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1.Activitats de la Fundació
Seguidament farem una enumeració de les activitats portades a terme pels diferents
equipaments durant el 2015.
GENER
_________________________________________________________________
Activitats del Museu 13 de gener / Aca Filmació Hidrometria
Activitats Centre de l’Aigua de Can Font 16 de gener / Reunió comitè
Activitats Centre de l’Aigua de Can Font 31 de gener / Portes Obertes
El Centre de l’Aigua de Can Font, obre les seves portes per visitar les exposicions
gratuïtament de 10 a 14h. Es pot veure el muntatge audiovisual de l’ermita de Can
Font “Els sons de l’aigua” i les exposicions permanents de la masia: “L’aigua a la ciutat
“ i “l’ús racional de l’aigua”

FEBRER
________________________________________________________________

Activitats Centre de l’Aigua de Can Font 6 de febrer / Reunió comitè

Activitats del Parc de la Sèquia 14 de febrer / Partit de Futbol
Dual
Partit de la Llum. Cinquena edició de Futbol Dual: la Intercol·legial
de la Catalunya Central i la Fundació Universitària del Bages
organitzen un any més el partit realitzat amb dues pilotes.
Sala d’actes del Museu 28 de febrer / Visita Guiada als Amics de l’Art Romànic

Activitats del Centre de Visitants 21 de febrer / Taller de la Llum
Activitat per a famílies relacionades amb la llegenda de la Llum. De 11 a 13h.

Activitats del Parc de la Sèquia 28 de febrer / Tallers Fira de l’aixada al Carrer
del Balç
Activitats Centre de l’Aigua de Can Font 28 de febrer / Portes Obertes
Com cada últim dissabte de mes, el Centre de l’Aigua de Can Font, obre les seves
portes de 10 a 14h per a que la gent que ho desitgi pugui visitar-ne les instal·lacions.

Sala d’actes del Museu 28 de febrer- 1 de març / Dia d’Andalusia
Lloguer de la sala

MARÇ
__________________________________________________________________

Activitats Centre de l’Aigua de Can Font 11 de març / Roda de premsa camí del
tenis
Activitats Centre de l’Aigua de Can Font 11 de març / Formació caps de control

Activitats del Parc de la Sèquia

15 de març /

Transèquia
El 2015 la 31a edició de la Transèquia, la segona
organitzada pel Parc de la Sèquia. Es mantenen els
recorreguts a peu, els 3 recorreguts circulars en BTT de
diferents nivells i també la modalitat corrent. Aquest any
s’ha incorporat un recorregut, també circular, per cadires de rodes elèctriques,
handbikes, per persones amb mobilitat reduïda.
Edició amb més vinculació territorial, més accessible i amb el mateix esperit familiar de
sempre.
Per al Parc de la Sèquia organitzar la Transèquia és un plaer, a més a més d’una bona
eina per donar-nos més a conèixer i fer xarxa amb el territori per on passa la Sèquia.
Activitats Centre de l’Aigua de Can Font 28 de març / Portes Obertes
Com cada últim dissabte de mes, el Centre de l’Aigua de Can Font, obre les seves
portes de 10 a 14h per a que la gent que ho desitgi pugui visitar-ne les instal·lacions.

ABRIL
__________________________________________________________________
Activitats del Centre de Visitants 3 i 5 d’abril / Recicla i continua el cicle
Tallers amb materials reciclats per a infants de 3 a 12 anys.
Activitats del Museu 4 d’abril / Pasqua sorpresa!
Taller on elaborarem una capsa-sorpresa en forma de gallina decorada amb cintes
adreçat a infants de 3 a 12 anys.
Activitats del Museu 6 d’abril / Decorem la Mona!
Farem una flor, un pollet en forma d’ou, un ou de Pasqua fet de cintes... per decorar la
Mona de Pasqua. Adreçat a infants de 3 a 12 anys.

Activitats del Centre de Visitants 12 d’abril / Les rouredes de la Sèquia
Itinerari circular passant per les ombrívoles rouredes de la Sala i del Mas de les Coves,
el Pla de Bages i els aiguamolls de la Corbatera
Activitats del Museu 13, 14, 15 i 16 d’abril / fira de l’estudiant
Des de fa uns anys cada primavera el Museu de la Tècnica acull
la Fira de l’Estudiant.

Activitats del Museu 19 d’abril / Roses amb cintes!
Elaborarem una rosa de Sant Jordi amb cintes de colors. Taller adreçat a nens i
nenes de 3 a 12 anys.
Activitats del Centre de Visitants 26 d’abril / El regadiu de Manresa
Itinerari circular pel regadiu de Manresa, per conèixer els pagesos que reguen amb
l’aigua de la Sèquia, fent créixer l’horta Manresana.

Activitats Centre de l’Aigua de Can Font 27 d’abril / Portes Obertes
Com cada últim dissabte de mes, el Centre de l’Aigua de
Can Font, obre les seves portes de 10 a 14h per a que la
gent que ho desitgi pugui visitar-ne les instal·lacions.

Activitats del Museu 27 d’abril / Acte escola l’Espill. Jocs Florals
Lloguer de la sala

MAIG
__________________________________________________________________
Activitats Centre de l’Aigua de Can Font 8 de maig / Reunió comitè

Activitats del obertes al Museu 8 de maig / Acte Cetim Sopar Enginyers
Lloguer de la sala

Activitats al Parc de l’Agulla 9 de maig / Moguda a l’Agulla
Participació a la Moguda a l’Agulla que organitza el CAE cada any al Parc de l’Agulla,
realitzant una activitat d’aigua.

Activitats del Centre de Visitants 10 de maig/ Darrera l’últim sequiaire
Visita de descoberta de l’entorn. Una oportunitat per seguir les passes dels sequiaires.
Activitats del Parc de l’Agulla 10 de maig / Txi Kung a l’Agulla

Activitats del Parc de la Sèquia 16 de maig / Visita guiada a la Sèquia
Jubilats de Barcelona

Activitats i portes obertes al Museu 17 de maig / Cap de setmana dels Museus
Activitats gratuïtes:
A les 11, Mira com sona, taller de construcció d’instruments de vent

A les 12, Manel Camp i els sons dels telers: passi del
reportatge d’aquest experiment musical.
A les 12:30, Grup de flautes del Conservatori Municipal
de Música de Manresa
A les 13, Tubs del Món concert cloenda a càrrec de Xavier
Lozano

Activitats del Parc de la Sèquia

22 de maig Com fer possible la sobirania

alimentària a Catalunya?
Xerrada a càrrec de Pep Tuson, enginyer tècnic agrícola i col·laborador de l’Era. Amb
taula rodona.
A la Casa Lluvià
Activitats Centre de l’Aigua de Can Font 30 de maig / Geobosc
Joc de descoberta en família pel bosc de l’entorn de Can Font.
Activitats Centre de l’Aigua de Can Font

30 de maig /Vine a visitar les

exposicions.
Visita gratuïta a les exposicions
de 10 a 14h

Activitats Centre de l’Aigua de Can Font 30 de maig
/Vine a visitar les exposicions.
Visita gratuïta a les exposicions
de 10 a 14h
Activitats Centre de l’Aigua de Can Font 30 de maig/
Joc de descoberta en família pel bosc de l’entorn de Can Font.

Activitats del Centre de Visitants 30 de maig / Associació diàlegs i participació
(Manresa)

Activitats del Centre de Visitants 30 de maig / Visita guiada Terral

Activitats del Centre de Visitants 31 de maig / Visites primavera

Activitats del obertes al Museu 31 de maig / Potage flamenco, Centro cultural de
Andalucia
Lloguer de la sala
JUNY
__________________________________________________________________
Activitats Centre de l’Aigua de Can Font 1 de juny / Jornada equip PS
“Relacions laborals, relacions humanes”

Activitats del Museu 6 de juny / Visites guiades al Museu de la Tècnica
Els caps de setmana i festius el Museu de la Tècnica ofereix visites guiades a les dues
exposicions, “La Sèquia i l’aigua” i “La Cinteria
Activitats al Parc de l’Agulla 7 de juny Batecs Solidaris / cursa del Mosquit
Activitats del Parc de l’Agulla 7 de juny / Txi Kung a l’Agulla

Activitats del Centre de Visitants 13 de juny/ Caminada Nocturna: el Ramal del
Poal
Itinerari nocturn d’estiu per fer en família
Caminada nocturna amb tast de productes de la terra..
Activitats Centre de l’Aigua de Can Font 18 de juny/ Reunió comitè

Activitats del obertes al Museu 21 de juny/ Activitat Orfeó
Lloguer de la sala
Activitats del Centre de Visitants 21 de juny / Ioga a l’Agulla

Activitats del Museu 24 de juny/ Taller Un sol de Cintes
Taller on confeccionarem un sol de cintes de colors per donar la
benvinguda a l’estiu, i celebrar aquest nou Sant Joan

Activitats al Parc de l’Agulla del 23 de juny al 16 de juliol / Casals Esportius
Municipals
Activitats del Centre de Visitants 24 de juny/ Posa color a l’estiu
Taller en família on confeccionarem manualitats plenes de color que facin passar una
estona divertida i creativa als nens i nenes.

JULIOL
_________________________________________________________________
Activitats del Parc de l’Agulla 5 de juliol / Txi Kung a l’Agulla

Activitats del Centre de Visitants / Activitats familiars
Cada dimecres de juliol a la tarda, de 18:30 a 20:30h es van fer activitats per a famílies
al Parc de l’Agulla.
1 juliol – No perdis cap llapis: confeccionarem porta-llapissos de colors
8 juliol – Jugues al Micado? : farem un joc de Micado per
compartir
15 juliol – Crea el teu teatre d’insectes! : farem un teatre a
partir d’insectes de diverses espècies
22 juliol – Guitarres artesanes . prepararem una petita
guitarra amb material reciclat
29 juliol – Expressa la teva creativitat : taller en què els nens podran cear lliurement.

Activitats del Centre de Visitants / Dissabtes creatius al CV
Tallers per nens i nenes on farem tot tipus de manualitats: titelles, malabars, arbres,
paper reciclat. Cada dissabte d’11 a 13h
4 de juliol – A reciclar: Taller en família on aprendrem a reciclar
11 de juliol – El jardí dels alvocats: A partir d’un alvocat farem un arbre ben divertit
18 de juliol – Malabarismes a la feina!: Taller on aprendrem a fer-nos els nostres
propis malabars
25 de juliol – Guia’t amb l’hora solar!: taller on aprendrem a fer un rellotge solar. Així
sabrem l’hora d’hora manera ben diferent!

