PROGRAMA ANUAL ACTIVITATS 2019
ACTIVITAT

DATA

EQUIPAMENT

DESCRIPCIÓ

Xerrada "Significats i valors espirituals a la natura" (IS)

13/1/2019

Infosèquia

Xerrada sobre el programa del postgrau de Natura i Espiritualitat que es fa a
la Universitat de Girona i sobre els vincles que la natura té amb allò sagrat i
espiritual.

Xerrada "La màgia dels arbres i el pas del temps" (IS)

19/1/2019

Infosèquia

Xerrada sobre els simbolismes dels arbres i com mesurar el temps seguint
els ritmes naturals, així com el llegat de saviesa celta sobre arbres.

Anellament d'ocells Aiguamolls de la Bòbila (IS)

26/1/2019

Infosèquia

Taller familiar de captura, anellament i alliberament d'ocells salvatges per
tal de conèixer les espècies autòctones.

Sortida per penjar caixes niu a la zona de La Sala (IS)

9/2/2019

Infosèquia

Sortida en què es van penjar caixes niu als arbres on els ocells s'hi puguin
instal·lar i al final es va fer un tast al Mas de la Sala.

Taller Els llumins de la Júlia (IS)

16/2/2019

Infosèquia

Taller de contes per a nens i nenes en què mitjançant la creació artística
(música i manualitats) es van tractar valors com l'agraïment. En el marc de
les Festes de la Llum.

9è Partit de Futbol Dual (Festes de la Llum) - PS

16/2/2019

Parc de la Sèquia- general

Partit amb dues pilotes que se celebra cada any.

IV Marxa de les cinc mil canes (Festes de la Llum) -PS

20/2/2019

Parc de la Sèquia- general

Presentació teatralitzada a través dels personatges d'un missatger i una
científica per amanir l'encesa de Torxes de la Marxa de les 5000 Canes.

III Entrega dels Premis Sèquia (Festes de la Llum) -PS

26/2/2019

Parc de la Sèquia- general

Entrega del 3er guardó del Premi Sèquia

35a Transèquia (Transèquia) - PS

10/3/2019

Parc de la Sèquia- general

Caminada popular des de diferents punts de la Sèquia fins al Pârc de l'Agulla
en les modalitats a peu, en bicicleta, corrent o en handbike.

Minitransèquia (Transèquia) - PS

10/3/2019

Parc de la Sèquia- general

Festa paral·lela a la caminada de la Transèquia adreçada als infants i
emplaçada al Parc de l'Agulla.

Xerrada naturalista El Tòtil i els amfibis de Manresa (IS)

17/3/2019

Infosèquia

Xerrada sobre els amfibis de Manresa que no es va poder fer per manca de
públic. Va anar seguida d'una activitat nocturna organitzada per Meandre
de recerca d'amfibis.

Exposició: la vida de l'aigua (CA)

del 20 al 28 de març 2019

Centre de l'Aigua de Can Font

Exposició que parla de l’amenaça del canvi climàtic sobre els recursos hídrics i les
accions necessàries per dur a terme una gestió sostenible de l’aigua.

Caminada conscient "Observació de l'harmonia de la natura" (IS)

23/3/2019

Infosèquia

Taller a la natura d'observació dels fenòmens naturals com la vinya, el curs
de l'aigua, els sons dels ocells i altres aspectes des del punt de vista de com
ens transformen a cada un de nosaltres.

Activitat familiar "La Fàbrica dels sentits" (MT)

23/3/2019

Museu de la Tècnica

Una visita al Museu a través dels sentits.

Dia Mundial de l'aigua: contacontes, jocs d'aigua, exposicions, els sons de l'aigua, espai de joc... (CA)

24/3/2019

Centre de l'Aigua de Can Font

Celebració del Dia Mundial de l'Aigua al Centre de Can Font adreçada a les
famílies i amenitzada amb contes, jocs i una exposició.

