Jornades Europees del
Patrimoni a Manresa
Del 6 al 19 d’octubre de 2018
Com cada any en aquesta època, els monuments i equipaments patrimonials
d’arreu d’Europa obren portes per celebrar les Jornades Europees del Patrimoni,
com una festa que ha esdevingut ja un esdeveniment cultural de primer ordre en
el calendari anual. Des de Manresa ens sumem a la celebració amb diverses activitats que serviran per apropar el patrimoni de la ciutat i difondre la consciència de
conservar-lo a tots els públics.

Museu Comarcal de Manresa

Museu de la Tècnica de Manresa

Via de Sant Ignasi, 40
Dissabte 13, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h;
Diumenge 14, de 10 a 14 h
Entrada a l’exposició permanent i temporals

Carretera de Santpedor, 55
Dissabte 13, de 10 a 14 h
Entrada a les exposicions permanents

Baixada del Pòpul, s/n
Dissabte 13, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h;
Diumenge 14, de 10 a 14 h
Visita gratuïta a la maqueta i al carrer medieval. La
visita completa al centre d’interpretació té el preu
habitual (5 € tarifa general / 4 € tarifa reduïda).
Més informació: www.manresaturisme.cat,
carrerdelbalc@ajmanresa.cat o 93 872 14 66

Per a més informació:
www.ajmanresa.cat/JEP
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manresa
patrimonicultural@ajmanresa.cat
Tel. 93 875 34 10

Jornades Europees
del Patrimoni
a Manresa

o bé
Oficina de turisme de Manresa
turisme@manresaturisme.cat
Tel. 93 878 40 90

PORTES OBERTES

Carrer del Balç

L’organització de totes les activitats és possible gràcies a la col·laboració
i el treball de múltiples institucions, entitats i persones a títol personal.
Totes les activitats són gratuïtes

Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya:

Del 6 al 19 d’octubre de 2018

Santuari de la Cova
Camí de la Cova, s/n
Dissabte 13, de 10 a 14 h
Visita a les noves zones museïtzades d’accés
al santuari i a la Coveta

patrimoni.gencat.cat/ca/jep2018
Manresa
Medieval

Manresa
Modernista

Manresa
Industrial

Manresa
Barroca

Manresa
Anella verda

Manresa
Ignasiana

DISSABTE 6 D’OCTUBRE

DIJOUS 11 D’OCTUBRE

A les 19 h
Conferència

A les 19 h
Inauguració de l’exposició

Santa Clara de Manresa: clarisses
i dominiques a un espai actiu
d’espiritualitat

L’entorn dels Panyos en fotografies

Al Convent de Santa Clara de Manresa

A càrrec de la Dra. Araceli Rosillo Luque, responsable del Fons Antic de l’Arxiu-Biblioteca
dels Franciscans de Catalunya, amb la participació de Sor Lucia Caram.
Es parlarà dels esdeveniments més destacats de la presència de les clarisses a Manresa, des de la fundació del monestir de Santa
Clara l’any 1322 fins a l’arribada de les dominiques el 1602, i també sobre la recuperació
de la memòria per part de les religioses predicadores a partir del segle XVIII, amb noves
dades d’aquest espai manresà d’espiritualitat femenina.
Per limitació d’aforament cal fer inscripció prèvia a:
associacio.museu.manresa@gmail.com
Organitzen: Associació pel Museu Comarcal de Manresa,
Museu Comarcal de Manresa i Xarxa de Museus Locals - Diputació de Barcelona / Col·labora: Comunitat Dominiques i
Fundació Convent de Santa Clara

Al Museu de la Tècnica de Manresa (carretera de
Santpedor, 55)

Una mostra de fotografies en blanc i negre de
la fàbrica dels Panyos i el seu entorn durant els
anys 90 realitzades per Josep Ignasi Oms Llohis.
L’exposició es podrà visitar fins al 21 d’octubre,
de dimarts a diumenge de 10 a 14 h. L’entrada a
l’exposició temporal és gratuïta.
Organitzen: Parc de la Sèquia, Ajuntament de Manresa
- ManresaCCC 2018, AMCTAIC, Col·legi d’Arquitectes-Demarcació de les Comarques Centrals, Col·legi d’Enginyers
Industrials-Demarcació Catalunya Central, Centre d’Estudis
del Bages, Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya,
AADIPA, Fundació Turisme i Fires de Manresa

DISSABTE 13 D’OCTUBRE
A les 9.30 h
Visita guiada

Callús, un patrimoni amb molta
història. De l’edat mitjana a la
industrialització
Punt de trobada: Plaça Major, davant l’Ajuntament de Callús

Es visitaran: la Tosa, la col·lecció d’art sacre i
funerari procedent de l’antiga església parroquial de Sant Sadurní i cementiri medieval, la
teuleria del Cortès, la rectoria i el castell de