Activitats del Museu / Visites guiades de juliol al Museu
Els caps de setmana de juliol 8i tot l’any) el Museu ofereix visites guiades:
A les 11h : La Sèquia i l’Aigua
A les 12h La Cinteria

Activitats del Parc de la Sèquia / 11 de juliol/ La nit del Camí de les Aigües
Caminada nocturna que ens portarà a conèixer el camí que uneix la ciutat de Manresa
amb el Parc de l’Agulla, tot passant pel Centre de
l’Aigua de Can Font, on, gràcies a Ampans podrem
gaudir d’un tast de productes de temporada.
Activitats Centre de l’Aigua de Can Font 17 de
juliol / Reunió comitè
Activitats Centre de l’Aigua de Can Font 25 de juliol/ Portes Obertes
Com cada últim dissabte de mes, el Centre de l’Aigua de Can Font, obre les seves
portes de 10 a 14h per a que la gent que ho desitgi pugui visitar-ne les instal·lacions.

AGOST
______________________________________________________________
Activitats del Parc de l’Agulla 2 d’agost / Txi Kung a l’Agulla

Activitats del Centre de Visitants / Dissabtes creatius al Centre de Visitants
Tallers per nens i nenes on farem tot tipus de manualitats: titelles, malabars, arbres,
paper reciclat. Cada dissabte d’11 a 13h
1 d’agost – Crea la teva estrella: construeix la teva estrella de 5 puntes
8 d’agost – Atrapa els teus somnis: fes un atrapa somnis amb canyes i fils!
15 d’agost – Obrint portes!: confecciona un clauer ben acolorit per portar les claus
de casa
22 d’agost – A reciclar: reciclarem paper.
29 d’agost – Planta un enciam i fes el teu mòbil d’hortalisses: pinta, retalla i fes el
teu mòbil amb les hortalisses de regadiu de Manresa
Activitats del Centre de Visitants / Dimecres creatius al Centre de Visitants

Cada dimecres d’agost a la tarda, de 18:30 a 20:30h es van fer activitats per a famílies
al Parc de l’Agulla.
5 d’agost –Animals de colors: crea els teus propis animals amb cintes
12 d’agost –No perdis cap llapis: construeix un porta llapis i no en perdis cap més!
19 d’agost –Taller d’instruments musicals: prepararem una petita guitarra amb
material reciclat.
26 d’agost –Plantem gira-sols: a partir d’una pipa farem créixer un bonic girasol.
Activitats Centre de l’Aigua de Can Font 29 d’agost/ Juga amb l’aigua
El Parc de la Sèquia et convida a l’activitat de Festa
Major en què els nens i nenes podran jugar amb l’aigua i
fer bombolles a l’aire lliure. També podran visitar les
exposicions permanents i veure el muntatge audiovisual
“Els sons de l’aigua”
Horari: 10 a 14h
Activitats del Centre de Visitants 29 d’agost / Observació astronòmica del sol
Activitats al Parc de l’Agulla 30 d’agost / Circuit de Kicbike
Activitats dins el conveni de Festa Major amb L’Ajuntament
Activitats al Parc de l’Agulla 30 d’agost / Infla’t a Jugar a l’Agulla
Activitats dins el conveni de Festa Major amb L’Ajuntament
Activitats al Parc de l’Agulla 30 d’agost / Castell de focs de Festa Major
Activitats del Museu 31 d’agost/ Festa Major: Jornada de portes obertes de l
Museu de la Tècnica
Per celebrar la Festa Major el Museu de la Tècnica obre les portes obertes
gratuïtament de 10 a 14h
A les 11 i a les 12 visites guiades gratuïtes a les dues exposicions permanents del
Museu

SETEMBRE

Activitats del Parc de l’Agulla 6 de setembre / Txi Kung a l’Agulla
Activitats del Museu 1, 2,3 i 4 de setembre/Tallers d’estiu
Des de fa diverses edicions cada estiu, abans de començar l’escola, oferim tallers per
a infants de 3 a 12 anys on es fan diferents manualitats relacionades amb les cintes i
l’aigua.

Activitats del Museu 4 de setembre / Acte Taelus
Gala i sopar
Activitats del Centre de Visitants 5 de setembre/ L’estat ecològic de l’aigua de la
Riera de Rajadell
Jornada d’inspecció de la Riera de Rajadell adreçada al públic general en què es
determinarà l’estat ecològic de la riera.
Jornada emmarcada en el projecte Riera Viva.
Organitzat conjuntament amb Meandre
Activitats del Centre de Visitants 19 de setembre/ Els sons nocturns del Bosc de
la Sala
Caminada nocturna en què descobrirem la zona màgica del
Bosc de la Sala tot caminant pel Roure Gros i el Mas de les
Coves. Amb tast de productes de proximitat ofert per l’hotel i
restaurant Mas de la Sala.
Activitats Centre de l’Aigua de Can Font 18 de setembre- 18 de desembre / Curs
d’anglès
Curs d’anglès cada divendres
Activitats al Parc de l’Agulla 19 de setembre/ Trobada de cantaires d’Havaneres

Activitats Centre de l’Aigua de Can Font 26 de setembre / Portes Obertes
Com cada últim dissabte de mes, el Centre de l’Aigua de Can Font, obre les seves
portes de 10 a 14h per a que la gent que ho desitgi pugui visitar-ne les instal·lacions.

OCTUBRE

Activitats del Parc de l’Agulla 4 d’octubre / Txi Kung a l’Agulla

Activitats al Parc de l’Agulla 11 d’octubre / Visita guiada al Salt de les Hortes
Activitats del Parc de la Sèquia 11 d’octubre / Aigua, energia i pedra seca
Dins les Jornades Europees de Patrimoni, el Parc de la
Sèquia us ofereix l’activitat Aigua, energia i pedra seca, una
visita guiada a la central hidroelèctrica del Salt de les Hortes a
través dels cingles de Roca Tinyosa i els tres Salts. Amb tast
de vi de la DO Pla de Bages.
Sala d’actes del museu 7, 8, 9 d’octubre / Fira Mediterrània de Manresa
Durant 3 dies el museu es converteix en la Llotja de la Fira d’Arrel Mediterrània de
Manresa.
Activitats al Parc de l’Agulla 17 d’octubre / Geocaching
Sala d’actes del museu 24 d’octubre / DO del Bages- 20 anys
Activitats Centre de l’Aigua de Can Font 31 d’octubre / Portes Obertes
Com cada últim dissabte de mes, el Centre de l’Aigua de Can Font, obre les seves
portes de 10 a 14h per a que la gent que ho desitgi pugui visitar-ne les instal·lacions.
Activitats del Parc de la Sèquia 31 d’octubre / El passat de l’aigua
Gimcana familiar al voltant de la Masia de Can font per descobrir com s’utilitzava
abans l’aigua.

NOVEMBRE
_____________________________________________________________

Activitats del Centre de Visitants 1 de novembre/Activitats familiars
Taller familiar per celebrar la Castanyada.

Activitats del Museu 1 de novembre / Castanyes amb cintes
Taller familiar per celebrar la Castanyada.
Activitats del Museu 1 de novembre / Nou horari visites guiades al Museu de la
Tècnica
A partir del mes de novembre es poden visitar les dues exposicions del Museu, “La
Sèquia i l’aigua” i “La Cinteria” a partir de les 11:30, la visita acabarà pels vols de les
13h
Activitats del Museu 6 de novembre / Fundació Itinerarium de Manresa
Lloguer de sala
Activitats del Centre de Visitants 8 de novembre / Festival de Contes a l’Agulla
Activitats del Centre de Visitants 8 de novembre / Descobrim el Parc de l’Agulla
Visita guiada al Centre de Visitants i al Parc de l’Agulla per descobrir quins processos
tenen lloc al Parc.

Activitats del Centre de Visitants 22 de novembre /
Aqüeductes de la Sèquia
Itinerari guiat per la Sèquia al seu pas per Sallent, on es troben
els aqüeductes més grans del canal. Tast de productes del
Rebost de la Torre
Activitats del Parc de la Sèquia 28 de novembre / Apropant l’art a les escoles
El Centre de l’Aigua acull una formació per mestres en el marc del programa AMiC
(Art, Mestres i Creació). Curs de Landart a càrrec de l’artista ripollès Eudald Alabaufa
.

Activitats Centre de l’Aigua de Can Font 28 de novembre/ Portes Obertes
Com cada últim dissabte de mes, el Centre de l’Aigua de Can Font, obre les seves
portes de 10 a 14h per a que la gent que ho desitgi pugui visitar-ne les instal·lacions.
Activitats Centre de l’Aigua de Can Font 28 de novembre / Exposició Viure Eco

L’exposició Viure Eco de la Fira Ecoviure a Cant Font

DESEMBRE

Activitats del Parc de la Sèquia 18 de desembre / Sopar de Nadal d’empresa

Activitats del Museu 26 de desembre / Concert Benèfic
El dia de Sant Esteve, concert de Nadal destinat a fins solidaris amb la col·laboració
de la Coral del Fil, Coral l’Albada del Caravàning Club del Bages i Capella de Música
de la Seu de Manresa.

Activitats del Museu del 27 de desembre al 4 de gener / Un robatori al Museu
Activitat d’intriga i misteri organitzada al Campi qui Jugui per
descobrir el lladre d’un robatori al Museu
Activitats del Museu

27, 28, 29 i 30 de desembre/Tallers

de Nadal
Fem els tradicionals tallers de Nadal al museu, per animar i decorar casa nostra per
festes de Nadal.

2. Fons de la Col·lecció del Museu de la Tècnica
Actualment el nombre de peces inventariades del fons del museu son: 2108 peces.
Durant aquest any s’han rebut diverses donacions i que són les que indiquem aquí
sota:
-

Antonio Farré Sanpere ha donat:
o Instrumental de laboratori Indústria Tèxtil ( 8 peces ),
o Taules grans per empaquetar cintes ( 3 )
o Màquina d’escriure ( 1 )
o Àspid ( 2 ) petits, i ( 1 ) recanvi
o Llançadores, caixes de fusta per guardar fils, costelles per al teler de
llisos ... etc.
o Un carro de fusta i llandes de ferro amb matricula de Manresa.
o Carros de fusta per transportar caixes i cintes per l'interior de la fàbrica.
o Caixes amb cintes de la marca” Caperucita Roja”

-

Santi Singla Garros ha donat:
o Centrifuga per a la indústria tèxtil marca Delfí Sabadell Serra de l’any
1923.
o Banc i cargol de manyà modern (incorporat al taller de treball del
museu.
o Petita màquina de cosir vores.
o Un Dinamòmetre
o Rellotge de control d’accés d’empleats a la fàbrica.
o Dos carros per transportar madeixes.
o Material divers ( manòmetre, vàlvules, recanvis de la indústria del tint)

-

Marta Carrió Esquius ha donat:
o 18 objectes de material agrícola ( palop, arpió xapo...etc).