Taller experimentació psicoemocional "Obre't a la primavera" (IS)

30/3/2019

Infosèquia

Taller psicoemocional a l'amfiteatre de la Sala basat en la dinàmica gestalt
per despertar la creativitat i la connexió amb l'infant interior.

Festa de l'Anella Verda en col·laboració amb contes de l'anella verda a la Torre Lluvià (IS)

7/4/2019

Infosèquia

Jornada de contacontes a la Torre Lluvià com a celebració de l'Anella Verda.

CITO a la Torre Lluvià - neteja de l'entorn (IS)

7/4/2019

Infosèquia

Neteja de l'entorn de la Torre Lluvià en el marc d eles Festes de l'Anella
Verda.

Taller de ioga per a nens i nenes a l'Agulla (IS)

13/4/2019

Infosèquia

Taller de ioga per a infants al Parc de l'Agulla.

Taller de cosmètica natural (IS)

14/4/2019

Infosèquia

Taller de cosmètica natural en què es van fer un desodorant, una crema
labial i un sabó.

Reconeixement de les plantes i les seves virtuts a la Sèquia (IS)

28/4/2019

Infosèquia

Recorregut per l'àrea de l'amfiteatre de la Sala per conèixer les plantes i les
seves propietats naturals.

Marxa nòrdica pels entorns de Sant Iscle amb Meandre (IS)

5/5/2019

Infosèquia

Caminada amb tast de productes locals per l'entorn de la Sèquia.

Let's clean up al Parc de Can Font (Ampans) - CA

8/5/2019

Centre de l'Aigua de Can Font

Neteja del Parc de Can Font per part de voluntaris del centre ocupacional
d'Ampans emmarcada dins el projecte Let's clen up Europe per la
sensibilització mediambiental i la cura de l'entorn.

Diàlegs amb el bosc (IS)

11/5/2019

Infosèquia

Estada en una roureda de l'entorn de Sant Iscle per retrobar la connexió
amb una mateixa i retornar harmonia al bosc amb la pròpia intervenció.

Let's clean up Europe - Neteja Cardener (IS)

12/5/2019

Infosèquia

Neteja de l'entorn del Cardener en el marc de les Festes de l'Anella Verda.

Cap de setmana dels museus: visita guiada gratuïta (MT)

18/5/2019

Museu de la Tècnica

Visita guiada a les exposicions del Museu

Cap de setmana dels museus: Nit de Swing (MT)

18/5/2019

Museu de la Tècnica

Swing amb música en directe i ball dirigit

Taller de ioga per a nens i nenes a l'Agulla (IS)

18/5/2019

Infosèquia

Taller de ioga per a infants al Parc de l'Agulla.

Cap de setmana dels museus: , portes obertes (MT)

18/5/2019

Museu de la Tècnica

Portes obertes al Museu

Cap de setmana dels museus: , portes obertes (MT)

19/5/2019

Museu de la Tècnica

Portes obertes al Museu

Cap de setmana dels museus: segon MuseuEscape familiar (MT)

19/5/2019

Museu de la Tècnica

Escape room a l'Exposició de la Cinteria

Entitat apadrinadora d'un biblioniu al Parc de l'Agulla (IS)

24/05/2019 en endavant

Infosèquia

Instal·lació d'una caseta-niu on dipositar llibres i intercanviar-los per
fomentar la lectura.

Taller d'inspecció del riu Cardener dins "La festa del riu" (CA)

1/6/2019

Centre de l'Aigua de Can Font

Activitat de sensibilització ambiental per investigar la qualitat ecològica del
del riu Cardener al seu pas per Manresa a partir d'una anàlisi fisicoquímica i
dels macroinvertebrats que hi viuen.

Tallers infantils a l'Agulla Market (IS)

1/6/2019

Infosèquia

Tallers de manualitats d'una au voladora dins l'Agulla Market 2019.

Tallers infantils a l'Agulla Market (IS)

2/6/2019

Infosèquia

Tallers de manualitats d'una au voladora dins l'Agulla Market 2019.

