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Monestir de Sant Benet de Bages(6)
Si hi ha un monument reconegut per tots els habitants del poble de Sant
Fruitós, aquest és, sens dubte, el monestir de Sant Benet de Bages: un lloc
de visita ineludible per als amants de l’art romànic; una peça única pel seu
valor arquitectònic i patrimonial per on és un veritable plaer passejar gràcies a la tranquil·litat de les seves dependències i jardins.
El monestir, fundat el segle X pel noble Sala i la seva esposa Ricardis,
després de segles d’alts i
baixos, va viure una nova etapa quan va passar
a ser, a partir del 1907,
(desamortització
de
Mendizábal) residència
de la família del Pintor
Ramon Casas.
Finalment, l’any 2000, tot
el conjunt del monestir
inicià una etapa de restauració i modernització total, que ha donat
com a fruit el que avui és
“Món Sant Benet”.

Camí Paisatgístic Sant Fruitós l Sant Benet

Aquest camí de gran
bellesa paisatgística és
l’itinerari històric que,
amb poc més de 3 quilòmetres, uneix el nucli de Sant Fruitós amb
el Monestir de Sant Benet.
El Bosquet(1) és el punt
d’inici d’aquest itinerari, des d’on, passejant o
en BTT, es poden veure construccions de
parets de pedra seca
i barraques de vinya molt ben conservades(2) entre camps de conreu i
amb el cim del Montcau i la serra de Montserrat com a teló de fons(3). Un
punt d’interès molt destacable i de gran bellesa paisatgística és el Mirador
de Sant Benet(4). Des d’aquest indret, a gairebé 300 metres d’alçada sobre
el nivell del mar, es té una vista privilegiada del conjunt del monestir i del
seu entorn. Abans d’arribar al monestir de Sant Benet, podrem observar
el recorregut del riu Llobregat a l’extrem oriental del Pla de Bages(5). En
aquest punt veurem el “Pont Vell”, aixecat poc després de la confluència
dels rius Llobregat i Calders. La seva construcció es va iniciar el 25 de juliol
de 1796 i no es va finalitzar fins el 1804. Té una longitud total de 121,75
metres, amb set arcades de proporcions desiguals. A causa de la seva importància estratègica, va ser volat en el decurs de la Guerra Civil. Finalment, va ser reconstruït l’any 1946.
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