-

El Centre Industrial de la Comarca de Manresa ha donat:
o Instrumental de laboratori Indústria Tèxtil ( 26 peces ),
o Taules de despatx ( 4 )
o Armaris de despatx 8
o Quadres amb fotos, mapes, maquinaria tèxtil ... (9)
o Una caixa forta de finals del S.XIX, principis del XX .

o Cadires de despatx (4).
o Pissarres grans (3)
-

Pepita Alsina Guix ha donat:
o Màquina de cosir, marca SINGER, dels anys 30 del segle XX

Peces que hem deixat per exposicions el 2015:

El Museu de la Tècnica de Manresa cedeix temporalment a la Biblioteca
del Casino de Manresa, per el muntatge de l’exposició, “Fil i Cotó...”,
que es farà del 2 al 28 de Febrer, el següent material procedent del seu
fons museogràfic:

1 Aspi manual nº Inv. 224; 1 Debanadora nº Inv. 2008; 15 Llançadores de telers de
cremaller; 2 Llançadores de teler de rem; 1 Llançadora de teler de garrot; 1 Cistell de
vímet; 2 Canilles de trenadora mecànica; 1 Petit mostrari de cintes de jacquard de
Perramon & Badia; 1 Corda de cotó; 2 Cons de fils (vermell i blau); 1 Rodet de fusta
amb fil de cotó; 5 Cintes ( tapa punts ) amb dibuixos de jacquard; 2 Paquets amb
cintes de gasa; 2 Cintes teixit pla rígid; 2 Cintes trenades (Grober).

El Museu de la Tècnica de Manresa cedeix temporalment al
Col.lectiu Recerca Històrica de Sant Fruitós de Bages per el
muntatge de l’exposició sobre el Textil de Sant Fruitós de
Bages del 18 de Setembre al 30 d’Octubre de 2015, el següent
material procedent del seu fons museogràfic:

1 Maqueta de teler de garrot; 1 Anunci Bertrand i Serra Fàbrica
Nova; 1 Anunci Bertrand i Serra Fàbrica Nova
Peces que s’han restaurat el 2015:
El Museu també realitza tasques de restauració, tant per les pròpies exposicions com
per a contractacions externes. Aquestes són les que s’han restaurat aquest 2015.
-

Restauració de Caixes de fusta de la fàbrica dels panyos reconvertits en
armaris (2)

-

Restauració i desinfecció Cadira de la Sèquia

-

Restauració d’una taula amb cavallets procedent de la fàbrica d’Antonio Farré
Sanpera i que en aquests moments es troba a Can Font.

-

Restauració premsa oficina del Sr. Borrell (en procés de restauració )

-

Restauració de una bàscula de finals del segle XIX d'Albert Hermanos

-

Restauració d’una vàlvula gran dels Dipòsits nous d’Aigües de Manresa
( en procés de restauració )

-

Restauració del marc d'una de les fotografies de la fàbrica Grober

-

Restauració d’una Caixa, amb tampons de lletres, de la col.lecció Sr, Borrell

-

Restauració d’una Caixa, amb tinta, de la col.lecció Sr, Borrell

-

Desinfecció de les peces de la passamaneria.

3. Servei educatiu del Parc de la Sèquia
En aquest apartat s’explica la memòria del servei educatiu del curs 14-15.

Actuacions realitzades
Aquest apartat està subdividit en les actuacions realitzades a cada un dels
equipaments del Parc de la Sèquia.
CENTRE DE VISITANTS

Aquest curs el Centre de visitants ha rebut 16 visites de centres educatius amb un
total de 685 alumnes, procedents principalment de la comarca del Bages. El nivell
dels alumnes anava des de 1r de primària a 2n cicle d’ESO.
Cal destacar que es va fer una nova proposta adreçada als alumnes dels municipis per
on passa la Sèquia anomenada La Sèquia de la teva escola, amb l’objectiu que
aquests nois/es coneguessin la Sèquia i la seva importància. En total 5 escoles de
Balsareny, Sallent i Santpedor van fer la sortida, que s’ha ofert de forma gratuïta
gràcies a la Transèquia. Aquestes escoles han compartit el què han après i les seves
experiències a través de la web de la Transèquia.
CENTRE DE L’AIGUA DE CAN FONT
Al llarg d’aquest curs 14-15 s’han fet 108 visites i tallers on hi ha participat 3.448
alumnes. La major part els alumnes eren de centres de primària i secundària (des de
3r de primària a 2n de batxillerat), tot i que el servei educatiu també ha fet algunes
activitats amb universitaris i adults. La gran majoria d’alumnes procedien de centres de
la comarca del Bages.
Aquestes activitats s’han repartit de la següent manera com a visites a les diferents
instal·lacions:

ACTIVITAT
POTABILITZADORA
EDAR ST. FRUITÓS
EDAR MANRESA
CENTRE DE L'AIGUA
TOTAL

NÚM. D'ALUMNES
1104
493
63
1788
3448

NÚM. DE VISITES
30
10
3
65
108

Per altra banda, el Centre de l’Aigua ha seguit amb la seva tasca d’assessorament tant
a mestres i professors com a alumnes. Podem destacar l’assessorament fet a diversos
alumnes de batxillerat en el seus treballs de recerca que tenien com a temàtica l’aigua.
Per altra banda, també es va fer un assessorament a uns alumnes i mestres d’una
escola de primària que participava en un projecte científic de Recercaixa. Aquest
assessorament es va fer conjuntament amb l’investigador de la tuberculosi Pere-Joan
Cardona, descobridor del Mycobaterium manresesnis a l’aigua del riu Cardener.
MUSEU DE LA TÈCNICA

Aquest curs el Museu de la Tècnica ha rebut 15 visites amb un total de 638 alumnes,
procedents bàsicament de centres del Bages. El nivell dels alumnes anava des
d’educació infantil a 1r cicle d’ESO, però amb predomini dels alumnes de primària.

Resum del núm. d’alumnes

Centre de visitants
Centre de l'Aigua
Museu de la Tècnica
TOTAL

CURS 14-15
685
3448
638
4771

Resum del núm. de visites
Curs 14-15
Centre de visitants
Centre de l'Aigua
Museu de la Tècnica
TOTAL

16
108
15
139

Millora d’activitats
Al llarg d’aquest curs s’han creat algunes activitats educatives noves que ja s’han provat
amb alumnes.
Com hem comentat a l’apartat de l’activitat feta al Centre de visitants, s’ha creat una nova
activitat, La Sèquia de la teva escola. S’ha fet una adaptació específica per cada
municipi en la qual l’escola feia una visita al tram de Sèquia que passa pel seu poble.

El taller dels insectes, que s’oferia des del Centre de visitants per alumnes d’educació
infantil s’ha renovat totalment. Se li ha canviat el nom: Insectes i bestioletes i s’han
elaborat materials nous per adaptar-lo al nivell educatiu i ajudar a distingir els insectes de
la resta d’animals.
També s’han millorat els materials de treball dels alumnes i s’han comprat nous materials
de l’activitat La misteriosa Llum, adreçada a cicle inicial de primària.
Per altra banda, al Museu de la Tècnica s’ha creat una nova activitat, El cervell dels
telers, adreçada a ESO, lligada a l’assignatura de tecnologia. En aquesta activitat els
alumnes aprenen que el codi binari serveix per donar ordres als telers, a partir de l’estudi
d’una cinta.

Per últim, s’ha elaborat una activitat per a educació infantil al Museu de la Tècnica:
Envoltats de cintes. L’objectiu de l’activitat és que els alumnes descobreixin que hi ha
molts objectes de la seva vida quotidiana on s’utilitzen cintes de molts tipus, formes i
materials.

Formació
Al llarg del curs s’ha continuat la formació interna. Per tal que tothom conegui totes les
activitats del servei educatiu i les pugui realitzar amb alumnes, s’ha anat formant tots els
educadors/es.
All llarg del curs s’ha participat en un Grup de treball anomenat Espais de ciència i
experimentació del grau d’educació infantil de la FUB on s’ha treballat el tema de
l’aprenentatge experimental i científica amb mestres de diferents escoles. També s’ha
participat en unes Jornades tècniques de la Diputació de Barcelona sobre ciència
ciutadana: Ciència ciutadana, una eina per la divulgació i la gestió de la
biodiversitat.

3.Resum de les estadístiques
VISITANTS PARC DE LA SÈQUIA 2015
Visitants que durant aquest 2015 han passat per cada un dels equipaments:
El total d’usuaris del Parc de la Sèquia és de 58983.
Parc de la Sèquia 2015-VISITANTS EQUIPAMENTS TOTAL

Centre de Visitants
Centre de l'Aigua
Museu de la Tècnica
Lloguer espais/permisos
Actes propis del Parc de la Sèquia
TOTAL
Patrocinis
Total amb patrocinis

2817
4050
2869
28766
10921
49423
9560
58983

Comparativa entre el 2014 i 2015

Equipaments
Lloguer espais/permisos
Patrocinis
Actes propis del Parc de la Sèquia
TOTAL

2014

2015

9487
26456
5073
12409
53425

9736
28766
9560
10921
58983

4. Recull de comunicació
4.1. PRIMER TRIMESTRE

CAMPANYES DE PUBLICITAT
Aquest primer trimestre hem portat a terme diverses accions de publicitat. Hi ha les campanyes
que es contracten anualment i que cobreixen els mitjans locals. Durant aquest primer trimestre
la campanya s’ha centrat en:

Regió 7
Amb el Regió 7 s’ha contractat una campanya anual. De la qual en aquest primer
trimestre hem utilitzat 4 anuncis peu de pàgina en color. També es gestiona la pàgina
sencera que fem mensualment amb l’Apuntador, on es presenta l’agenda.

Grup Taelus
Amb el grup Taelus s’ha contractat ½ pàgina mensual al Freqüència que funciona com
a agenda. També tenim contractades tres falques mensuals.
Seguint la línia de l’any passat, també es va iniciar una col·laboració publicitària amb
TLB Grup. S’ha contractat un espai fix a la portada del Setmanari on podem anar
publicitant totes les activitats que fem, i tarifa plana de falques, de moment se’n fan tres
de mensuals.

Aquest primer trimestre, i s’ha canviat el concepte de la guia d’activitats creada des de la Taula
de Turisme liderada per l’Ajuntament de Manresa. Ara és trimestral, i més petita, de butxaca.
Durant el primer trimestre s’hi ha fet també una participació publicitària.
També s’ha col·laborat en una petita guia d’activitats produïda per MBICI.

