DIA: DIUMENGE 23 D’OCTUBRE DE 2016
CONGRÉS RECURSOS I TERRITORI – MANRESA
VISITA AL PARC DE LA SÈQUIA: RUTA DE L’AIGUA
Una matinal per conèixer el conjunt d’elements que formen el Parc de la Sèquia
(http://www.parcdelasequia.cat).
El Parc de la Sèquia va néixer tot aprofitant els valors que representen la Sèquia i l’aigua, per
convertir-se en un espai de cultura, lúdic i educatiu a l’entorn del canal medieval del Pla de
Bages. És una marca que engloba el canal medieval de la Sèquia, construït el segle XIV, el Centre
de Visitants situat al Parc de l’Agulla, el Centre de l’Aigua de Can Font i el Museu de la Tècnica
de Manresa.
PROGRAMA RUTA DE L’AIGUA
10.00 h PARC DE L’AGULLA DE MANRESA – CENTRE DE VISITANTS DEL PARC DE LA SÈQUIA
Situat al Parc de l’Agulla, és una visita obligada per conèixer i gaudir de
la història i la natura que s’aplega al voltant del canal medieval. Un
espai per descobrir què és la Sèquia i tot allò que es pot trobar al seu
entorn. També s’ofereix un servei d’informació sobre el Parc de la
Sèquia i sobre totes les activitats que s’hi poden fer.

11.00 h CENTRE DE L’AIGUA DE CAN FONT
És un espai d’interpretació de l’aigua i la seu de la Fundació Aigües de
Manresa – Junta de la Sèquia. Hi podem trobar tres exposicions
permanents obertes al públic general; el servei educatiu adreçat als
centres docents i formació d’adults; i el Centre de Documentació i Arxiu
Històric per a realitzar consultes i estudis especialitzats.

12.00 h MUSEU DE TÈCNICA DE MANRESA
Situat al monumental edifici dels Dipòsits Vells, que recollien i
emmagatzemaven l’aigua de la Sèquia. El recinte compta amb tres grans
dipòsits de pedra, construïts entre els anys 1861 i 1865, restaurats i que
acullen una sala polivalent i dues exposicions permanents: La cinteria i
La Sèquia.