Taller de construcció de caixes niu (IS)

10/6/2019

Infosèquia

Taller per a nens i nenes per construir una caixa-niu on es puguin instal·lar
ocells dels nostres boscos.

Visita teatralitzada (MT)

15/6/2019

Museu de la Tècnica

Visita teatralitzada amb una cintaire que te molta tela

Sortida per l'horta manresana juntament amb Meandre (IS)

16/6/2019

Infosèquia

Sortida en què es va resseguir la Sèquia pel ramal de Viladordis per conèixer
els mètodes de rec, una explotació agrària, els productes d'horta i les
diferències entre secà i regadiu.

Exposició Foto Art Manresa (MT)

20/06/2019-21/07/2019

Museu de la Tècnica

Exposició de fotos i 2 curtsmetratges viniculats a Vi_suals

Visita nocturna amb llegendes i tast a l'Amfiteatre de la Sala (IS)

21/6/2019

Infosèquia

Itinerari nocturn que consisteix en una passejada des del Parc de l’Agulla
fins a Can Font, seguint diferents trams dels ramals del Poal, l’Atalaia i Mas
d’en Pla. Hi va haver un tast d eproductes locals.

Festes de Sant Pere al Parc de Can Font (CA)

28/6/2019

Centre de l'Aigua de Can Font

Celebració de les Festes de Sant Pere en col·laboració amb l'associació de
veïns de la Ctra. Santpedor i l'Agrupament Escolta del Cavall Bernat

Caminada guiada: Llocs sagrats i simbolismes de la Sèquia

29/6/2019

Infosèquia

Caminada de Santa Anna de Claret a Santa Magdalena de Bell-Lloc.
Itinerari guiat en què es combinaran aspectes simbòlics de la Sèquia, arquetips del
sagrat femení i nocions de geobiologia.

Xerrada: La petjada ecològica a Catalunya

4/7/2019

Infosèquia

Xerrada sobre la petjada ecològica a Catalunya i què pot fer cada una de nosaltres
per per contribuir a un estil de vida sostenible.

Tast d'història a cegues (MT)

5/7/2019

Museu de la Tècnica

Activitat al Museu de la Tècnica que va combinar la degustació de vins a
cegues amb una visita guiada.

Taller Quin Passeig! (PS)

16/7/2019

Parc de la Sèquia- general

Tallers de manualitats per a nens i nenes en què es faran animals amb
oueres. "Vine a fer l'animal!"

Tast d'història a cegues (MT)

19/7/2019

Museu de la Tècnica

Activitat al Museu de la Tècnica que va combinar la degustació de vins a
cegues amb una visita guiada.

Taller de ioga per a nens i nenes a l'Agulla (IS)

20/7/2019

Infosèquia

Taller de ioga per a infants al Parc de l'Agulla.

Poal km O - caminada

22/7/2019

Infosèquia

Caminada guiada per les zones d'horta del regadiu del Poal en la qual es
tres productors van presentar els seus terrenys i el seu treball. Tast de
tomàquets varis.

La dona i els cicles naturals (IS)

28/7/2019

Infosèquia

Trobada sobre els cicles de la dona en connexió amb la naturalesa, l’alegria
i els elements. Un espai segur i tranquil per obrir el cor i sentir la nostra
naturalesa més genuïna.

Festa de l'Aigua i les bombolles (CA)

31/8/2019

Centre de l'Aigua de Can Font

Matinal de jocs d’aigua i sabó per a nens i nenes al parc de Can Font.

Tallers infantils a l'Agulla Market (IS)

7/9/2019

Infosèquia

Tallers de manualitats d'una au voladora dins l'Agulla Market 2019.

De peus a la riera de Rajadell (Inspecció de riu) (CA)

21/9/2019

Centre de l'Aigua de Can Font

A la riera de Rajadell estudiarem els macroinvertebrats i analitzarem l’estat
fisicoquímic de la riera.

