
   
 

   
 

 

  



 
 

   
 

PRESENTACIÓ 

La Transéquia arriba a la 39a edició, el proper 5 de març de 2023.  

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 tres 

anys va arribar a la impressionant xifra de 5.364 participants.  

Aquest any, la Transéquia torna a oferir totes les modalitats que històricament s’han realitzat: 

caminant , corrent, en BTT i en handbike.  

La Transéquia compta amb el suport de BBVA per novena 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 frenar el canvi climàtic i impulsar un creixement inclusiu. 

Enguany també podem comptar amb Maas, que ens acompanya com a patrocinador des del 2020, 

amb 8 marques i més de 30 concessionaris a tota la província, ofereix als seus clients solucions 

integrals de mobilitat, per hores, dies i mesos, tant per a particulars com per a empreses. A mes de 

compra venda de vehicles nous i d'ocasió, servei postvenda, assegurances i molt més. 

Concretament a la capital del Bages, Maas, té presència amb els concessionaris oficials Citroën 

Manresa Maas Exclusivas Pont, DS Manresa Maas DS Automobiles, SEAT Manresa Maas Ondinauto, 

CUPRA Manresa Maas Ondinauto i ŠKODA Manresa Maas Pragauto. 

 

COM ES POT FER LA TRANSÉQUIA AQUEST ANY? 

Aquest 2023 celebrem la 39a edició de la Transéquia que retorna plenament al format tradicional.  

Els caminants poden escollir la distància a recórrer en funció del punt de sortida: 24 km des de 

Balsareny, 18 km des de Sallent i 10 km des de Santpedor. Els corredors, recorren tota la Transéquia 

des de Balsareny fins el Parc de l’Agulla.  

En BTT la Transéquia ofereix quatre rutes circulars amb inici i final el Parc de l’Agulla: la ruta curta de 

14 km, la mitjana de 30 km, la llarga de 51 km i com a novetat, aquest any s’incorpora una ruta 

aventura de 62 km amb un recorregut sorpresa i que es fa amb l’ajuda del GPS.  

Una altra novetat és la ruta circular per handbike, que dona la volta al turó del Guix  i que en 

col·laboració amb l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages es planteja d’establir-se de manera 

permanent. 

Enguany recuperem el format tradicional i recuperem els punts d’avituallament per totes les 

modalitats. Els participants trobaran fonts d’aigua i aliments sòlids al llarg del recorregut.   

http://www.bbva.com/
http://www.maas.es/


 
 

   
 

Els participants a peu o corrent de la Transéquia, podran escollir el servei de transport des de 

l’estació d’autobusos de Manresa cap a les poblacions a primera hora;  i un cop acabat el recorregut 

tornar des del Parc de l’Agulla fins a punt d’inici. 

SOLIDARITAT 

Amb la Transéquia volem anar una mica més enllà d’una celebració festiva i per això, dediquem 

esforços a fer visibles diversos projectes solidaris. Enguany, el projecte seleccionat és un projecte 

que facilita la comunicació de persones amb dificultat per comunicar  durant l’atenció a l’hospital 

Althaia. 

L’euro solidari que es recull amb les inscripcions d’aquest any anirà destinat al projecte “Finestra 

oberta, tots ens poden comunicar” de l’Associació Casa Social del sord de Manresa i Comarques 

(CASMACS).  

Aquest servei permetrà per un costat formar el personal sanitari sobre una correcta comunicació i 

per l’altra, facilitar al personal sanitari la comunicació en llengua de signes amb un servei 

d’intèrprets mitjançant videoconferència. 

SOSTENIBILITAT 

Per la Transéquia és molt important el respecte al medi natural  que trobem en el seu recorregut.  

Per això i, com en altres edicions, en tots els punts d’avituallament i al Parc de l’Agulla hi hauran 

contenidors per al reciclatge de les deixalles que els participants generin. 

Tot i així des de l’organització pensem que la millor acció que es pot fer és mirar de generar el mínim 

impacte en el medi per on es passa, i en aquest sentit, buscar que la petjada sigui el més lleu 

possible. 

Els principis rectors de les accions envers la sostenibilitat de la Transéquia 23 s’han alineat amb els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible. Des del projecte Transéquia oferim diverses modalitats i 

recorreguts per mirar de fomentar la salut i benestar (ODS 3);  des de la Minitranséquia es fomenten 

els valors de l’esdeveniment buscant una educació de qualitat (ODS 4);  en els avituallaments es vol 

donar a conèixer el producte i empreses del territori, fomentant la producció i consum responsable 

(ODS12); el fet de buscar generar el mínim impacte en el medi està alineat amb l’ ODS 15 de Vida 

terrestre; i finalment, l’ ODS 17, Aliança pels objectius, aquest és transversal de l’esdeveniment, ja 

que sense la xarxa que es teixeix amb entitats, empreses, i persones voluntàries la Transéquia no 

seria possible. 

INSCRIPCIONS 

El fet de retornar al format tradicional de la Transéquia ens permet mantenir les inscripcions en línia 

i alhora oferir uns mínims  punts d’inscripcions presencials. 