PATROCINIS DE LA FUNDACIÓ
Durant aquest primer trimestre s’ha col·laborat en diferents activitats de la ciutat com a
patrocinadors, i amb contrapartida publicitària. En el recull de patrocinis hi trobem les següents
accions:

Festes de la Llum. Per les festes de la Llum es va col·laborar econòmicament, i es va poder
veure reflectit en els següents elements:
-

Banderola de promoció de les Festes de la Llum (banderola pròpia i logo en el
cartell general)

-

Petit anunci al programa de les Festes de la Llum

-

Aparició del logotip en el tríptic del Misteri de la Llum

-

Aparició del logotip en el programa de la Fira de l’Aixada

-

Aparició del logotip en el Programa de mà del concert de l’Orfeó Manresà i del
Sopar dels Capons.

-

També s’han patrocinat anuncis i falques anunciant la Festa de la Llum, al grup
Taelus.

Transèquia. Aquesta edició ha estat la primera en la que la Fundació ha estat l’organitzadora
de la Transèquia 2014. Per més informació es pot consultar el recull de premsa de Transèquia
2014.

ACCIONS DE PREMSA

Com a accions de premsa, s’han produït les següents notes de premsa que s’han enviat als
mitjans de comunicació i convocatòries:

-

4/02/2014. Nota de premsa i convocatòria per la presentació del Quadern del
Museu de la Tècnica de Manresa el dia 6 de febrer.

-

27/02/2014. Presentació de la posada a la venda de la guia “La Sèquia de
Manresa. 10 camins a l’entorn d’un canal medieval” coincidint amb la Transèquia.

-

19/03/2014. Roda de premsa per la Presentació de la guia “La Sèquia de
Manresa...” i l’aplicatiu mòbil “Les Rutes de la Sèquia”.

-

28/03/2014. Presentació pública de la guia i l’aplicatiu mòbil, a l’Auditori de la Plana
de l’Om de Manresa.

DIFUSIÓ PRÒPIA
Com ja és habitual hem fet diversos enviaments a la nostra extensa base de dades:

-

Agenda de gener. 2/01/2014

-

Butlletí nº7. 8/01/2014

-

Agenda de febrer. 5/02/2014

-

El Partit de la Llum. 14/02/2014

-

Activitats Festa de la Llum. 20/02/2014

-

Celebració del Dia Mundial de l’aigua. 17/03/2014

-

Nou llibre i aplicatiu mòbil. 25/03/2014

-

Agenda d’activitats d’abril. 31/03/2014

També tenim constantment actualitzades les xarxes socials del Parc de la Sèquia que a més
hem ampliat. Actualment comptem amb compte de Twitter del Parc de la Sèquia i del Museu de
la Tècnica, perfil i pàgina de Facebook del Parc de la Sèquia i del Museu de la Tècnica, perfil
del Parc de la Sèquia al Pinterest i a Instagram.

DADES I PERFIL DE VISITANTS
Durant aquest primer trimestre hem fet enquestes a alguns dels nostres visitants, les dades que
n’hem extret juntament amb les estadístiques ens permeten definir un públic diferent per a cada
un dels equipaments:

A través de les estadístiques i enquestes que es fan als visitants hem pogut definir el perfil de
públic del Centre de Visitants. S’hi acosten prinicipalment a demanar informació sobre la
Sèquia i sobre les activitats del Parc de la Sèquia. Aquests tres primers mesos el públic ha
estat principalment adult (63%), que venen de Manresa (40%) i de la resta de Catalunya (46%).

Al Centre de l’Aigua de Can Font, encara hi ha una forta afluència del públic escolar que
representa el 71%, i va seguit pels grups organitzats no escolars amb un 26%, i principalment
prové de Manresa i les poblacions a menys de 50 quilòmetres (80%).

La tendència del Museu de la Tècnica aquest trimestre ha canviat una mica, augmentant el
nombre d’infants (57%) i dels serveis educatius (60%). També les activitats pròpies atrauen un
gran nombre de públic principalment de Manresa (57%) i que ens coneixen a través de la
nostra base de dades (43%).
Per poder veure l’eficàcia de les campanyes de difusió, i les tendències dels nostres públics
adjuntem les estadístiques de visitants per equipament, i per font d’informació a través de la
qual ens han conegut. D’aquesta última destacar que principalment vénen a partir de les
informacions que enviem nosaltres.

VISITES WEB
Un element a destacar és la tendència a l’alça del nombre de visites web. Aquest any, ha
augmentat la mitjana respecte l’any passat, i cal remarcar també alguns moments puntuals de
visites que coincideixen amb enviaments i activitats que hem realitzat.
La mitjana de visites del 2014 ha estat de 33’75 visites diàries, un 4’3% més que l’any anterior
en la mateixa època. Cal destacar dos pics que apareixen i que corresponen a la presentació
del Quadern del Museu de la Tècnica de Manresa, el 6 de febrer, i el recordatori de la
Transèquia i l’enviament de la nota de premsa sobre la nova guia de la Sèquia el dia 27 de
febrer.
Respecte les xarxes socials des d’on fem difusió de les nostres activitats cal destacar que el
perfil de Facebook del Museu de la Tècnica de Manresa, té 500 seguidors; mentre que el perfil
del Parc de la Sèquia en té 255. En canvi a la xarxa de Twitter els seguidors del Museu de la
Tècnica de Manresa (@mustec_Manresa) és de 1.585 seguidors, i el del Parc de la Sèquia
(@parcdelasequia) de 906.

RECULL DE PREMSA
“Un cartell amb colors llampants i siluetes retallades anunciarà la Llum”. Regió 7, 18/01/2014
“On la ciutat muda la seva pell”. Regió 7, 18/01/2014
“Jo sóc d’anar de cara a la feina, i el polític necessita molts tràmits per fer les coses” Regió 7,
19/01/2014

“Mor el gestor Ramon Busquet, que va presidir els Amics de la Seu 24 anys” Regió 7,
22/01/2014
“La primera matinal de Crash Sports ressegueix la Sèquia”. Regió 7, 22/01/2014
“Manresa promociona els seus espais turístics venen paquets de visites amb descomptes a
comerços locals”. El Setmanari, 28/01/2014
“Manresa vendrà paquets d’entrades a espais turístics de la ciutat per 20 euros” Regió 7,
29/01/2014
“La Llum estrenarà imatge i canvi en l’organització de la Transèquia” Freqüència, del
30/01/2014 al 05/02/2014
“El programa de la Llum modernitzarà la imatge que dóna protagonisme a l’aigua” Freqüència,
del 30/01/2014 al 05/02/2014
“Els ecologistes reclamen zones verdes “accessibles” a Manresa per “oxigenar-la”” Freqüència,
del 30/01/2014 al 05/02/2014
“El POUM preveu grans pulmons verds per fer de Manresa una ciutat més agradable”
Freqüència, del 30/01/2014 al 05/02/2014
“Els tres ramals de la Sèquia: un joc de ciutat del CAE per a les Festes de la Llum” El
Setmanari, 04/02/2014
“Els tres ramals de la Sèquia: un joc de ciutat, per a la Llum” Manresainfo.cat, 04/02/2014
“El Museu de la Tècnica, en els Quaderns de Difusió Didàctica” Manresainfo.cat, 04/02/2014
“L’Aixada retira les parades de la Plana per evitar queixes i renova espectacles” Regió 7,
05/02/2014
“El Museu de la Tècnica als Quaderns de difusió del Mnactec” Manresainfo.cat, 06/02/2014
“El CAE organitza un joc de carrer en equips pel nucli antic sobre la Sèquia” Regió 7,
08/02/2014
“La Llum farà un acte per als nascuts el 21 de febrer i un sopar de capons” Regió 7, 07/02/2014

“Tornar a la Manresa Medieval “Opinió. Regió 7, 09/02/2014
“El Parc de la Sèquia de Manresa pone a la venta una guía para divulgar el entorno del canal”
La Vanguardia.com, 03/03/2014
“Una guia sobre la Sèquia de Manresa combina la història i tradició del canal amb itineraris
senderistes” La Vanguardia.com, 19/03/2014

“Una guia sobre la Sèquia de Manresa combina la història i tradició del canal amb itineraris
senderistes” Vilaweb, 19/03/2014

“Claus de la Manresa moderna” Regió 7, 28/03/2014

“La guia de la Sèquia vol convertir el canal medieval en vertebrador del territori” Regió 7,
29/03/2014

“Un patrimoni poc lluminós” Opinió. Regió 7, 30/03/2014

“L’Entrevista...amb Laia Muns, coordinadora del Parc de la Sèquia”. Almanac de l’Hostal.
Primavera 2014

4.2. SEGON TRIMESTRE

CAMPANYES DE PUBLICITAT
Aquest primer trimestre hem portat a terme diverses accions de publicitat. Hi ha les campanyes
que es contracten anualment i que cobreixen els mitjans locals. Durant aquest segon trimestre
la campanya s’ha centrat en:

Regió 7
Amb el Regió 7 s’ha contractat una campanya anual. De la qual en aquest primer
trimestre hem utilitzat 9 anuncis peu de pàgina en color, i 2 pàgines senceres a color.
També es gestiona la pàgina sencera que fem mensualment amb l’Apuntador, on es
presenta l’agenda.

Grup Taelus
Amb el grup Taelus s’ha contractat ½ pàgina mensual al Freqüència que funciona com
a agenda. També tenim contractades tres falques mensuals. En aquesta ocasió varem
fer també un espot de televisió.
Seguint la línia de l’any passat, també es va iniciar una col·laboració publicitària amb
TLB Grup. S’ha contractat un espai fix a la portada del Setmanari on podem anar
publicitant totes les activitats que fem, i tarifa plana de falques, de moment se’n fan tres
de mensuals.
Aquest any, s’ha canviat el concepte de la guia d’activitats creada des de la Taula de Turisme
liderada per l’Ajuntament de Manresa. Ara és trimestral, i més petita, de butxaca. Durant el
segon trimestre no s’hi ha fet participació publicitària.
Juntament amb la XATIC s’ha participat en la campanya de promoció oferint paquets i entrades
de regals:
-

Durant la setmana del 7 a l’11 d’abril varem participar a l’Espai Terra, de TV3, oferint
un paquet de regal conjuntament amb l’hotel 1948.

-

El dia 27 de juny, es va oferir el mateix paquet als Matins de Catalunya Ràdio.

-

Hem participat en un concurs de les Biblioteques de Catalunya, oferint 2 entrades
dobles al Museu de la Tècnica.

-

I a partir del juny, un concurs a través de Facebook, per promocionar la XATIC, oferint
1 any d’accés gratuït a dues personal al Museu de la Tècnica.

Entre el 15 i el 30 d’abril, varem fer una campanya de ràdio a RAC 1 i a RAC 105, amb
desconnexió a la Catalunya Central. Varem contractar 56 falques de 20 segons a RAC 1, i 40
falques a RAC 105. Ens varen regalar 6 falques en compensació a una que no s’havia emès
en la campanya de l’octubre de 2013.

