AFORES
Els valors d’Esparreguera no es troben només al casc urbà, sinó que si ens
allunyem del centre també veureu altres indrets interessants.
Podem trobar-hi diferents punts d’interès que poden ser importants en la
història d’Esparreguera com l’Ermita del Puig, la Colònia Sedó i el riu
Llobregat. A continuació, us farem un petit recorregut per diferents punts de
les afores del poble. Si seguiu aquesta ruta, trobareu informació sobre les
diverses localitzacions.

ERMITA DEL PUIG
L’Església de Santa Maria del Puig, popularment
anomenada Ermita del Puig és una edificació
romànica del segle X-XI (nau) i XII (capçalera, absis i
cimbori). El poble d’Esparreguera va néixer als
voltants d’aquest recinte l’any 1316.

Els primers

documents van ser trobats l’any 985 dC. Un cop
acabada la Guerra Civil, l'any 1939, Santa Maria del Puig va estar abandonada
fins l’any 1945.

COLÒNIA SEDÓ
La Colònia Sedó és una colònia industrial del riu
Llobregat que es troba al terme d'Esparreguera.
Va ser fundada per Miquel Puig l’any 1846.
S’aprofitava el salt d'aigua de l'antic molí de Can
Broquetes, nom amb el qual s’anomenava

anteriorment la Colònia Sedó, i centrava la seva activitat en
la producció de filats i teixits de cotó.
Va tancar durant la crisi dels anys setanta del segle XX i ara
és un polígon industrial. Del complex cal destacar-hi les
naus fabrils, els habitatges obrers i el gran aqüeducte que
portava les aigües des del riu fins a la turbina.

EL RIU LLOBREGAT
El riu Llobregat és un dels principals rius de Catalunya. Neix a Castellar de N’Hug i
desemboca al Mar Mediterrani al Prat de Llobregat, prop de Barcelona.
El curs d'aquest riu ha estat sempre molt aprofitat pel pobles a propers com ha fet
Esparreguera. Aquest riu ha tingut una gran importància en el desenvolupant
d’Esparreguera tant industrial com territorial. El riu Llobregat ha delimitat el
creixement del poble d’Esparreguera. Aleshores era considerat un lloc d’esbarjo per
als més petits del poble .
A causa de la situació geogràfica en la que es trobava el riu en relació amb el poble,
no era possible aprofitar l’aigua per usos quotidians, sinó que es feia servir per usos
industrials com per exemple la Colònia Sedó. Per aquesta raó tenia una gran
importància que ha anat perdent amb els anys.
Una de les moltes utilitats que tenia el riu era regar els diferents horts que estaven
situats al seu voltant.

