PROGRAMA ANUAL ACTIVITATS 2020
ACTIVITAT

DATA

ASSISTENTS

EQUIPAMENT

DESCRIPCIÓ

Taller de Gestalt i cicles de la natura "Silenci hivernal i buit creatiu"

18/01/2020

0

Infosèquia

Taller de Gestalt i cicles de la natura "Silenci hivernal i buit creatiu"

Curs intensiu de monitor STEAM

18/01/2020 al 25/02/2020

15

Museu de la Tècnica

Curs de formació STEAM per a monitors i professionals
de l'ensenyament

Inauguració exposició "Les matemàtiques i la vida"

25/02/2020

80

Museu de la Tècnica

Inauguració de l'exposició

Xè Partit de Futbol Dual (Festes de la Llum) - PS

15/02/2020

Parc de la Sèquia- general

Partit amb dues pilotes que se celebra cada any.

El misteri de la llum
Canta Conte Crea.

22/02/2020

12

Infosèquia

Escoltarem una versió adaptada als més petits de la llegenda de la misteriosa
llum de Manresa. En acabar farem una manualitat amb els dos símbols més
importants d'aquesta història: la llum i l'aigua.

Llocs sagrats i simbolisme de la Sèquia. : Caminada de Santa Anna de Claret a Santa Magdalena de Bell-lloc

23/02/2020

28

Infosèquia

IV Entrega dels Premis Sèquia

25/02/2020

80

Museu de la Tècnica

Entrega del 4er guardó del Premi Sèquia

Construïm i pengem caixes niu!

01/03/2020

14 persones al
taller, 8 nens i 6
adults

infosèquia

Vols aprendre que son les caixes niu? 1a jornada taller de construcció i
decoració. A càrrec de Pol Farràs, geògraf

A càrrec de Jordi Piñero, historiador i tècnic en patrimoni cultural
Descripció: Itinerari guiat en què es combinaran aspectes simbòlics de la
Sèquia, arquetips del sagrat femení i nocions de geobiologia.
Recorregut: 12 km aproximadament

CARTELL

FOTO

VALORACIÓ

Molt contents, 10 persones han donat mail per estar a la base de dades i algune més ho faran al web

36a Transèquia (Transèquia) - PS

08/03/2020

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

08/03/2020

Parc de la Sèquia- general

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

exposició Aigua i Memòria de la Sèquia a Balsareny

10/03/2020

infosèquia-PS

eposició temporal a la biblioteca de Balsareny

Geocaching - Cito al Bosc dels Aurons

data a trobar- 21 març anulat COVID

Infosèquia

Xocolatada, desbrossament del bosc , activitat de Geocaching, visita al castell
de Balsareny i dinar

Dia Mundial de l'aigua (CA)

22/03/2020-posposat

Centre de l'Aigua de Can Font

Celebració del Dia Mundial de l'Aigua al Centre de l'Aigua de Can Font
adreçada a les famílies amb esmorzar científic amb el Marc Boada, contes al
bosquet de Can Font i, per totes les edats, exposicions i activitat sensorial
"els Sons de l'aigua" a l'Ermita de Can Font.

Curs migració dels ocells

18 i 25 maig

infosequia

Curs intensiu de dos dissabtes, amb sortida de camp al matí i classe teòrica a
la tarda.

Sant Jordi al Passig - PS

23/04/2020

Parc de la Sèquia- general

Dia i Nit Internacional dels Museus

14-15/11/2020

Museu de la Tècnica

Contes Anella verda- Agulla amb visita casa major

17/05/2020

infosequia

Celebració del Dia Internacional dels Museus

Curs de tintura natural

23-20 i 25 de Maig, Juny i Juliol

Museu de la Tècnica

Curs de tintura ofert en col·laboració amb "La Macarulla", taller especialitzat
en teixit natural

Festa del riu (CA)

30/05/2020

Centre de l'Aigua de Can Font

Participació a la festa que es fa a nivell de ciutat per apropar el riu a la
ciutadania amb activitats relacionades amb la vida en el ecositemes aquàtics.

Agulla Market

07/06/2020 anulat

infosèquia

Piano du Lac- Agulla

07/06/2020 pendent si s'anula pel
COVID

infosèquia

Festival Simfonic (CA)

13/06/2020

Centre de l'Aigua de Can Font

El Festival Simfonic farà 100 concerts simultanis i gratuïts a 100 espais de
Catalunya i Balears realitzats per més de 5.000 estudiants d’escoles de
música. Can Font serà un dels espais que acollirà un dels concerts.