Les inscripcions en línia es podran fer des del 17 de febrer al 3 de març des del web 

www.transequia.cat  

Al web, les persones participants podran informar-se de les característiques de cada modalitat i 

distància, on també trobaran el botó d’enllaç al sistema de reserva en línia.  

http://www.transequia.cat/


 
 

   
 

Inscripcions presencials  

Les persones inscrites en línia, podran recollir les acreditacions, dorsals o plaques de BTT als 

següents punts presencials: 

Amb antelació: del 27 de febrer al 3 de març als següents punts: 

- Caminants i corredors: Museu de l’Aigua i el Tèxtil, de dilluns a diumenge, de 10 a 14h  

- Bicicletes i handbikes: Trek Bicycle Manresa, de dilluns a divendres, de 10 a 13h i de 16:30 a 

20 h 

Mateix dia: Estació d’autobusos de Manresa o a l’inici de cada modalitat. Els dorsals dels corredors 

exclusivament a Balsareny i les plaques de BTT al Parc de l’Agulla 

Per caminants i corredors. Aquest any, s’habiliten les inscripcions presencials entre el 22 de febrer i 

el 3 de març en els següents punts: 

- Ajuntament de Balsareny  

- Ajuntament de Sallent  

- Ajuntament Santpedor  

- Nexe Sant Fruitós  (només suport a la inscripció online) 

Museu de l’Aigua i el Tèxtil  

Recollida de dorsals de corredors:  

- Els corredors podran recollir els dorsals el dissabte 4 de març al concessionari Maas -

Ondinauto, Ctra. de Vic, 257 de 10 a 13. 

- el mateix dia de la Transéquia a la sortida (Balsareny) 

Per bicicletes i handbike. Entre el 22 de febrer i el 3 de març al Trek Bicycle Manresa, Passeig del 

Riu, 62. 

Inscripcions el mateix dia 

- Només pagament en targeta i únicament en cas que quedin places 

- Estació d’Autobusos de Manresa i punts d’inici de cada modalitat: Balsareny, Sallent, 

Santpedor i Parc de l’Agulla. 

- Menors de 18 anys: cal dur autorització signada. 

- Els dorsals dels corredors es recolliran únicament a Balsareny. 

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. Per saber els horaris d’inici de cada modalitat, consultar el web.  

- Des del Parc de l’Agulla, hi hauran autobusos de retorn al punt de sortida fina a les 16:30.  

MINITRANSÉQUIA 

La Minitranséquia celebra aquest any la seva vuitena edició. Després de dues edicions amb formats 

diferents degut a la pandèmia la Minitranséquia torna amb força, amb un maremàgnum d’activitats 

pensades pels més xics. Hi trobareu música, danses, tallers de tota mena, esports, jocs, teatre... 



 
 

   
 

Estarà situada al Parc de l’Agulla, al costat de la zona de jocs infantils, a la part alta del parc i seguirà 

sent un espai creat per als infants de 3 a 12 anys. 

Funcionarà de les 11 a les 14h, serà gratuïta i per participar no caldrà inscripció. Aquell qui ho vulgui, 

podrà participar d’un sorteig de productes dels col·laboradors en l’activitat. 

VOLUNTARIAT 

Aquest any, amb el retorn al format tradicional, esperem reunir els 300 voluntaris que es necessiten 

per poder dur a terme la Transéquia. És per això que la crida es fa extensiva a entitats i 

organitzacions dels municipis per on passa la Transéquia.   

Dins els valors del Parc de la Séquia, el voluntariat és un de molt important i per això ser voluntari de 

la Transéquia és realitzar un treball en equip, crear lligams en el territori que envolta el canal del Pla 

de Bages i establir els vincles amb les activitats. 

Qui es vulgui inscriure com a voluntari ho pot fer des de la pàgina web de Transéquia: 

https://transequia.cat/col·labora/  

MUNICIPI AMFITRIÓ 

Enguany, Balsareny és el municipi amfitrió de la Transéquia 23.  

Aquesta categoria permet que la Transéquia vagi mes enllà d’un esdeveniment puntual, centrat en 

un sol dia i  serveixi d’altaveu del territori.  

Per a promocionar el municipi i les seves festes, la Transéquia 23 inclou en els actes que es 

celebraran al Parc de l’Agulla, demostracions de les festes i balls tradicionals de Balsareny, com la 

festa dels Traginers, la presència de l’hereu i la Pubilla i de la colla del geganters. El web de la 

Transéquia incorporarà informació dels recursos turístics de Balsareny. 

APROFITAMENT TURISTIC DE LA TRANSÉQUIA 

Una novetat que incorpora la Transéquia 23, és la incorporació de recomanacions incloses en 

l’Estudi d’aprofitament turístic de la Transéquia encarregat per Bages Turisme l’any 2022 i realitzat 

per l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona.  

Entre d’altres, l’estudi recomana que la Transéquia pot ser aprofitada com a reclam turístic del Bages 

que permeti augmentar les pernoctacions abans i després del dia de celebració i mostrar als 

participants els recursos turístics del Bages per a convertir-los en prescriptors. Un dels instruments 

per a la dinamització turística és la creació d’una taula que reuneixi els actors turístics (allotjaments, 

activitats i organismes de promoció turística).   

Els participants de la Transéquia 23 gaudiran d’un programa exclusiu d’activitats recomanades i 

paquets turístics creats pels actors turístics del Bages i gestionats per l’agència de viatges Camins de 

la Séquia. Els productes es podran contractar en el web de la Transéquia.  

Més informació a 

www.transequia.cat 

https://transequia.cat/col·labora/
http://www.transequia.cat/


 
 

   
 

Twitter: @parcdelasequia 

Facebook: @parcdelasequia 

Instagram: @parcdelasequia 

 

 

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