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Esparreguera limita al nord-est, amb Vacarisses (Vallès Occidental); al nord-oest, amb Monistrol de 
Montserrat (Bages); a l'oest, amb Collbató (Baix Llobregat); al sud-oest, amb Hostalets de Pierola 
(l'Anoia); al sud, amb Abrera (Baix Llobregat) i a l'est, amb Olesa de Montserrat (Baix Llobregat), amb una 
població aproximada de 21.856 habitants (2012). 
El territori que ocupa el nostre terme presenta indicis que havia estat habitat per homes i dones 
prehistòrics, a la zona dels congosts entre Monistrol de Montserrat i Martorell, a la vall del Llobregat. En 
concret, destaquen les troballes prehistòriques a la cova de Can Paloma. 

Sta. Maria del Puig 
 

El nucli originari d'Esparreguera es va ubicar a Santa Maria del 
Puig. Actualment s'han trobat en unes excavacions que s'han 
practicat a la capella i al seu voltant, indicis de l'antiga capella 
preromànica. El castell d'Esparreguera estava situat també 
sobre el turó del Puig, per tal de vigilar les incursions dels 
sarraïns de la banda del Penedès. Deuria ser aixecat igual que 
el de les Espases a partir del 878, ja que la seva situació 
visual té sentit en temps de frontera, quan el territori era la 
marca extrema del comtat de Barcelona, al límit mateix amb 
el d'Osona, en mans del comte Guifré. 
 

 
 

La Colònia Sedó.  
 
Durant el segle XIX va haver-hi un impuls en la indústria, a través de la conversió de l'antic molí de Can 
Broquetes en una fàbrica de filats i teixits de cotó (1846). Tot i així , a causa dels disturbis previs a la 
revolució de 1868, les fàbriques van tancar i van generar l'emigració d'obrers i el tancament definitiu 
d'algunes fàbriques de filats i teixits de cotó i llana al nucli urbà i a les costes de la Gorgonçana. 
Aquesta nova fàbrica va ser fundada per Miquel Puig i Catasús. Serà el seu fill Josep Puig i Llagostera, el 
qual continuarà l'obra i projectarà el desen 
volupament d'una colònia industrial. Serà el seu 
administrador Antoni Sedó i Pàmies, qui culminarà el 
procés de creixement i formació de la colònia que 
portarà el seu nom, qui desenvoluparà tot el procés 
de producció tèxtil i qui especialitzarà l'empresa en la 
fabricació de teixits de pana. Aquesta indústria collirà 
una gran quantitat de treballadors esparreguerins i 
gent vinguda d'altres llocs. Arribarà a assolir més de 
2000 treballadors. La fàbrica aprofitava l'aigua del 
Llobregat gràcies a la presa del Cairat. A causa de la 
crisi econòmica dels anys 1980 tancarà les seves 
portes l'any 1981. Avui dia acull el Museu de la 
Colònia Sedò integrat a la xarxa de  Museus de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). 
 

 

 



 
La cova del Patracó (també escrita Petrecó) es troba a la 
serra de Can Rubió a la capçalera del torrent del Violí i no 
lluny de la població d’Esparreguera. La boca situada sobre els 
300 m d’alçada s’obre a les pedres calcàries de la zona i 
dona pas un vestíbul enllumenant amb llum natural. Una 
rampa de baixada ens porta a un estret conducte que 
passats uns 5 metres, s’obre a la sala inferior on trobarem 
estalactites (al sostre) i estalagmites (al terra), així com 
altres formacions pròpies de les coves.  Una petita rampa 
ens conduirà a la planta superior. Tinguem cura de no 
relliscar, ja que el terra acostuma a estar humit.  El total del 
recorregut de la cova és d’uns 130 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXA TÈCNICA I NOTES 

TIPUS Circular FAREM UN MOS A l’entrada de la cova 
DIFICULTAT Fàcil   
RECORREGUT  APROX. 7.5 km  LLOC DE SORTIDA ABRERA (centre aquàtic) 
TEMPS APROXIMAT 3:00 h HORA DE SORTIDA Concentració:  8.30 h 
DESNIVELL  301 m HORA D’ARRIBADA Sobre les 14.00 h 
ALÇADA MÁXIMA 410 m  

llanterna, piles y armilla reflectant 
Cal portar llanterna, piles, roba per embrutar-se i casc si teniu. Calçat adient per caminar , aigua 
suficient per tota la sortida i roba apropiada al temps.  Cal posseir  una llicència federativa per 
gaudir d’assistència sanitària en cas d’accident. En cas de no posseir-la, l’entitat ha de tramitar una 
llicència temporal que cobreixi l’activitat al preu de 5 €. Cal demanar-la amb una setmana 
d’antelació.  