Caminada guiada: Llocs sagrats i simbolismes de la Sèquia

28/9/2019

Infosèquia

Caminada de Santa Anna de Claret a Santa Magdalena de Bell-Lloc.
Itinerari guiat en què es combinaran aspectes simbòlics de la Sèquia, arquetips del
sagrat femení i nocions de geobiologia.

Descobreix la fauna de la Sèquia!

3/10/2019

Infosèquia

Taller als Plans de la Sala en què es descobriran els animalons que viuen a la Sèquia i
s en'explicaran les curiositats.

Observació d'ocells al Parc de l'Agulla

6/10/2019

Infosèquia

Taller d'observació dels ocells que trobem al parc de l'Agulla i les seves curiositats.

Llotja Fira Mediterrània

del 10 al 13/10/2019

Museu de la Tècnica

Visita Jornades Europees de Patrimoni (JEP)

12/10/2019

Centre de l'Aigua de Can Font

Visita al passat del Can Font de la Serra

Jornada tècnica a la Fàbrica dels Panyos (MT)

18/10/2019

Museu de la Tècnica

Jornada tècnica amb experts en història i arquitectura

Exposició espais recobrats

del 19/10/2019 al 17/11/2019

Museu de la Tècnica

Festa dels Panyos

19-20/10/2019

Fàbrica dels Panyos

Ecoviure

19-20/10/2020

Palau Firal

Deixa caure la tardor!

26/10/2019

Infosèquia

Taller basat en dinàmiques Gestalt en què cada persona podrà experimentar i sentir
allò que vol deixar anar enmig de la natura en el context de l'estació de la tardor i el
seu simbolisme interior.

Contes de Castanyada (CA)

31/10/2019

Centre de l'Aigua de Can Font

Contes de castanyada relacionats amb l'aigua

Bus a cegues (MT i CA)

2/11/2019

Museu de la Tècnica

Activitat anual de la XATIC en que es visitarà el Museu i el centre de l'Aigua de Can
Font

Observació d e l'harmonia de la natura

9/11/2019

Infosèquia

Reconeixement de plantes

24/11/2019

Infosèquia

Visita Teatralitzada i Sopar de Fàbrica

15/11/2019

Museu de la Tècnica

Xerrada de Ramon Soler (MT)

16/11/2019

Museu de la Tècnica

Xerrada amb l'escriptor i extreballador del tèxtil Ramon Soler, titulada "Vida a la
Fàbrica"

Ciència ciutadana amfibis (CA)

17/11/2019 (per confirmar)

Centre de l'Aigua de Can Font

Acció per naturalitzar canald e Can Font

Kapla al Museu

23-24/11/2019

Museu de la Tècnica

Anellaments d'ocells

1/12/2019

Infosèquia

Taller familiar de captura, anellament i alliberament d'ocells salvatges per
tal de conèixer les espècies autòctones.

Fira d'experimentació (MT)

15/12/2019

Museu de la Tècnica

Fira de jocs infantils que fan despertar l'enginy i la reflexió dels més menuts.

Ciència en família (CA)

15/12/2019

Centre de l'Aigua de Can Font

Jornada per aprendre de ciència en família i estimular la imaginació
científica dels infants.

Concert de Nadal (MT)

21/12/2019

Museu de la Tècnica

Concerts de corals manresanes i bagenques per celebrar el Nadal.

Caminada conscient a l’entorn de la Sèquia per prendre consciència de la recerca
constant d’ordre i harmonia que mostren els fenòmens de la natura i comprendre
através de l'observació.

Recorregut per l'àrea de l'amfiteatre de la Sala per conèixer les plantes i les
seves propietats naturals.

Tallers de Nadal

23-24 i 27/12/2019

Museu de la Tècnica

Vista guiada (diumenges)- MT

cada diumenge

Museu de la Tècnica

Visita guiada a les exposicions del Museu

Vistes Sèquia exprés (IS)

Cada primer dissabte de mes

Infosèquia

Visita guiada al tram de La Sèquia entre el Parc de l'Agulla i Sant Iscle en què
es parla de les característiques principals del canal i la seva història, així com
l'emplaçament de Sant Iscle.