I finalment, per promocionar les activitats de primavera, es va contractar a Regió 7 digital, un
baner especial i un publireportatge que es va poder veure del 10 al 30 d’abril.

Al mes de juny, i coincidint amb una campanya que es va signar entre la Fundació Aigües de
Manresa – Junta de la Sèquia durant aquest trimestre. Els Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya van fer diversos anuncis a publicacions del país promocionant els diferents espais
amb els que havien signat l’acord. A l’annex hi podreu consultar el que va aparèixer a la revista
Bonart del mes de juny.

També es va contractar un petit anunci a la revista Ara Criatures del diari Ara, aprofitant una
promoció que feien. En aquesta ocasió es varen anunciar les activitats per a infants que
preparem al llarg de l’estiu.

PATROCINIS DE LA FUNDACIÓ
Aquest trimestre s’ha patrocinat un llibre editat pel Gremi de Constructors de Manresa i
Comarca titulat “Més de 650 anys d’història”. Ja que es parla de la construcció de la Sèquia.

ACCIONS DE PREMSA
Com a accions de premsa, s’han produït les següents notes de premsa que s’han enviat als
mitjans de comunicació i convocatòries:

-

09/04/2014. Enviament d’una nota de premsa: Tornen les activitats de primavera
del Parc de la Sèquia.

-

25/04/2014. Enviament d’una nota de premsa: La XATIC es renova per acostar el
llegat industrial de Catalunya al públic familiar.

-

10/06/2014. Enviament d’una nota de premsa: Reprenem les activitats d’estiu al
Parc de la Sèquia.

DIFUSIÓ PRÒPIA
Com ja és habitual hem fet diversos enviaments a la nostra extensa base de dades:

-

30/04/2014. Enviament de l’Agenda del mes de maig

-

08/05/2014. Aiguamolls i solidaritat. Sortida de primavera.

-

14/05/2014. Dia Internacional dels Museus.

-

22/05/2014. La màgia de la Sèquia. Sortida de primavera.

-

29/05/2014. Viu l’estiu al Parc de la Sèquia. Agenda de juny.

-

04/06/2014. Contes a l’Agulla.

-

10/06/2014. El ramal del Poal. Itinerari nocturn d’estiu.

-

20/06/2014. Per Sant Joan vine al Museu.

-

23/06/2014. Comença l’estiu al Parc de la Sèquia.

-

30/06/2014. Enviament de l’Agenda del mes de juliol.

També tenim constantment actualitzades les xarxes socials del Parc de la Sèquia que a més
hem ampliat. Actualment comptem amb compte de Twitter del Parc de la Sèquia i del Museu de
la Tècnica, perfil i pàgina de Facebook del Parc de la Sèquia i del Museu de la Tècnica, perfil
del Parc de la Sèquia al Pinterest i a Instagram.

DADES I PERFIL DE VISITANTS
Durant aquest segon trimestre hem fet enquestes a alguns dels nostres visitants, les dades que
n’hem extret juntament amb les estadístiques ens permeten definir un públic diferent per a cada
un dels equipaments:

A través de les estadístiques i enquestes que es fan als visitants hem pogut definir el perfil de
públic del Centre de Visitants. S’hi acosten principalment a demanar informació sobre la Sèquia
i sobre els serveis educatius que oferim al Parc de la Sèquia. Aquests tres mesos el públic ha
estat principalment adult (30%) i infantil (25%), que vénen de Catalunya, províncies i Catalunya
central (35%) i de Manresa (25%), i que coneixen les nostres activitats pels enviaments que
fem i per internet.
Al Centre de l’Aigua de Can Font, encara hi ha una forta afluència del públic escolar que
representa el 77%, principalment prové de Manresa i les poblacions a menys de 50 quilòmetres
(78%), però s’ha notat un augment d’escolars de la resta de Catalunya (22%).
La tendència del Museu de la Tècnica aquest trimestre segueix com l’anterior, augmentant el
nombre d’infants (45%) i dels serveis educatius (54%). Els visitants individuals (36%) vénen
principalment de Manresa (50%) i de la resta de Catalunya (47%), i ens coneixen a través de la
nostra base de dades (49%).

VISITES WEB I XARXES SOCIALS
Un element a destacar és la tendència a l’alça del nombre de visites web. Aquest any, ha
augmentat la mitjana respecte l’any passat, i cal remarcar també alguns moments puntuals de
visites que coincideixen amb enviaments i activitats que hem realitzat.
La mitjana de visites del segon trimestre de 2014 ha estat de 44’5 visites diàries, un 24% més
que l’any anterior en la mateixa època.
Respecte les xarxes socials des d’on fem difusió de les nostres activitats cal destacar que la
pàgina de Facebook del Museu de la Tècnica de Manresa, té 508 seguidors; mentre que la
pàgina del Parc de la Sèquia en té 262. En canvi a la xarxa de Twitter els seguidors del Museu
de la Tècnica de Manresa (@mustec_Manresa) és de 1.594 seguidors, i el del Parc de la
Sèquia (@parcdelasequia) de 914.

RECULL DE PREMSA
“La Fira de l’Estudiant a Manresa espera rebre 3.000 estudiants de la Catalunya Central”.
ElSetmanari.cat, 03/04/2014
“La 22a Fira de l’Estudiant espera rebre 3.000 estudiants” Manresainfo.cat, 03/04/2014
“La Fira de l’Estudiant s’escurça un dia però guanya estands i activitats” Regió 7, 04/04/2014
“Activitats especials del Parc de la Sèquia per Setmana Santa” Regió 7, 07/04/2014
“Arriba la Fira de l’Estudiant més intensa” Regió 7, 07/04/2014
“Temporada alta a l’Agulla, problemes de sempre” Regió 7, 07/04/2014
“Els alumnes de secundària tenen assumit que hauran d’estudiar o bé treballar a l’estranger”
Regió 7, 08/04/2014
“Bon moment per ampliar el Parc de l’Agulla (opinió)” Regió 7, 08/04/2014
“Tornen les activitats de primavera al Parc de la Sèquia” Manresainfo.cat, 09/04/2014
“El Parc de la Sèquia fa activitats per als nens” Regió 7, 10/04/2014
“Comença la Setmana Santa al parc de l’Agulla” Regió 7, 16/04/2014

“El ple empeny per reactivar l’ampliació pendent de l’Agulla” Regió 7, 17/04/2014
“Sortida de primavera del Parc de la Sèquia per descobrir el regadiu de Viladordis” Regió 7,
21/04/2014
“Una vintena d’escriptors presenten les seves novetats a la revetlla del Casino” Regió 7,
22/04/2014
“Els autors locals es colen entre els més venuts en el Sant Jordi de l’”Analfabeta”” Regió 7,
24/04/2014
“Sant Jordi sedueix i situa els autors locals entre els més venuts” Regió 7, 26/04/2014
“Un mapa específic per a amos de gossos situa les papereres amb bosses i llocs on passejarlos” Regió 7, 26/04/2014
“La XATIC es renova per acostar el llegat industrial de Catalunya al públic familiar” Nota pròpia,
25/04/2014
“La XATIC es renova per acostar el llegat industrial de Catalunya al públic familiar “El
Setmanari.cat, 26/04/2014
“Visita de primavera al darrer tram de la Sèquia” Regió 7, 01/05/2014
“El Parc de la Sèquia organitza una visita guiada per la Sèquia” Manresainfo, 07/05/2014
“La XATIC acosta el llegat industrial al públic familiar” Freqüència, 8/05/2014
“Voluntaris d’Ampans participaran al Let’s Clean Up Europe” Manresainfo, 08/05/2014
“Moguda a l’Agulla del CAE amb tallers i activitats lúdiques” Regió 7, 08/05/2014
“Visita guiada a l’últim tram de la Sèquia” Regió 7, 09/05/2014
“Avui se celebra la Moguda a l’Agulla” Regió 7, 10/05/2014
“Crida a participar als Batecs Solidaris” Regió 7, 10/05/2014

“ Un miler de nens aprenen sobre el malbaratament dels aliments a l’Agulla” Regió 7,
11/05/2014
“Manresa celebra aquest cap de setmana el Dia Internacional dels Museus amb la Guerra de
Successió com a eix central” El Setmanari.cat, 13/05/2014
“ La Guerra de Successió, eix central del Dia Internacional dels Museus” Manresainfo,
14/05/2014
“ Pólvora per a la diada dels museus” Regió 7, 14/05/2014
“Primera cursa infantil Batecs Solidaris a l’Agulla” Regió 7, 15/05/2014
“ Crida a formar part dels Batecs Solidaris” Regió 7, 16/05/2014
“ Arriba la nit més divertida dels museus” Regió 7, 16/05/2014
“ Solidaris de la raqueta fins al casc” Regió 7, 17/05/2014
“ L’Agulla batega per la solidaritat” Regió 7, 19/05/2014
“Museus i equipaments de Manresa” (post) XATIC; 19/05/2014
“ UP demana a la Generalitat que ampliï l’àmbit geogràfic de la DOP Mongeta del Ganxet”
Regió 7, 22/05/2014
“ La màgia de la Sèquia i el bosc de la Sala” Regió 7, 24/05/2014
“ La màgia de la Sèquia i el bosc de la Sala” Descobrir digital, 24/05/2014
“ La màgia de la Sèquia i el bosc de la Sala” La Vanguardia Digital, 24/05/2014
“ Contes a la font desembarca al Parc de l’Agulla amb 6 narradors” Manresainfo, 03/06/2014
“ Manresa celebra el Dia Mundial del Medi Ambient amb una plantada d’alzines al Parc de Can
Font” Ajuntament de Manresa, 05/06/2014
“ Gran matinal de narradors de contes aquest diumenge al Parc de l’Agulla” Ajuntament de
Manresa, 05/06/2014

