Adreces i telèfons d’interès
Arxiu Comarcal del Bages
Via de Sant Ignasi, 40. Tel.938736525

Jornades
Europees
del Patrimoni
a Manresa

Centre de visitants del Parc de la Sèquia
Parc de l’Agulla. Tel. 938749130 / 938752184
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya demarcació de la Catalunya Central
C/ Pompeu Fabra –Edifici Catalonia-, 13, 2n 7a.

25, 26 i 27 de setembre de 2009
Com cada any, el darrer cap de setmana de
setembre tenim una cita amb el patrimoni.
Tota Europa organitza durant tres dies activitats destinades a donar a conèixer els elements del patrimoni que ens han llegat els
nostres avantpassats i que nosaltres vetllem
per a deixar a les generacions futures.
A Manresa, per posar en relleu la importància
del conjunt d’elements culturals que tenim,
les entitats i institucions que vetllem pel seu
coneixement i preservació hem preparat un
programa d’activitats que hem volgut divers
per arribar a tots els públics.

Es tracta d’un patrimoni comú que ens permet explicar qui som i d’on venim. Un patrimoni que ens identifica amb la comunitat i
amb l’entorn. Un patrimoni compartit que
tenim el deure de protegir i el dret de gaudir.
Obrirem els museus i monuments, n’explicarem els trets més característics i els visitarem
a partir de mirades diferents. Tot per fer-los
més propers a la ciutadania.
Esperem el vostre interès i la vostra participació!

Museu Comarcal de Manresa
Via de Sant Ignasi, 40. Tel. 938741155
Museu de Geologia Valentí Masachs
Av. Bases de Manresa, 61 - 73. Tel. 93 8777241
Museu de la Tècnica de Manresa
Carretera de Santpedor, 55 Tel. 938772231
Museu de la Seu
Baixada de la Seu, 1. Tel. 938721512
Parc dels Panyos
C/ de Francesc Moragas

Europa, patrimoni comú

Jornades
Europees
del Patrimoni
a Manresa
25, 26 i 27 de setembre de 2009

Ignasi Perramon i Carrió
Regidor delegat de Cultura

Divendres 25 de setembre
De 9 a 13h
ACTIVITATS A L’ENTORN DEL PATRIMONI DE LA
CIUTAT PER A ESTUDIANTS.
(Adreçades als centres educatius de Manresa i el
Bages. Cal concertar l’activitat al telèfon de contacte. Places limitades adjudicades per ordre de
sol·licitud)
Al Museu de la Tècnica de Manresa
LOCALITZA ELS SECRETS DEL PATRIMONI INDUSTRIAL AMB GPS (Batxillerat).
Joc d’orientació per alumnes de batxillerat. Amb
la tecnologia més innovadora d’orientació i guiatge, el GPS, els grups d’alumnes podran descobrir
els diferents secrets del patrimoni industrial de
Manresa, tot completant una ruta plena de secrets sorprenents i d’imatges impactants que els
portaran a descobrir el passat més amagat de la
ciutat.
Al Museu de la Tècnica de Manresa
CONSTRUÏM ELS DIPÒSITS D’AIGUA (Primària i
ESO) .
Taller de construcció per aprendre com es fa un
arc i com s’aguanten els ponts i aqüeductes de La

Altres activitats

Sèquia de Manresa. Ens posarem a les mans del
mestre d’obres Marià Potó i agafarem les seves eines. I després muntarem unes maquetes per veure
la forma d’emmagatzematge i d’abastament
d’aigua dels pobles i ciutats.
Al Museu de geologia Valentí Masachs
MINERALS I ROQUES AL NOSTRE MÓN
Descobrim la relació que tenen els minerals i roques amb la persona: els necessitem per viure
però els hem d’explotar d’una manera sostenible
(visita comentada adreçada a tots els nivells).
Al Centre de visitants del Parc de la Sèquia
ITINERARI HISTÒRIC ARQUITECTÒNIC PER LA
SÈQUIA DE MANRESA.
Sortida pensada per interpretar la Sèquia des d’un
punt de vista històric emfatitzant els elements arquitectònics més rellevants, amb material didàctic de suport per a cada alumne/a. L’objectiu és
que després de l’itinerari siguin capaços de contextualitzar en el temps i l’espai la construcció de
la Sèquia i retenir la imatge dels ponts de pedra,
aqüeductes i infraestructures hidràuliques més
rellevants que es troben al llarg dels 26 km de la
Sèquia.

