PROGRAMA ANUAL ACTIVITATS 2018
ACTIVITAT

DATA

EQUIPAMENT

La sopa de pedres

21/1/2018

Casa de la Culla
Parc de la Sèquia

2n Premi Sèquia

17/2/2018

3a Marxa de les 5000 canes

20/2/2018

Minitransèquia 2018

4/3/2018

8è Futbol Dual - Partit de la Llum

23/2/2018

Parc de la Sèquia

Parc de la Sèquia

Parc d ela Sèquia

34a Transèquia 2018

4/3/2018

Parc d ela Sèquia

Taller de manualitats "La misteriosa Llum"

8/3/2018

Museu de la Tècnica

Contes de l'Anella Verda al Turó del Guix -Meandre

18/3/2018

Infosèquia

I tu, tanques l'aixeta? Dia mundia de l'aigua (Ateneu les Bases)

22/3/2018

16/5/2018
18/5/2018

Centre de l'Aigua de Can
Font
Centre de l'Aigua de Can
Font
Centre de l'Aigua de Can
Font
Museu de la Tècnica
Museu de la Tècnica

19/5/2018

Museu de la Tècnica

Dia Mundial de l'Aigua

24/3/2018

Cito - neteja del Parc de Can Font

21/4/2018

Dia dels Museus

18/5/2018

Vi-SUALS18
Portes obertes al museu de la Tècnica
El Guateque
Contes de l'Anella Verda - Gorg Escaletes -Esparvers - Meandre

20/5/2018

Museu Escape

20/5/2018

Festa del riu - Inspecció al riu Cardener

2/6/2018

Visita teatralitzada a la Casa de la Culla, amb tast

10/6/2018

Nit de foc i matí de creativitat - Taller de Sant Joan

23/6/2018

Vi_suals amb els artistes i el tast del vi

23/6/2018

Orfeonada

17/6/2018

Museu de la Tècnica

Infosèquia

Museu de la Tècnica

Centre de l'Aigua de Can
Font
Casa de la Culla

Museu de la Tècnica
Infosèquia

Museu de la Tècnica
Centre de l'Aigua de Can
Font
Centre de l'Aigua de Can
Font
Centre de l'Aigua de Can
Font
Centre de l'Aigua de Can
Font

La Festa a Can Font - música i jocs per a infants

29/6/2018

La Festa a Can Font - visita teatralitzada Can Font

29/6/2018

La Festa a Can Font -cremat i havaneres

29/6/2018

La Festa a Can Font -xerrada

30/6/2018

Vine amb els avis a visitar La Culla

6/7/2018

Casa de la Culla

Contes nocturns a la Sèquia amb adults -Meandre

14/7/2018

Infosèquia

Crea el teu fòssil - Quin passeig!

17/7/2018

Parc de la Sèquia

Viladordis Km o (Festa del Tomàquet)

27/7/2018

Infosèquia

Ioga per a infants

26/8/2018

Infosèquia

Portes obertes de Festa Major

27/8/2018

Museu de la Tècnica

La nit dels marxants

Cito - neteja de la zona de Sant Iscle

18/8/2018

15/9/2018

Infosèquia

Infosèquia

DESCRIPCIÓ
Vine a escoltar contes a la vora del foc amb l’Os Mandrós
Porta un ingredient per a la sopa de pedres (pastanaga, nap, api, ceba, porro…)
També tindrem berenar: pa amb vi i sucre o xocolata
El PREMI SÈQUIA als hereus de l’esperit dels manresans del segle XIV vol reconèixer persones i institucions vinculades d’alguna manera amb la ciutat que destaquin per la seva actitud compromesa
amb el benestar col·lectiu i per la seva capacitat per sobreposar-se davant de l’adversitat.
Caminada popular amb torxes des del Parc de l’Agulla fins a l’església del Carme, ambientada amb fragments teatrals sobre la història de l’aigua de la ciutat.

Partit de futbol amb dues pilotes entre l’equip de la Fundació Universitària del Bages i la IITCC – Intercol·legial Tècnica de la Catalunya Central.