CITO a Sant Iscle - Setmana de la natura

07/06/2020

infosèquia amb coordinció amb St Iscle

CITO a la zona de St Iscle - possible plantada arbres

Bany de bosc

juny- a determinar

infosequia

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

27/06/2020

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. Les
Festes de St. Pere son les festes del barri on hi ha ubicat Can Font

Visites d'estiu tematitzades al museu

Juliol 2020

Museu de la Tècnica

Visites vespertines al museu amb temàtica variada

visites nocturnes sequia

juny, juliol agost i setembre (1 al mes)

festa del tomaquet- caminada regadiu

finals de Juliol

Infosèquia

Festa de l'Aigua i les bombolles (CA)

29/08/2020

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 Infosèquia

22 i 23, 27 al 30 festa Major Agost

infosequia

tallers infantils al costat de Infosèquia

Portes obertes de festa major

31/08/2020

Museu de la Tècnica

Portes obertes per festa major de Manresa

Tallers Agulla Market

5 i 6/09 de 2020

infosequia

exposició Aigua i Memòria de la Sèquia a Santpedor

octubre

infosèquia-PS

eposició temporal i activitats a determinar a Santpedor

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

19/09/2020

Centre de l'Aigua de Can Font

A la riera de Rajadell estudiarem l'estat ecològic de la riera (els
macroinvertebrats i l'anàlisi fisicoquímic). Amb la col·laboració de
l'assossiació de veïns del Xup

Panyos- contes- cito

18/10/2020

PS

Kapla al museu

Octubre/Novembre

Museu de la Tècnica

Tercera edició del Kapla al Museu amb col·laboració amb el CAE

contes Anlla verda i CITO a la Torre Lluivà

NOVEMBRE

infosèquia

Contes i CITO a la Torre LLuivà en el marc de la fsta de l'Anellla Verda

exposició aigua i memòria a Sant Fruitós

novembre

infosèquia-PS

eposició temporal i activitats a determinar a Sant Fruitós

Contes de Castanyada (CA)

31/10/2020

Centre de l'Aigua de Can Font

Contes de castanyada relacionats amb l'aigua

GIFF (GEOCACHING) Projecció pelis Infosèquia

14/5 de 11/2020

enre 10 i 50 nens

previsio 40-60

infosequia

Celebració 200 anys de la fàbrica dels Panyos - Jornades Tècniques

Novembre

Activitat futura

Museu de la Tècnica

Celebració dels 200 anys de la fàbrica mes antiga de Catalunya

Celebració 200 anys de la fàbrica dels Panyos - Festa dels Panyos

Novembre

Activitat futura

Museu de la Tècnica

Celebració dels 200 anys de la fàbrica mes antiga de Catalunya

caminada marató- cursa per la vida

finals de desembre

sèquia exprés

cada dissabte

Activitat a la natura

cada 1r diumenge de mes

Infosèquia

assistència
variable

infosequia

Visita guiada al primer tram de la Sèquia, fins St Iscle. Opció esmorzar
Berenador

infosèquia

Collita d'olives a la Culla

19/12/2020

Casa de la Culla

Collita d'olives amb pintes i borrasses i taller de maceració d'olives

Fira d'experimentació (MT)

pendent de determinar

activitat futura

Museu de la Tècnica

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

pendent de fer

Concert de Nadal (MT)

Desembre 2020

activitat futura

Museu de la Tècnica

Concerts de corals manresanes i bagenques per celebrar el Nadal.

pendent de fer/falta confirmar

Tallers de Nadal (MT)

Desembre 2020

activitat futura

Museu de la Tècnica

Manualitats pensades per infants de 3 a 12 anys per donar la benvinguda la Nadal

Vista guiada (diumenges)- MT

cada diumenge

assistència variable

Museu de la Tècnica

Situat al antics dipòsits de la ciutat cada diumenge podreu visitar les 2
exposicions permanets que acull: "La Cinteria" i "La Sèqua i l'Aigua"

pendent de fer

pendent de fer

Visita Teatralitzada i Sopar de Fàbrica

Pendent de determinar

activitat futura

Museu de la Tècnica

Visitareu el Museu de la mà de 2 cintaires de pricipis de segle XX, els veureu
treballar, veureu telers funcionar i al final gaudirem d'un sopar de fàbrica tos
junts dintre el Museu

Museu Escape

A demanda. Pendent de determinar

activitat futura

Museu de la Tècnica

Room Escape familiar! Treu l'entrellat a tots els enigmes, un trencaclosques
dintre el Museu. Un autèntic MuseuEscape!!

Visites Teatralitzades

A demanda. Pendent de determinar

activitat futura

Museu de la Tècnica

Visita teatralitzada de la mà d'una cintaire que us parlarà de la història de la
cinteria a Manresa. Sense perdre el fil anirà desfent la troca, des dels origens en
petits tallers fins a la gran indústria. Només cal posar fil a l'agulla.

Setmana del Turisme Industrial

Al novembre. Pendent de determinar

activitat futura

Museu de la Tècnica

Activitat en colaboració amb la Xatic en moltiu de la Setmana de Turisme
industrial, pendent de determinar

pendent de fer