“Manresa celebra el Dia Mundial del Medi Ambient amb una plantada d’alzines” El
Setmanari.cat, 05/06/2014
“Alzines al Parc de Can Font per al Dia Mundial del Medi Ambient” Manresainfo, 05/06/2014
“El Triatló de Manresa resisteix el cop” Regió 7, 06/06/2014
“Infants planten vint alzines a Can Font” Regió 7, 07/06/2014
“El contes de Meandre arriben al parc de l’Agulla” Regió 7, 07/06/2014
“Pistes de la Sèquia a Manresa, un món per descobrir” Regió 7, 07/06/2014
“El Triatló de Manresa compleix setze edicions” Regió 7, 07/06/2014
“ El recital de Nan Oliveras marca el setzè Triatló Ciutat de Manresa “ Regió 7, 08/06/2014
“Cinc restaurants del Bages ofereixen postres inspirades en la geologia de la Catalunya
Central” 324.cat, 09/06/2014
“Postres del Geoparc en cinc restaurants del Bages” El Punt Avui, 10/06/2014
“Cinc restaurants del Bages ofereixen postres inspirades en la geologia de la Catalunya
Central” La Vanguardia digital, 09/06/2014
“Al mes de juny, reprenem les activitats d’estiu al Parc de la Sèquia” Nota pròpia, 10/06/2014
“ El Parc de la Sèquia inicia aquest mes de juny les activitats d’estiu” Manresainfo, 10/06/2014
“La geologia bagenca inspira noves postres a cinc restaurants” Regió 7, 10/06/2014
“La JOCC porta la Simfonia n.7 de Beethoven al Museu de la Tècnica” Manresainfo,
11/06/2014
“El mató que no falti” (Fil per Randa) Regió 7, 11/06/2014
“Meandre inicia la campanya per l’amplicació del parc de l’Agulla” Manresainfo, 12/06/2014
“ Meandre inicia una campanya per ampliar el parc de l’Agulla” Regió 7 digital, 12/06/2014

“La JOCC porta Bettohoven al Museu de la Tècnica de Manresa aquest diumenge”
ElSetmanari.cat, 13/06/2014
“Jove Orquestra de la Catalunya Central” Regió 7, 13/06/2014
“Els constructors reivindiquen el lelgat que han deixat al territori” Regió 7, 13/06/2014
“Demà hi ha caminada nocturna per la Sèquia” Regió 7, 13/06/2014
“ Demà hi ha caminada nocturna per la Sèquia” Regió 7 digital, 13/06/2014
“Caminada pel ramal del Poal de la Sèquia” Regió 7, 14/06/2014
“ L’escola de Sant Ignasi inventa un hort vertical per depurar l’aigua de la Sèquia” Regió 7,
15/06/2014
“Sortida en bicicleta per l’entorn de la Sèquia” Regió 7, 19/06/2014
“Cinc organitzacions faran possible el calendari infantil del programa d’activitats de Quin
Passeig 2014” CatPress, nota de premsa, 19/06/2014
“Cinc organitzacions faran possible el Quin Passeig 2014” Manresainfo, 21/06/2014
“El Festival de Música Clàssica de Sant Fruitós arriba a la 20a edició” Manresainfo, 23/06/2014
“ Cinc organitzacions locals s’uneixen per crear el calendari infantil del programa d’activitats
Quin Passeig 2014” El Setmanari.cat, 24/06/2014
“Sortida a la nit amb bici del Parc de la Sèquia” Regió 7, 26/06/2014
“ Sortida nocturna amb BTT pel parc de l’Agulla, avui” Regió 7, 28/06/2014
“ Regió 7 i Quin Passeig! Lliuren els premis del Concurs de Dibuix Infantil” Regió 7, 28/06/2014

4.3. TERCER TRIMESTRE

CAMPANYES DE PUBLICITAT
Aquest primer trimestre hem portat a terme diverses accions de publicitat. Hi ha les campanyes
que es contracten anualment i que cobreixen els mitjans locals. Durant aquest tercer trimestre
la campanya s’ha centrat en:

Regió 7
Amb el Regió 7 s’ha contractat una campanya anual. De la qual en aquest tercer
trimestre hem utilitzat 9 anuncis peu de pàgina en color. També es gestiona la pàgina
sencera que fem mensualment amb l’Apuntador, on es presenta l’agenda. Durant
l’estiu, però surt un únic apuntador pels mesos de juliol, agost i setembre.

Grup Taelus
Amb el grup Taelus s’ha contractat ½ pàgina mensual al Freqüència que funciona com
a agenda. També tenim contractades tres falques mensuals.
Seguint la línia de l’any passat, també es va iniciar una col·laboració publicitària amb
TLB Grup. S’ha contractat un espai fix a la portada del Setmanari on podem anar
publicitant totes les activitats que fem, i tarifa plana de falques, de moment se’n fan tres
de mensuals.
Aquest any, s’ha canviat el concepte de la guia d’activitats creada des de la Taula de Turisme
liderada per l’Ajuntament de Manresa. Ara és trimestral, i més petita, de butxaca. Durant el
tercer trimestre hi hem posat un anunci.

Arran del contacte fet el mes de juny amb la revista Ara Criatures del diari Ara, aquest estiu
ens varen oferir diversos espais de forma gratuïta.

PATROCINIS DE LA FUNDACIÓ
Aquest mes de juliol es va celebrar una nova edició del Festival de Música Clàssica de Sant
Fruitós, on el Parc de la Sèquia ja col·labora habitualment com a patrocinadors.
Aquest any, com ja portem fent en les darreres edicions, s’ha patrocinat part de la Festa Major
de Manresa. El patrocini ha suposat la visualització del logotip i la marca Parc de la Sèquia a
través del programa i de banderoles.
Durant el mes de setembre i seguint la línia d’aquests darreres anys, també s’ha patrocinat
l’acte d’Havaneres que va tenir lloc al setembre al Parc de l’Agulla. El patrocini es va veure
reflectit en una pancarta al lloc de l’esdeveniment i amb el logotip al cartell.

ACCIONS DE PREMSA
Com a accions de premsa, s’han produït les següents notes de premsa i convocatòries que
s’han enviat als mitjans de comunicació:

-

14/07/2014. Enviament d’una nota de premsa: Nova regulació de les bicicletes al
Parc de l’Agulla.

-

21/07/2014. Enviament d’una nota de premsa: El Museu de la Tècnica de Manresa
acull l’exposició itinerant “Les Bótes d’Art”.

-

22/07/2014. Enviament d’una convocatòria de premsa: Presentació del Poti Poti...
de l’Horta Bagenca.

-

29/07/2014. Enviament d’una nota de premsa: Presentació del Poti Poti... de l’Horta
Bagenca.

-

01/08/2014. Enviament d’una convocatòria de premsa: El Museu de la Tècnica
presenta les seves audioguies.

-

06/08/2014. Enviament d’una nota de premsa: Es presenta la nova audioguia del
Museu de la Tècnica.

DIFUSIÓ PRÒPIA
Com ja és habitual hem fet diversos enviaments a la nostra extensa base de dades:

-

02/07/2014. El camí de les aigües: passejada nocturna a peu.

-

04/07/2014. Enviament del butlletí n. 9 del Parc de la Sèquia.

-

30/07/2014. Enviament de l’Agenda del mes d’agost.

-

30/08/2014. Enviament de l’Agenda del mes de setembre.

-

09/09/2014. Visita guiada nocturna el dissabte 13 de setembre.

-

26/09/2014. Jornades Europees del Patrimoni al Museu de la Tècnica de Manresa.

-

29/09/2014. Enviament de l’Agenda del mes d’octubre.

També tenim constantment actualitzades les xarxes socials del Parc de la Sèquia que a més
hem ampliat. Actualment comptem amb compte de Twitter del Parc de la Sèquia i del Museu de
la Tècnica, perfil i pàgina de Facebook del Parc de la Sèquia i del Museu de la Tècnica, perfil
del Parc de la Sèquia al Pinterest i a Instagram.

DADES I PERFIL DE VISITANTS
A través de les estadístiques si preguntes que es fan als nostres visitants, podem extreure un
perfil d’usuari de cada un dels equipaments, que varia en funció de l’època de l’any i de les
activitats que es realitzen en cada un d’ells:

A través de les hem pogut definir el perfil de públic del Centre de Visitants. Un 48% dels
visitants ho han fet per conèixer les exposicions que hi tenim, mentre que un 21% ho ha fet per

informar-se sobre la Sèquia i el Parc de l’Agulla. Aquests tres mesos el públic ha estat
principalment adult (52%) i infantil (34%), que vénen de poblacions properes a Manresa (48%)
principalment, tot i que també de la resta de Catalunya (27%), i que coneixen les nostres
activitats pels enviaments que fem i per que és un equipament pròxim al seu lloc de lleure.
El Centre de l’Aigua de Can Font, que durant el curs escolar destaca per l’afluència
d’estudiants, els tres mesos d’estiu rep principalment famílies (85%), que venen a les activitats
pròpies que organitzem a l’equipament (74%). El 100% dels visitants són de Manresa, i ens
coneixen principalment pels mitjans de comunicació o en aquest cas pel Programa de la Festa
Major (78%).

Aquestes tres mesos, el Museu de la Tècnica de Manresa, ha rebut una gran afluència de
públic a veure les exposicions (61%), i també en serveis educatius (20%) durant el mes de
setembre. El públic és bàsicament familiar (72%) i que venen de Manresa (50%). Com a
curiositat cal destacar l’augment de públic estranger (6% del total). El 38% ens han conegut a
través dels mitjans de comunicació (38%) i de la base de dades pròpia (21%).

VISITES WEB I XARXES SOCIALS
Un element a destacar és la tendència a l’alça del nombre de visites web. Aquest any, ha
augmentat la mitjana respecte l’any passat, i cal remarcar també alguns moments puntuals de
visites que coincideixen amb enviaments i activitats que hem realitzat.

La mitjana de visites del tercer trimestre de 2014 ha estat de 47 visites diàries, un 28% més
que l’any anterior en la mateixa època.
Respecte les xarxes socials des d’on fem difusió de les nostres activitats cal destacar que la
pàgina de Facebook del Museu de la Tècnica de Manresa, té 530 seguidors, 22 més que en el
trimestre anterior; mentre que la pàgina del Parc de la Sèquia en té 271, 9 més que en el
trimestre anterior. En canvi a la xarxa de Twitter els seguidors del Museu de la Tècnica de
Manresa (@mustec_Manresa) és de 1.645 seguidors, 51 nous seguidors respecte el darrer
trimestre i el del Parc de la Sèquia (@parcdelasequia) de 968, ha augmentat en 54 seguidors.