Un espai per als més petits, on podràn gaudir de tallers, activitats esportives, actuacions infantils, etc. De 11 a 14h, el diumenge 4 de març.
La Transèquia és una caminada popular, festiva, familiar i no competitiva que ens porta a resseguir el camí de la Sèquia, ja sigui caminant, corrent o en bicicleta.
Taller de manualitats sobre les Festes de la Llum a Manresa i la llegenda de la Misteriosa Llum.
Petita caminada interpretativa i sessió de contes narrats per José Luis Mellado
És el dia mundial de l’aigua, vine a jugar a la biblioteca, a través de jocs gegants descobriràs com estalviar aigua
Per nens i nenes de 6 a 12 anys
On va l’aigua de les clavegueres?
Tens l’oportunitat de visitar la depuradora de Manresa, veuràs com es neteja l’aigua que embrutem a les cases
Neteja del parc, pica-pica i projecció a l'ermita.

Una fusió de l’art i el vi, una experiència per als sentits. Les obres artístiques, quedaran exposades al Museu de la Tècnica de Manresa.
Divendres 18 de maig el Museu de la Tècnica obre les portes perquè tothom que vulgui el pugui conèixer!
Divendres 18 de maig el Museu de la Tècnica obre les portes perquè tothom que vulgui el pugui conèixer!

Aprofitant la Nit dels Museus farem un final festiu per l’exposició “Del PTV al TDK”, que s’acaba l’endemà. 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” de l’època, amb música i cocteleria!
Curta caminada interpretativa per l’itinerari de la Riera de Rajadell des del Xup al Gorg de les Escaletes i narració de contes a càrrec de la narradora Mon Mas.
Primera edició del MuseuEscape. Treu l’entrellat a tots els enigmes i trencaclosques que us proposa el Josep Maria Llorenç, un cintaire jubilat que, abans de morir va deixar el
seu llegat a qui aconsegueixi resoldre totes les proves.
Entre tots, farem una inspecció del riu de manera amena i participativa. Descobrirem quins macroinvertebrats hi viuen i n’analitzarem l’estat físicoquímic. Això ens permetrà
determinar quina és la qualitat del nostre riu quan passa per Manresa.
Una visita per conèixer una masia espectacular, on el vi era l’eix central de la seva activitat econòmica, ara seu del Camp d’Aprenentatge del Bages i del Consell Regulador de
la Denominació d’Origen del Pla de Bages.

Trobada d'orfeons catalans al Museu
Manualitat per celebrar la Revetlla de Sant Joan al Parc de l’Agulla
Vi_suals, artistes, vi… al Museu de la Tècnica no hi faltarà de res!
Els artistes ens explicaran les seves obres i en acabat farem un tast de vins.
La fusió de l’art i el vi, una experiència per als sentits!

Veniu a la festa amb aigua i música per nens i nenes, serà una tarda d’estiu ben refrescant!
Cap al tard vine a visitar aquesta masia de la ma de dos personatges ben singulars, una visita diferent o una història diferent…
En acabar el dia, amb la fresca de la nit tenim rom cremat i havaneres per tothom
Xerrada a càrrec del documentalista i historiador Jordi Piñero sobre els elements arquitectònics de la Sèquia.
La Culla era una de les masies medievals més importants de la rodalia de Manresa, de les poques cases que hi havia a la zona abans que es construís el barri de la Balconada.
Actualment és propietat de l’Ajuntament, hi tenen la seu el Camp d’Aprenentatge del Bages i la DO del Pla de Bages i està gestionada pel Parc de la Sèquia.
Narració de contes per adults per part de Martha Escudero a l’idíl·lic entorn de l’amfiteatre de la Sala. Caminada nocturna prèvia i final recorrent un tram de Sèquia fins al
amfiteatre.

