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Museu Comarcal de Manresa
Via de Sant Ignasi, 40
Tel. 93 874 11 55
museu@ajmanresa.cat
www.museudemanresa.cat

Centre d’interpretació medieval
del carrer del Balç
Baixada del Pòpul, s/n
Tel. 93 872 14 66
carrerdelbalc@ajmanresa.cat
www.museudemanresa.cat
www.manresaturisme.cat

Museu de la Tècnica de Manresa
Carretera de Santpedor, 55
Tel. 93 877 22 31
museu@parcdelasequia.cat
www.parcdelasequia.cat

Museu de Geologia Valentí
Masachs
Avinguda de les Bases, 61-73
Tel. 93 877 72 00
museu@epsem.upc.edu
www.geomuseu.upc.edu

Museu de la Cova

Camí de la Cova-Santuari
Tel. 93 875 15 79
santuari@covamanresa.cat

Museu de la Seu

Baixada de la Seu, 1
Tel. 93 872 15 12
gestio@seudemanresa.cat

@ICOMofficiel

El 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus,
celebració promoguda pel Consell Internacional dels
Museus (ICOM) per sensibilitzar sobre el paper dels
museus en el desenvolupament de la societat.
La 41a edició està dedicada al tema Museus
hiperconnectats: nous enfocaments, nous públics,
reconeixent les connexions que els museus estableixen
amb la comunitat, amb ajut de les noves tecnologies, per
arribar més enllà del seu públic habitual, atraient noves
audiències i superant les limitacions d’espai i temps. Els
museus participen del seu entorn immediat, treballen
amb la comunitat local i desenvolupen projectes generant
xarxes de col·laboració cada cop més àmplies.
A Manresa disposem d’uns equipaments museístics de
qualitat que vetllen per la preservació del patrimoni de
la ciutat i treballen creant xarxes amb la ciutadania. En
aquesta diada, els museus de la ciutat obren les seves
portes amb diferents activitats per donar-se a conèixer i
per establir aquestes connexions amb la comunitat: visites
guiades, jocs, conferències, taules rodones i tastets. Tot
pensat per aprendre i compartir entre tots!
També a tot Catalunya els museus se sumen a la
celebració i ofereixen un ampli programa d’activitats
obertes a tots els públics. És la gran festa dels Museus.
Us convidem a participar-hi!
Amb la col·laboració de:

DIA INTERNACIONAL
DELS MUSEUS

18, 19 i 20 de maig de 2018
DIVENDRES 18 DE MAIG

DIUMENGE 20 DE MAIG

A les 17 h al Museu de Geologia Valentí
Masachs (sala d’actes de l’EPSEM)

A les 11.30 h

HIPERCONNECTATS: EL MUSEU
AL CARRER, a càrrec de Josep Biosca
Organitza: Museu de Geologia Valentí Masachs

DISSABTE 19 DE MAIG
De 10 a 14 h a l’Espai Memòries
del Museu Comarcal de Manresa

NÉIXER A MANRESA: L’experiència
didàctica i artística sobre la maternitat
i el néixer
Espai lúdic obert al públic familiar i general.
Veniu a deixar la vostra experiència!
Organitza: Museu Comarcal de Manresa

A les 12 h al Museu de la Seu

ROQUES URBANES

Itinerari pel centre històric per reconèixer els
materials amb què estan construïts els edificis
històrics de la ciutat
Punt de trobada a la zona Turisme d’Expobages,
a la Plana de l’Om
Organitza: Museu de Geologia Valentí Masachs

A les 11.30 h
al Museu de la Tècnica de Manresa

MUSEUSCAPE

Primera edició del roomescape del Museu. En
Josep Maria Llorenç, un antic cintaire, ens va deixar
tot d’enigmes amagats abans de morir. Serem
capaços de resoldre’ls?
A partir de 10 anys. Places limitades. Cal inscripció
prèvia a www.parcdelasequia.cat

ELS TRESORS DEL MUSEU

Organitza: Museu de la Tècnica de Manresa, Parc de
la Sèquia

Organitza: La Seu de Manresa

PORTES OBERTES
ALS MUSEUS DE LA CIUTAT

Visita guiada per conèixer les peces més
emblemàtiques del Museu de la Seu a càrrec
dels Amics de la Seu

A les 17.30 h a la Sala gòtica de la Seu

EL CARRER DE SANTA LLÚCIA
AL LLARG DEL SEGLE XX

Taula rodona sobre memòria i història del carrer
de Santa Llúcia conduïda per Francesc Comas i
oberta a la participació de tothom
A continuació: recorregut guiat pel primer tram
del carrer de Santa Llúcia i exposició de fotografies
antigues i tastet dolç al Carrer del Balç
Organitza: ManresaTurisme-Carrer del Balç, Museu
Comarcal de Manresa, La Seu de Manresa

De les 21 a les 00 h
al Museu de la Tècnica de Manresa

EL GUATEKE!

Un final festiu per l’exposició “Del PTV al TDK.
Com vivíem a Manresa entre els anys quaranta i
noranta?”. Hi haurà un food truck amb gastronomia,
música i begudes, i dins el dipòsit un autèntic
guateque, amb música i cocteleria!
Entrada gratuïta, aforament limitat, les consumicions
s’hauran de pagar
Organitza: Museu de la Tècnica de Manresa, Parc de la
Sèquia, el Sielu

DIVENDRES:
De 10 a 14 h al Museu Comarcal de Manresa*
De 10 a 14 h al Museu de la Tècnica de Manresa
DISSABTE:
De 10 a 13 h al Museu del Santuari de la Cova,
amb l’espai renovat de l’antiga sagristia i la projecció
del documental sobre la vida de Sant Ignasi
De 10 a 14 h i de 17 a 20 h al Museu Comarcal
de Manresa*
DIUMENGE:
De 10 a 14 h al Museu Comarcal de Manresa*
De 10 a 14 h al carrer del Balç (La visita
complerta al centre d’interpretació medieval té el
preu habitual de 5€ tarifa general i 4€ tarifa reduïda)
D’11 a 14 h al Museu de Geologia Valentí Masachs,
amb l’exposició “Com s’ha format Montserrat?”

*El Museu Comarcal de Manresa es troba parcialment
tancat per obres. Es poden visitar l’exposició “Néixer a
Manresa” a l’Espai Memòries i les sales d’Imatgeria de la
ciutat i d’Antoni Viladomat

Activitats per a tots els públics i gratuïtes (excepte indicacions expresses)