RECULL DE PREMSA
“Una desena de nens aprenen a teixir dins les activitats infantils de les terrasses del Passeig”.
ElSetmanari.cat, 02/07/2014
“Una desena de nens aprenen a teixir al Passeig”. Manresainfo, 02/07/2014
“Sortida nocturna d’estiu a la Sèquia amb tast inclòs”. Regió 7, 02/07/2014

“Passejada nocturna, demà al Camí de les Aigües”. ElSetmanari.cat, 04/07/2014
“Els més petits aprenen què és la trama i l’ordit en un taller de Quin Passeig”. Regió 7,
04/07/2014
“Passejada nocturna pel camí de les Aigües”. Regió 7, 05/07/2014
“Cada dimecres, tallers al Parc de la Sèquia”. Regió 7, 06/07/2014
“Tallers familiars al parc de l’Agulla” Regió 7, 10/07/2014
“Vandalisme al parc del Museu de la Tècnica”. Regió 7, 12/07/2014
“Nova regulació de les bicicletes al Parc de l’Agulla”. Nota de premsa pròpia, 14/07/2014
“L’Ajuntament regula l’ús de bicicletes al Parc de l’Agulla”. Manresainfo, 15/07/2014
“Prohibeixen anar en bici per l’Agulla excepte pel camí del costat del llac”. Regió 7, 15/07/2014
“L’Ajuntament se suma a l’organització de les Festes de Sant Ignasi per reforçar el projecte
Manresa 2022”. ElSetmanari.cat, 17/07/2014
“Festes de Sant Ignasi amb els ulls posats a “Manresa 2022””. Manresainfo, 17/07/2014
“Sortida del Parc de la Sèquia per al dia 26”. Regió 7, 17/07/2014
“Ells sí que segueixen la senyalització”. Regió 7, 20/07/2014
“El Museu de la Tècnica de Manresa acull l’exposició itinerant “Les Bótes d’Art””. Nota de
premsa pròpia, 21/07/2014
“El Museu de la Tècnica de Manresa acull a l’estiu l’exposició “Les Bótes d’Art””. Regió 7,
23/07/2014
“Sortida del Parc de la Sèquia dissabte”. Regió 7, 23/07/2014
“El concert de Gossos, la Nit Mediterrània, i la cursa Dream Runners, són algunes de les
novetats de la Festa Major 2014”. Ajuntament de Manresa, 24/07/2014

“El concert de Gossos, la Nit Mediterrània, i la cursa Dream Runners, són algunes de les
novetats de la Festa Major 2014”. ElSetmanari.com, 24/07/2014
“Gossos, la Nit Mediterrània, i la Dream Runners, a la Festa Major de Manresa”. Manresainfo,
24/07/2014
“Sessió de txi-kung al parc de l’Agulla”. Regió 7, 24/07/2014
“L’Ajuntament repartirà cartró a botiguers i veïns per protegir les façanes del correfoc”. Regió 7,
25/07/2014
“La ruta a peu pel Llobregat es podria unir amb la Sèquia”. Regió 7, 27/07/2014
“Arriba el temps de... poti poti de l’horta bagenca”. Nota de premsa pròpia, 29/07/2014
“Restauradors, productors i distribuïdors uneixen esforços per promocionar l’horta del Bages”.
324.cat, 29/07/2014
“Front comú al Bages per promocionar l’horta de la comarca”. Regió 7 digital, 29/07/2014
“Restauradors, productors i distribuïdors uneixen esforços per promocionar l’horta del Bages”.
Vilaweb, 29/07/2014
“26 restaurants del Bages s’alien per donar a conèixer els productes de l’horta bagenca”.
ElSetmanari.com, 30/07/2014
“S’uneixen esforços per promocionar l’horta del Bages”. Manresainfo, 30/07/2014
“El Parc de la Sèquia ofereix Biblioparc gratuït”. Regió 7, 30/07/2014
“Una trentena de restaurants bagencs posen a taula el bo i millor de l’horta local”. Regió 7,
30/07/2014
“Restaurants bagencs posen a taula el bo i millor de l’horta local”. Regió 7 digital, 30/07/2014
“Estrella: Fogons del Bages”. Regió 7, 31/07/2014
“Fil per Randa: Què va ser primer”. Regió 7, 03/08/2014
“El Parc de la Sèquia programa activitats gratuïtes per la festa major”. Regió 7, 05/08/2014

“Es presenta la nova audioguia del Museu de la Tècnica”. Nota de premsa pròpia, 06/08/2014
“El Museu de la Tècnica presenta la nova audioguia”. ElSetmanari.com, 06/08/2014
“El Museu de la Tècnica estrena una nova audioguia”. Manresainfo, 06/08/2014
“Tallers familiars del Parc de la Sèquia”. Regió 7, 06/08/2014
“El Museu de la Tècnica estrena audioguies en el primer agost obert”. Regió 7, 07/08/2014
“Opinió: Del Museu a l’Alberg”. Regió 7, 07/08/2014
“Servei de préstec de llibres al parc de l’Agulla”. Regió 7, 07/08/2014
“El Bages reivindica los productos autóctonos de su huerta”. LaVanguardia.com, 08/08/2014
“Qui farà què pel turisme a Manresa”. Regió 7, 09/08/2014
“Tallers familiars del Parc de la Sèquia”. Regió 7, 13/08/2014
“El Museu de la Tècnica estrena una nova audioguia en diversos idiomes”. Freqüència, agost
2014
“El Parc de la Sèquia programa activitats gratuïtes per la festa major”. Regió 7, 19/08/2014
“Un dia d’esport, festa i solidaritat”. Regió 7, 20/08/2014
“Els museus s’obren a la ciutadania”. Regió 7, 29/08/2014
“700 cames per a una maternitat etíop”. Regió 7, 31/08/2014
“Manresa vibra al ritme de la pirotècnia”. Regió 7, 01/09/2014
“Una rèplica del quiosc de l’Arpa promourà els atractius turístics de Manresa”. Regió 7,
10/09/2014
“Sortida nocturna a Comabella i al bosc Illa”. Regió 7, 10/09/2014
“Arriba la 31a edició de Cantaires d’Havaneres”. Manresainfo, 16/09/2014
“Les havaneres i el rom cremat tenen cita al Parc de l’Agulla”. Regió 7, 19/09/2014

“Més d’una vintena de grups, a la Trobada de Cantada d’Havaneres al Parc de l’Agulla”.
ElSetmanari.com, 21/09/2014
“Vint-i-dos grups, a la Trobada de Cantaires d’Havaneres”. Manresainfo, 21/09/2014
“Les havaneres no fallen en la tradicional cita al parc de l’Agulla”. Regió 7, 22/09/2014
“ Jornades Europees del Patrimoni”. Ajuntament de Manresa, 24/09/2014
“Les Jornades Europees del Patrimoni tornen amb interessants novetats”. Manresainfo,
24/09/2014
“El patrimoni de Manresa obre portes de nou per celebrar les Jornades Europees del
Patrimoni”. ElSetmanari.com, 24/09/2014
“Manresa destaca l’art del cementiri en les Jornades Europees del Patrimoni”. Regió 7,
25/09/2014
“Txarango exhaureix entrades i actuarà amb Addictive TV a la Mediterrània”. Regió 7,
25/09/2014
“El Clàssic Motor celebra els 25 anys al parc de l’Agulla”. Regió 7, 26/09/2014
“La festa del Clàssic Motor, avui a l’Agulla”. Regió 7, 27/09/2014
“Manresa acollirà una trobada d’instagramers durant la Fira Mediterrània”. ElSetmanari.com,
29/09/2014
“Lluïda celebració dels 25 anys del Clàssic Motor Club al parc de l’Agulla”. Regió 7, 29/09/2014
“Més de 400 persones participen en les Jornades Europees del Patrimoni a Manresa”.
ElSetmanari.com, 30/09/2014
“Les Jornades Europees del Patrimoni apleguen més de 400 persones”. Manresainfo,
30/09/2014
“Manresa acollirà per la fira una trobada d’instagramers”. Regió 7, 30/09/2014

RECULL DE NOTÍCIES EN VÍDEO I RÀDIO
Noticia sobre el Potipoti de l’Horta bagenca. Canal Taronja, 29/07/2014
Secció del programa El Suplement d’Estiu sobre la Sèquia. Catalunya Ràdio, 02/08/2014

Reportatge sobre la Sèquia i el Parc de la Sèquia. XipTV, 12/08/2014
Noticia sobre les Havaneres al Parc de l’Agulla. Canal Taronja, 23/09/2014

4.4. QUART TRIMESTRE

CAMPANYES DE PUBLICITAT
Aquest quart trimestre hem portat a terme diverses accions de publicitat. Hi ha les campanyes
que es contracten anualment i que cobreixen els mitjans locals. Durant aquest quart trimestre la
campanya s’ha centrat en:

Regió 7
Amb el Regió 7 s’ha contractat una campanya anual. De la qual en aquest quart
trimestre hem utilitzat 3 anuncis peu de pàgina en color, i 2 pàgines senceres. També
es gestiona la pàgina sencera que fem mensualment amb l’Apuntador, on es presenta
l’agenda.

Grup Taelus
Amb el grup Taelus s’ha contractat ½ pàgina mensual al Freqüència que funciona com
a agenda. També tenim contractades tres falques mensuals.
Seguint la línia de l’any passat, també es va iniciar una col·laboració publicitària amb
TLB Grup. S’ha contractat un espai fix a la portada del Setmanari on podem anar
publicitant totes les activitats que fem, i tarifa plana de falques, de moment se’n fan tres
de mensuals.

Arran del contacte fet el mes de juny amb la revista Ara Criatures del diari Ara, aquesta tardor
es va fer una campanya més llarga: 11, 18, 25 d’octubre i l’1 de novembre.

Aquest quart trimestre juntament amb la XATIC també vam fer promoció amb la Biblioteca de
Manresa a finals d’octubre, que va desembocar en una col·laboració el mes de desembre.

PATROCINIS DE LA FUNDACIÓ
Aquest mes d’octubre es va celebrar una nova edició del Fira Mediterrània, on el Parc de la
Sèquia ja col·labora habitualment com a patrocinador, cedint l’espai del Museu de la Tècnica a
un preu reduït.

El Museu va col·laborar amb la Fira Embarrats, deixant màquines per a una petita exposició a
canvi de visibilitat en el seu fulletó.
Aquest any, com ja portem fent en la darrera edició, s’ha patrocinat la Fira de
l’Experimentació de la FUB. El patrocini s’ha basat en la cessió gratuïta de l’espai del Museu
a canvi de la visualització en la cartellera.

I enguany, el patrocini del Concert de Nadal que es porta a terme al Museu de la Tècnica ha
tingut com a novetat que tots els beneficis s’han destinat a la Parròquia de la Mercè de
Manresa.
Finalment, es va patrocinar, com l’any passat el Pessebre vivent del Pont Llarg.

ACCIONS DE PREMSA
Com a accions de premsa, s’han produït les següents notes de premsa i convocatòries que
s’han enviat als mitjans de comunicació:

-

15/10/2014. Enviament d’una nota de premsa: Redescobreix la Sèquia durant la
tardor.

-

18/12/2014. Enviament d’una nota de premsa: Viu el Nadal amb el Parc de la
Sèquia.

DIFUSIÓ PRÒPIA
Com ja és habitual hem fet diversos enviaments a la nostra extensa base de dades:

-

11/10/2014. Taller al Fira Passeig durant la Fira Mediterrània.

-

19/10/2014. Itinerari de tardor.

-

25/10/2014. Gimcana de Can Font.

-

30/10/2014. Agenda del mes de novembre.

-

01/11/2014. Tallers per la Castanyada.