Fa milions d’anys el Bages estava cobert per un mar que es va acabar assecant. A dia d’avui hi podem trobar milers i milers de fòssils marins que s’han anat formant durant
milions d’anys sota terra. En aquest taller crearem el nostre propi fòssil marí sense haver d’esperar tant temps!
Visita guiada a 3 explotacions hortícoles de Viladordis, tot recorrent el canal de regadiu de la Sèquia i camps de cultiu. Farem uns 5,5km.
Tast de marxa nòrdica al Parc de l’Agulla i excursió nocturna amb bastons al llarg de la Sèquia i els canals de regadiu.
Vine amb família a gaudir del ioga a través la narració de contes. Amb Gemma Tries Martin (professora de ioga).
Farem dues sessions, durada aproximada: 45 minuts.
El dilluns de Festa Major obrim les portes del Museu de la Tècnica. Podreu visitar les seves exposicions permanents: una dedicada a la Sèquia i l’aigua i l’altra al tèxtil manresà,
conegut popularment com la Cinteria.
Neteja del camí del Parc de l'Agulla a Sant Iscle

Club de lectura al Museu de la Tècnica

20/9/2018

Museu de la Tècnica

De peus a la riera de Rajadell!

29/9/2018

Portes obertes al museu de la Tècnica - JEP

13/10/2018

Centre de l'Aigua de Can
Font
Museu de la Tècnica

Contes de l'Anella Verda a la Torre Lluvià -Meandre
La primera pedra dels Panyos

14/10/2018
14/10/2018

Geocaching international Film Festival

11/11/2018

18/11/2018

Infosèquia

El Senyor Riu i altres contes d'aigua

2/12/2018

Centre de l'Aigua de Can Font

15 a cursa per la vida

Tallers de Nadal

16/12/2018
22/12/2018
24/12/2018
27/12/2018
28/12/2018
28/12/2018

Infosèquia
Museu de la Tècnica
Museu de la Tècnica
Museu de la Tècnica
Casa de La Culla
Museu de la Tècnica

La Festa a Can Font -caminada

30/6/2019

Centre de l'Aigua de Can
Font

Jornades tècniques a l'entorn dels Panyos
Contes de l'Anella Verda a la Torre Lluvià

Concert de Nadal

Tallers de Nadal
Tallers de Nadal

Cull i conserva les olives de la Culla

Respirant primavera - Marxa nòrdica

19/10/2018

27/5/2019

Infosèquia
Museu de la Tècnica

Museu de la Tècnica
Infosèquia

Infosèquia

Festa de l'aigua i les bombolles - Festa major

26/8/2019

Centre de l'Aigua de Can
Font

Viu l'Agulla a l'Estiu

05/07/2018 - 08/09/2018

Infosèquia

Tallers per a infants al Vi-Ba

Amb una xerrada d’Agnès Prats, filòloga, editora i especialista en l’obra de Bertrana, sobre el llibre “La Tieta Claudina” de Prudenci Bertrana
Entre tots, farem una inspecció del riu de manera amena i participativa. Descobrirem quins macroinvertebrats hi viuen i n’analitzarem l’estat fisicoquímic.

Coincidint a amb les Jornades Europees del Patrimoni obrim les portes del Museu de la Tècnica. Podreu visitar les seves exposicions permanents: una dedicada a la Sèquia i
l’aigua i l’altra al tèxtil manresà, conegut popularment com la Cinteria.
Sessió de contes organitzada per meandre en què col·labora el parc de la Sèquia
Coincidint amb les Jornades Europees del Patrimoni, obrirem la fàbrica dels Panyos per poder visitar-la de forma excepcional.
Celebrarem unes jornades tècniques amb intervenció d’arquitectes i historiadors per explicar i entendre la importància de la fàbrica dels Panyos en la revolució industrial
catalana.

Quedem a les 11 del matí al pati de la Torre Lluvià. Farem una visita guiada a l´edifici modernista, esmorzarem pa amb oli, sucre, vi i xocolata i a les 12h escoltarem contes a càrrec de la narradora
argentina Sandra Rossi.
Un dels racons de la masia de Can Font es convertirà en una biblioteca de contes d’aigua. Ens vindrà a veure el contacontes Blai Senabre per explicar-nos el conte de El senyor Riu, un conte de la
Teresa Duran acabat de sortir del forn. Els infants també podran gaudir d’una estona tranquil·la per llegir contes.

