens duu a Navarcles. 

 Navarcles
De  Navarcles destaca la capella de Sant Bartomeu, una antiga vil·la romana 
convertida en ermita. El poble també és conegut a la comarca perquè té un 
parc amb un llac, on es poden practicar esports aquàtics.

El tram del riu entre  Navarcles i el Pont de Vilomara és un dels més ben 
conservats de tot el seu curs mitjà. El passeig per la vora del riu ofereix, 
també, algunes delícies arquitectòniques. Especialment signi� catiu és el pont 
Vell de  Navarcles, per sobre del qual passava l’històric camí que enllaçava el 
poble amb  Manresa.

Sortim de Navarcles per la carretera que duu directament al monestir de Sant 
Benet de Bages. 

 Sant Benet de Bages
El monestir de  Sant Benet de 
Bages, un dels més bonics del país, 
presenta un conjunt misteriós, íntim 
i gairebé màgic, voltat d’una vegetació 
exuberant. L’origen d’aquest monestir 
es troba en una fundació familiar; 
Sal·la i Ricarda, un matrimoni de 
la noblesa de la comarca del Bages, 
obtenen del Papa el permís per crear 
un cenobi en aquestes terres i també un favor especial: que els abats fossin 
gent de la seva descendència. El monestir primitiu fou arrasat per una ràtzia 
musulmana durant el segle xi. L’església i el claustre actuals foren construïts al 
� nal del segle xii. L’església està formada per una nau, l’absis central, la cripta 
i el campanar. Aquí es veneraven les relíquies de Sant Valentí. El claustre és la 
joia d’aquest monestir; la vegetació li dóna un aspecte melancòlic, ombrívol, 
assossegat. Entre els capitells romànics n’hi ha alguns d’una època anterior 
que han estat reutilitzats; possiblement formaven part del monestir primitiu. 

Seguim el camí de la vora del Llobregat, que voregem durant uns quants 
quilòmetres entre un paisatge que convida a caminar. Passarem per darrera de la 
urbanització de Les Brucardes i arribarem a una cruïlla on hem d’agafar el camí 
de la dreta que se separa del riu en direcció a Viladordis.

 Viladordis
Abans d’accedir a  Manresa es passa el petit poble de  Viladordis, al peu 
de l’autopista i des del qual ja es comencen a veure les edi� cacions de la 
capital del Bages. Als afores del poble queda el conjunt del santuari de la 
Mare de Déu de la Salut, format per l’església i l’edi� ci annex de la rectoria. 
L’església consta d’una sola nau, capçada a l’est per un absis semicircular. 
El portal que s’obre actualment al frontis és modern. El portal romànic 
original s’obre al mur sud i és la porta d’entrada a la capella del Sant Crist. 
L’interior de l’església guarda la pedra on s’agenollava sant Ignasi quan 
visitava aquest santuari.

Creuem el poble completament i sortim en direcció al santuari de la Salut. 
Passem pel costat de l ’edi� ci i seguim recte durant un centenar de metres � ns a 
prendre el desviament que duu a Manresa.

 Manresa
La ciutat de  Manresa és i ha 
estat des de sempre una cruïlla de 
camins que connecta la Catalunya 
Nord amb la península Ibèrica i 
és punt de con� uència de dos rius 
tan importants com el Llobregat i 
el Cardener. 

Hi ha poques ciutats amb 
un atractiu patrimonial i 
turístic tan variat, ja que hi 
podem contemplar des de 
carrers medievals � ns a palauets 
modernistes o fàbriques herència 
de la primera industrialització, 
passant per casals barrocs. D’entre 
tot l’atractiu patrimonial i turístic 
que té la ciutat, en destaquen la 

basílica de Santa Maria de la Seu, la cova de Sant Ignasi, la plaça de Sant 
Domènec i el parc de la Sèquia. La basílica de Santa Maria de la Seu és el 
principal monument manresà. L’església gòtica que avui podem contemplar 
fou dissenyada per Berenguer de Montagut, que també projectà obres tan 
importants com Santa Maria del Mar de  Barcelona.

Des de la basílica es veu l’imponent edi� ci de la cova de Sant Ignasi; és 
una de les balmes d’aquest indret típic del paisatge manresà, enclotat però 
amb una vista frontal de la muntanya de   Montserrat, on diu la tradició que 
sant Ignasi de Loiola s’hi retirà una temporada per meditar i escriure els 
cèlebres Exercicis espirituals.

La plaça de Sant Domènec és el centre de la  Manresa moderna, sorgida 
a partir del creixement que experimentà la ciutat al sobrepassar els límits 
de les muralles medievals. Aquesta plaça, remodelada ara fa pocs anys, 
s’urbanitzà l’any 1936, quan s’enderrocà l’església gòtica de Sant Pere Màrtir, 
els fonaments de la qual encara es conserven sota el paviment actual.
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