-

09/11/2014. Itinerari de tardor.

-

23/11/2014. Itinerari de tardor

-

30/11/2014. Agenda del mes de desembre.

-

20/12/2014. Festa dels Capons.

-

28/12/2014. Concert de Nadal.

També tenim constantment actualitzades les xarxes socials del Parc de la Sèquia que a més
hem ampliat. Actualment comptem amb compte de Twitter del Parc de la Sèquia i del Museu de
la Tècnica, perfil i pàgina de Facebook del Parc de la Sèquia i del Museu de la Tècnica, perfil
del Parc de la Sèquia al Pinterest i a Instagram.

DADES I PERFIL DE VISITANTS
A través de les estadístiques si preguntes que es fan als nostres visitants, podem extreure un
perfil d’usuari de cada un dels equipaments, que varia en funció de l’època de l’any i de les
activitats que es realitzen en cada un d’ells:

A través de les hem pogut definir el perfil de públic del Centre de Visitants. Un 49% dels
visitants ho han fet per conèixer les exposicions que hi tenim, mentre que un 24% ho ha fet per
informar-se sobre la Sèquia i el Parc de l’Agulla. Aquests tres mesos el públic ha estat
principalment adult (61%) i infantil (24%), que vénen de poblacions properes a Manresa (49%)
principalment, tot i que també de la resta de Catalunya (31%), i que coneixen les nostres
activitats pels enviaments que fem i per que és un equipament pròxim al seu lloc de lleure.
El Centre de l’Aigua de Can Font, que durant el curs escolar destaca per l’afluència
d’estudiants, rep principalment infants (75%), que venen als serveis educatius que organitzem
a l’equipament (69%). El 35% dels visitants són de Manresa, i ens coneixen principalment per
la base de dades (79%).

Aquestes tres mesos, el Museu de la Tècnica de Manresa, ha rebut una gran afluència de
públic a veure les exposicions (39%), i també en serveis educatius (33%). El públic és
bàsicament familiar (56%) i que venen de Manresa (53%). El 56% ens han conegut a través
dels mitjans de comunicació i de la base de dades pròpia (16%).

VISITES WEB I XARXES SOCIALS
Un element a destacar és la tendència a l’alça del nombre de visites web. Aquest any, ha
augmentat la mitjana respecte l’any passat, i cal remarcar també alguns moments puntuals de
visites que coincideixen amb enviaments i activitats que hem realitzat.

La mitjana de visites del quart trimestre de 2014 ha estat de 11.973 pàgines visites, uns 2.548
usuaris.
Respecte les xarxes socials des d’on fem difusió no en tenim dades d’aquest trimestre.

RECULL DE PREMSA
“Sessió de Txi-kung al parc de l’Agulla”. Regió 7, 01/10/2014
“El Bages es ven turísticament a través d'una capsa regal”. ACN, 07/10/2014
“El Bages es ven turísticament a través d'una capsa regal”. Manresainfo, 07/10/2014
“El parc de l’Agulla fa set anys que espera la seva ampliació amb 19 hectàrees més”. Regió7,
07/10/2014
“Neix Viu el Bages, una experiència turística amb caràcter propi i valors de territori”. El
Setmanari, 07/10/2014

“El Bages se vende turísticamente a través de una caja regalo”. La Vanguardia digital,
07/10/2014
“El Bages llança una capsa regal per promoure el turisme”. Regió 7, 08/10/2014
“La primera Mediterrània de l’octubre manté la xifra de professionals internacionals al mercat”.
Regió 7, 09/10/2014
La Mediterrània remarca la nova aposta per la cultura popular més social”. Regió 7, 10/10/2014
“Els perills de marxar massa d’hora”. Regió 7, 11/10/2014
“Els consellers de la Sèquia”. Regió 7, 11/10/2014
“Tornen les visites al Parc de la Sèquia”. Regió 7, 11/10/2014
“Torna la Festa dels Galls Capons a Balsareny, aquest dissabte”. Ajuntament de Manresa,
12/10/2014
“La Sèquia torna a mostrar la seva bellesa de tardor”. Manresa Info, 15/10/2014
“El Passeig continua sent el punt que més agrada de Manresa”. Regió7, 16/10/2014
“Visita als grans aqüeductes de la Sèquia”. Regió7, 16/10/2014
“El Parc de la Sèquia dóna a conèixer els grans aqüeductes del canal”. Regió7, 16/10/2014
“L’aposta per fer una Fira Mediterrània més popular es fa palesa amb la programació artística ”.
El Setmanari, 19/10/2014
“El Parc de la Sèquia organitza diverses activitats aquesta Tardor”. El Setmanari, 19/10/2014
“El Parc de la Sèquia dóna a conèixer el canal i el seu entorn amb diverses visites guiades”.
Freqüència digital. 23/10/2014
“Segona sortida de tardor per la Sèquia”. Regió 7, 26/10/2014
“Manresa dóna a conèixer els seus productes turístics a la Fira de Mostres de Girona”. El
Setmanari, 29/10/2014
“Manresa promociona els seus atractius a Girona”. El Setmanari, 31/10/2014
“Patrimoni botànic”. El Pou Digital, octubre 2014
“L’abat Cassià”. El Pou Digital, octubre 2014
“Manresa ‘es ven’ a la fira de Mostres Girona”. Freqüència digital, 06/11/2014
“Deixa’t seduir per un espai diferent”. Regió 7, 14/11/2014
“Ara fa deu anys. Els reis d’avui rebuts ahir amb tots els ets i uts”. Regió 7, 15/11/2014
“Ordre del dia del Ple de l'Ajuntament de Manresa de novembre”. Manresa Info, 18/11/2014
“Sortida de tardor a la resclosa dels Manresans”. Regió7, 19/11/2014
“La Generalitat es compromet a senyalitzar els punts d’informació del Geoparc Bagenc”.
Freqüència digital, 20/11/2014

“4a fira d’Experimentació per a infants de 0 a 6 anys”. El bloc d’educació de la Fub, 24/11/2014
“FA 10 ANYS REGIÓ7 PUBLICAVA... Presentaven el Centre de Visitants del Parc
de la Sèquia, a l’Agulla”. Regió 7, 27/11/2014
“El Centre de visitants de la Sèquia es feia realitat”. Regió 7, 29/11/2014
“22 propostes d’experimentació al Museu de la Tècnica”. Regió 7, 29/11/2014
“Els Penjats del Campus organitzen la seva primera diada”. Manresa Info, 30/11/2014
“Més d’una vintena de propostes a la 4a fira d’experimentació per a infants de 0 a 6 anys de la
FUB”. El Setmanari, 30/11/2014
“La Sèquia i el canvi global”. El Pou Digital, novembre 2014
“Manresa tindrà un Nadal intens d’activitats”. Manresa Info, 01/12/2014
“Manresa comptarà amb 212 activitats nadalenques”. El Setmanari, 02/12/2014
“L'Ajuntament actua per millorar l'itinerari ciclista cap al Parc de l'Agulla”. Manresa Info,

02/12/2014
“L’ampliació del Parc de l’Agulla fa passes per començar a ser una realitat el 2016”. Regió 7,
02/12/2014
“L’Ajuntament posa en marxa diverses actuacions per millorar l’itinerari ciclista cap al Parc de
l’Agulla”. El Setmanari, 02/12/2014
“Millores a l’itinerari en bici a l’Agulla”. Regió 7, 03/12/2014
“Opinió. UN GRAN PARC, PER FI”. Regió 7, 03/12/2014
“Avinent recull el XXXV premi Guillem Catà”. Manresa Info, 05/12/2014
“Sortida de Vic-Remei al parc de l’Agulla”. Regió 7, 06/12/2014
“Avinent recull el 35è premi Guillem Catà dels enginyers”. Regió 7, 06/12/2014

“Lliuren el Premi Guillem Catà a l’empresa Avinent Implant Systems”. El Setmanari, 06/12/2014
“Els Penjats del campus de Manresa passen amb nota la seva primera diada castellera”. Regió
7, 07/12/2014
“Es tanca el cicle de passejades Intergeneracionals”. Manresa Info, 10/12/2014
“Dos-cents cinquanta infants, a la IV Fira d'Experimentació”. Manresa Info, 13/12/2014
“Manresa aspira abatre rècords de recaptació per a La Marató d’enguany ”. Regió 7,
13/12/2014
“El Parc de la Sèquia organitza una jornada de visites guiades al Castell de Balsareny”. El
Setmanari, 13/12/2014
“Qui mourà el vaixell més de pressa?”. Regió 7, 14/12/2014
“Unes 50 persones, a la darrera passejada intergeneracional”. Manresa Info, 14/12/2014
“Torna la Festa dels Galls Capons a Balsareny, aquest dissabte”. Manresa.cat, 17/12/2014

“Manresa pagarà dissabte dotze capons al castell de Balsareny”. Manresa Info, 17/12/2014

“Torna la Festa dels Galls Capons a Balsareny, aquest dissabte”. El Setmanari, 17/12/2014
“L’empresa Avinent Implant rep el guardó Guillem Catà en la 35a edició dels premis”.
Freqüència digital, 18/12/2014
“El Patge Reial recollirà les cartes a la Plaça Major”. El reportatge, Freqüència digital,
18/12/2014
“Dos manresans reben el Premi Especial de Patrimoni en la categoria de turisme”.
Freqüència digital, 18/12/2014
“Un llibre sobre la Sèquia rep un premi Bonaplata per la promoció del turisme”. Regió 7,
18/12/2014
“Mig centenar de persones a la cloenda del cicle de passejades intergeneracionals de
Manresa”. Regió 7, 18/12/2014
“Com cada any, el Parc de la Sèquia organitza els tallers familiars i un concert benèfic de
Nadal”. El Setmanari, 18/12/2014
“Tallers de Nadal al Museu de la Tècnica”. Regió 7, 19/12/2014
“Valentí Junyent lliura dotze capons al Castell de Balsareny”. Regió 7, 20/12/2014
“Manresa continuarà lliurant galls castrats al baró de Balsareny «400 anys més»”. Regió 7,
21/12/2014
“Meandre tanca la reeixida temporada de marxa nòrdica amb una sortida solidària”. Regió 7,
21/12/2014
“Tallers i concert benèfic per Nadal al Museu de la Tècnica”. Manresa Info, 22/12/2014
“Opinió. RECUPERANT L’ESPAI PUBLIC”. Regió 7, 23/12/2014
“El Parc de la Sèquia organitza un any més el tradicional Concert Benèfic de Nadal”. Regió 7,
23/12/2014
“Llibre de regal de la Sèquia i sorteig”. Regió 7, 25/12/2014
“MANRESA. Presentació literària”. Regió 7, 29/12/2014

5. Annex: Tancament Transèquia 2015
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