Cursa anual
Tradicional Concert de Nadal a càrrec de la Coral Font del Fil i la coral invitada Coral Llar d’Avis ca l’Arola de Santpedor
Tallers i manualitats pensades per a infants de 3 a 12 anys, per donar la benvinguda al Nadal.
Tallers i manualitats pensades per a infants de 3 a 12 anys, per donar la benvinguda al Nadal.
Vine en família a collir les olives de la Culla i emporta’t el teu pot d’olives amb herbes
Tallers i manualitats pensades per a infants de 3 a 12 anys, per donar la benvinguda al Nadal.
Tast de marxa nòrdica i una excursió interpretada per la Sèquia (6km aproximadament) i els Aiguamolls de la Bòbila. Els pals de marxa nòrdica (en cas de no tenir-ne) aniran a
càrrec de l’organització.
Caminada guiada per l’horta del Poal, en aquesta època a vessar d’hortalisses, i en acabat esmorzarem a Can Font.
Vine a jugar amb banyeretes d’aigua i a fer bombolles de sabó al Parc de Can Font.

Ideal per fer passar la calor
Manualitats per gaudir en família de l’estiu al Parc de l’Agulla. Hora: Els dijous de 17:30 a 19:30 i els dissabtes de 11h a 13h
Hi serem tots els dijous i dissabtes de juliol, agost i fins el 8 de setembre. No t’ho pots perdre!
Activitats per als mes petits a la Plaça Fius i Palà de Manresa a l’entorn del vi i la vinya.
Exposició sobre la històroia de l'Escola en imatges
Cap de setmana de descoberta del joc del Kapla. Amb espais de joc lliure, tallers dirigits…

Kapla al Museu

09/06/2018 - 10/09/2018
1/12/2018 - 9/12/2018
10/11/2018 - 11/11/2018
11-13/10/2018

Museu de la Tècnica

Del PTV al TDK

16/02/2018-20/05/2018

Museu de la Tècnica

Com vivíem a Manresa entre els anys quaranta i noranta?
Encara sou a temps de visitar aquesta exposició tan manresana. Veureu que s’estructura en cinc àmbits de la vida quotidiana i mostra, a partir del fons de peces del Museu de
la Tècnica de Manresa, una varietat d’objectes i situacions que formen part de l’imaginari col·lectiu des dels anys quaranta als noranta.

3a exposició de Playmòbils de Manresa

21, 22 i 23 de setembre

Museu de la Tècnica

Els Clics tornen a Manresa, aquesta vegada al Museu de la Tècnica, amb més lloc i capacitat per poder gaudir-ne. Preu: 3€. Entrada familiar: (2 adults i 2 infants) 10€
Vine amb tota la família!

Fira de l'experimentació

25, 26 i 27 gener

Museu de la Tècnica

27/10/018-28/10/2018

Parc d ela Sèquia

Exposició 10 anys de l’Escola Ítaca

L'entorn dels Panyos en fotografies

Parc de la Sèquia
Museu de la Tècnica
Museu d ela Tècnica

Inauguració del curs dels Clubs de lectura de les Biblioteques de Manresa: El Casino i l’Ateneu de les Bases

Coneix l'Infosèquia

26/03/2018 - 12/06/2018

Llotja de la Fira Mediterrània

4/10/2018-6/10/2018

Museu de la Tècnica

Cada diumenge visites guiades al Museu de la tècnica

cada diumenge

Museu de la Tècnica

Vine a veure’ns a la fira Ecoviure

Infosèquia

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.

La Fira d’experimentació per a nens i nenes de fins a 6 anys és una experiència d’innovació que té com a objectiu aconseguir aproximar les mestres i futures mestres d’infantil a
la ciència des d’una perspectiva quotidiana i participativa al temps que proporciona als infants experiències positives de contacte amb la ciència a través de la lliure exploració.
Públic: Familiar
Situat al Parc de l’Agulla de Manresa, InfoSèquia és un centre d’interpretació de la Sèquia que també serveix com a punt d’informació per a visitants.

Vine a veure’ns a la fira Ecoviure

Espai de trobada i intercanvi, que facilita els negocis entre l’oferta i la demanda de serveis i productes de les arts: música, teatre, dansa, circ, narració oral, públic familiar i dinàmiques de carrer.
Situat als antics dipòsits d’aigua de la ciutat, cada diumenge podeu gaudir de visites guiades a les dues exposicions permanents: "La Sèquia i l’Aigua" i "La Cinteria"