Godmar, Cal Cavaller i les Tines dels Manxons. A
les 13.15 h, final de la visita i beguda oferta per
l’Ajuntament de Callús.
Totes les explicacions aniran a càrrec del Grup
Callussenc de Recerca, excepte la del castell de
Godmar, que anirà a càrrec del Centre d’Estudis
del Bages.
Cal fer inscripció prèvia al Centre d’Estudis del
Bages (cebages@cebages.org, telf. 93 873 65 25) o a
l’Ajuntament de Callús (telf. 93 693 00 00)
Organitzen: Centre d’Estudis del Bages, Grup Callussenc de Recerca i Ajuntament de Callús

De 10 a 13 h

Sketchcrawl, dibuix in situ de la
basílica de la Seu
Inici al punt d’acollida de visitants de la Seu (baixada de la Seu, 1)

Trobada d’sketchcrawl a la Seu, per dibuixar in
situ la basílica gòtica de Manresa. De 10 a 11 h:
dibuix a l’exterior de l’equipament; d’11 a 12 h:
visita guiada opcional o dibuix a la nau central i
al baptisteri de la basílica; de 12 a 13 h: dibuix a
la primera coberta.
Organitza: La Seu de Manresa

A les 11 h
Visita guiada

Manresa, cor de Catalunya
Punt de trobada: Oficina de Turisme de Manresa
(Plaça Major, 10)

Descobreix el paisatge, el patrimoni, el comerç, la

gastronomia i l’enoturisme seguint la visita Manresa, cor de Catalunya; un recorregut que ens
porta a la basílica de la Seu, el Centre Històric de
Manresa, el carrer del Balç i la part modernista i
comercial de la ciutat.
Aforament limitat.
Cal reserva prèvia a www.manresaturisme.cat o
Oficina de Turisme de Manresa (telf. 93 878 40 90)
Organitza: Fundació Turisme i Fires de Manresa

A les 20 h
Amb motiu del Dia de la Seu
Concert de gospel

The river troup
A la basílica de la Seu de Manresa
Organitza: Amics de la Seu

DIUMENGE 14 D’OCTUBRE
A les 11 h
Amb motiu del Dia de la Seu

De 12.30 a 19 h

La primera pedra dels Panyos
Al Parc dels Panyos

Fa 200 anys, es van iniciar les obres de construcció de la fàbrica dels Panyos, considerada una de les primeres fàbriques de ciutat
construïdes a Catalunya i que encara conserva les seves característiques originals, i punt
d’inici de la Revolució Industrial Catalana.
A les 12.30 h

Vermut musical a càrrec del Voilà
De 16 a 18 h

Visites guiades a l’interior de la
fàbrica dels Panyos
Les visites es faran en grups reduïts i és
imprescindible fer reserva prèvia a la web
www.parcdelasequia.cat
A les 17.30 h

Missa conventual solemne cantada
per la Capella de Música de la Seu

Els contes de l’Anella Verda amb
Carlos Ortiz

Altar Major de la Seu de Manresa

Al canal dels Panyos

Organitza: Amics de la Seu

Col·labora: Meandre

De 12 a 14 h i de 17 a 19 h
Amb motiu del Dia de la Seu

Durant tota la tarda

Descobreix la Basílica de la Seu

Davant de la fàbrica dels Panyos

Visita lliure a les dependències de la Seu
Organitzen: Amics de la Seu i la Seu de Manresa

Música en directe al parc
Organitzen: Parc de la Sèquia, Ajuntament de Manresa
- ManresaCCC 2018, AMCTAIC, Col·legi d’Arquitectes-De-

marcació de les Comarques Centrals, Col·legi d’Enginyers Industrials-Demarcació Catalunya Central, Centre
d’Estudis del Bages, Museu de la Ciència i la Tècnica de
Catalunya, AADIPA, Fundació Turisme i Fires de Manresa

DIJOUS 18 D’OCTUBRE
A les 19.30 h
Amb motiu del Dia de la Seu
Conferència a càrrec de Francesc Comas

Marià Lladó Dalmases, el paborde
de la Guerra de Successió
A la sala gòtica de la basílica de la Seu de
Manresa
Organitza: Amics de la Seu

DIVENDRES 19 D’OCTUBRE
De 9.30 a 18 h

200 anys dels Panyos símbol
de la revolució industrial
Al Museu de la Tècnica de Manresa

Jornada científica i de divulgació amb la participació d’especialistes en el camp del patrimoni industrial.
Informació i inscripcions a www.parcdelasequia.cat
Organitzen: Parc de la Sèquia, Ajuntament de Manresa
- ManresaCCC 2018, AMCTAIC, Col·legi d’Arquitectes-Demarcació de les Comarques Centrals, Col·legi d’Enginyers
Industrials-Demarcació Catalunya Central, Centre d’Estudis del Bages, Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, AADIPA, Fundació Turisme i Fires de Manresa