Dijous 24 de setembre
A les 19h
Al Museu de la Tècnica de Manresa
Presentació de la tercera Peça Amagada i xerrada de Gal·la Garcia: “L’ahir i l’avui de la Fàbrica
Nova”
Organitza: Museu de la Tècnica de Manresa

Dissabte 26 de setembre
De 10 a 13h
Al Museu Comarcal de Manresa
EL PATRIMONI CULTURAL DE MANRESA: UN REPTE I UNA OPORTUNITAT.
Explicació de la metodologia i criteris en la revisió del Catàleg i Pla especial de protecció del patrimoni de Manresa a càrrec d’Antoni Vilanova i
Lluís Virós.
Organitzen: Ajuntament de Manresa, Amics de
l’Art Romànic, Amics de la Seu, Associació per al
Museu Comarcal de Manresa, Centre d’Estudis
del Bages, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya-delegació del Bages-Berguedà, Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya-demarcació de la Catalunya Central i Meandre, associació per a la preservació del patrimoni natural.

De 10 a 14h
Al Museu de la Seu
PORTES OBERTES
Durant tot el matí es podran visitar les col·leccions
que es conserven al museu.
De 17 a 19h
Al Claustre del Museu Comarcal de Manresa
OBRIM ELS MUSEUS DE MANRESA!
- Tallers
- Xocolatada i animació infantil
- Tastet d’itinerari per conèixer el patrimoni geològic i industrial del torrent de Sant Ignasi
- Pintada d’un mural
Organitzen: Museu Comarcal de Manresa, Museu
de Geologia Valentí Masachs, Museu de la Tècnica
de Manresa.

D’11 a 14 h
A la Plaça Europa
L’AVENTURA DEL PATRIMONI. ACTIVITATS D’AVENTURA PER A TOTES LES EDATS
Puja i baixa per la muralla que protegia la ciutat
de Manresa d’una manera diferent (rocòdrom, tirolina...), i descobreix les entranyes d’un refugi antiaeri de la Guerra Civil a través de l’espeleologia.
No cal equipament especial però si tens botes
d’aigua, porta-les.
Organitza: Centre Excursionista de la Comarca de
Bages.
VISITES DE DESCOBERTA DEL PATRIMONI
A les 10h
Sortida del Museu de la Tècnica de Manresa
Durada: 3-4 h
DESCOBREIX ELS SECRETS DEL PATRIMONI
INDUSTRIAL PER TU MATEIX!
Localitza els secrets del patrimoni industrial a
través de les pistes que trobaràs amb el teu GPS
(als primers que arribin al Museu, se’ls deixarà un
GPS, però si en teniu, porteu-lo!)
Organitza: Museu de la Tècnica de Manresa

A les 13h
A l’Arxiu Comarcal del Bages
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES
ANTIGUES DEL PATRIMONI DE MANRESA
L’exposició restarà oberta fins al dia 30 d’octubre
i es podrà visitar de dilluns a divendres de 9 a 14 i
de 15.30 a 18h.

Dimarts 29 de setembre
A les 19h
A la sala d’actes del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, demarcació de la Catalunya
Central
La Industria, fábrica del paisaje. Múltiples miradas al paisaje industrial como patrimonio visual
Conferència a càrrec d’Iñaki Uriarte, arquitecte,
especialista en patrimoni i paisatge industrial
Organitza: Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, demarcació de la Catalunya Central

Diumenge 27 de setembre

Dissabte 3 d’octubre
De 10 a 14h
Inici visita al Parc dels Panyos
Visita ciutadana a la fàbrica dels Panyos
amb motiu de la declaració del conjunt fabril com a
Bé cultural d’interès nacional i durant les obres de
reforma de la coberta. La visita inclourà projecció audiovisual, accés a les diferents plantes i a la coberta
de l’edifici a través de les bastides i accés al soterrani.
Organitza: Ajuntament de Manresa + Descobreixte Valldaura!

Diumenge 4 d’octubre
D’11 a 14h
Inici al Centre de visitants del Parc de la Sèquia
Preu: 5€
Visita guiada. El regadiu del Poal
Un recorregut per la història menuda de la sèquia.
Itinerari guiat per descobrir els paisatges i els elements arquitectònics més destacats de l’Horta
del Poal.
Organitza: Parc de la Sèquia

A les 12h
Sortida del Museu Comarcal de Manresa
Durada 1,5 h aproximadament
VIOLÈNCIA RELIGIOSA A MANRESA
L’ESTIU DE 1936
Itinerari guiat dins el cicle Descobertes a l’entorn
de les esglésies que foren cremades i saquejades,
a càrrec de Jofre Padullés, antropòleg
Organitza: Associació per al Museu Comarcal de
Manresa
A les 12.30 h
Sortida de la Baixada de la Seu, 1
Durada: 1h aproximadament
MARBRES I ROQUES A LA SEU
Visita guiada a la Seu per conèixer de quines pedres i marbres n’estan fets els diferents elements.
Amb la visita s’explicaran també les obres de restauració en curs.
Organitzen: Amics de la Seu i Museu de Geologia
Valentí Masachs

TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES
(excepte la visita guiada pel regadiu del Poal)
Per a més informació:
Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Manresa.
patrimonicultural@ajmanresa.cat
Tel. 938753423

