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1. RESCLOSA
És una de les més antigues que es van construïr 
al Cardener. Es va aproitar una represa construï-
da en aquest punt, que reconduïa aigua cap a 
una sèquia de regadiu.
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2. PRESA D’AIGÜES
L’aigua del riu entra pel canal mitjançant una presa d’aigües situa-
da en el marge esquerra d’aquell. En aquesta presa existien une 
scomportes maniobrades a mà a i de poder tancar el pas d’aigua 
en el cas que fós necessari.
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3. PRIMER TRAM DE CANAL
El primer tram de canal es seguit per una 
escudella de protecció dels col·lecotrs que 
passen en paral·lel al canal. 
A la foto també observem un bagant (el se-
gon de set) per l’accionament de les com-
portes de regulació. 

CANAL
El canal de conducció de l’ai-
gua des de la presa ins la casa 
de màquines té una longitud de 
1,172metres, seguint un traçat 
sensiblement paral·lel a la carrete-
ra de Manresa a Sant Joan, en els 
seus primers 800 metres, seguint i 
creuant per sota al Pont Nou a 694 
metres del seu orígen.
Aquest canal estava excavat direc-
tament en la terra. Construït de 
maçoneria el seu primer trams (uns 
400m) i sense revestiment la resta.   
El cabal que circulava per el canal 
era d’entre 3000 a 3500 litres per 
segon. 

4. PONTARRÓ
Pontarró ubicat abans d’arribar al quart bagant. Aquest, originalment tenia 
controlat l seu accés mitjnçant una porta metàl·lica emmarcada per uns para-
ments d’obra ceràmica i pendra arrebossada. 
El pontarró és format per un arc per una fulla de dovelles de pedra, recolzat en 
els seus extrems en els murs de maçoneria del canal .
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6. PONTARRÓ PONT NOU
El pontarró creua el canal sota la vertical d’un dels ulls del Pont Nou. Aquest està 
format per dos arcs per una fulla de dovelles recolzades sobre els murs perime-
trals i sobre el pilar central. Aquest posteriorment s’ha vist completat per tres 
ileres de peces ceràmiques i un llit de morter. 

5. PONT NOU
Pont d’estructura gòtica amb vuit arcs de mig 
punt. Construcció de carraus de pedra.
Comunica peatonalment la carretera Cardona 
amb el Cementiri. Ha estat restaurat el 2015. 
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7. CANAL DE DESAIGUA I BAGANT
Al llarg del seu traçat existien set comportes de desguàs que servien tan per facilitar 
la neteja del canal com la presa d’aigües pel regatge. 
La comporta més important la trobem a uns 900 metres del seu orígen, la última de 
les set. Un bagant de 10 metres de longitud, que actuant com a sobreeixidor, envia-
va les aigües sobrants del canal al riu Cardener.  
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8. ENTRADA DEL CANAL AL RECINTE 
El canal entre al recinte, per sota el pont 
col·locat a l’extrem nord de la fàbrica. hi ha 
un tram de canal que va paral·lel a la fàbrica 
ins a la pinta i sala de turbines. Aquest tram 
està cobert per unes voltes de maçoneria en 
pedra recolzades sobre els murs de perímetre 
presentant un bon estat de conservació.
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9. FONT DEL PANYOS
La font dels Panyos era un punt molt concorregut pels treballadors de la fàbrica de can 
Miralda i els manresans. Aquesta va estar operativa ins els anys 40. 
A l’actualitat es conserva part del parament i el conducte per on arribava l’aigua a la font. 
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