Del 8 a l’11 d’octubre de 2020

A l’octubre arriba de nou aquest esdeveniment cultural de ressò
a tot Europa. S’obren les portes dels monuments i equipaments
patrimonials d’arreu amb visites guiades i activitats diverses per
donar-los a conèixer i apropar-los a la ciutadania. Els objectius:
gaudir d’aquest llegat cultural i conscienciar tothom del seu valor
cultural i social.
A Manresa tenim un patrimoni cultural excepcional amb molts
elements emblemàtics i ens sentim especialment implicats en
aquesta jornada. Malgrat les restriccions imposades per la crisi
sanitària, oferim un programa d’activitats en grups reduïts. Us
convidem a gaudir-ne!

Programa
Fins al 18 d’octubre

A les 20 h

Diumenge 11 d’octubre

Horari de visites: de dimecres a dissabte de 18 a 20.30 h

Poemes de pedra seca

A les 11 h

Exposició “Tota pedra fa paret. La
pedra seca a Catalunya”

Casa Lluvià (carrer de l’Arquitecte Oms)

Manresa, cor de Catalunya

Lectura de poemes de l’escriptora Nati Soler Alcaide
a càrrec de Txell Vall i Ivan Padilla amb acompanyament musical de de txalaparta de pedra i acordió
amb Guillem Anguera & TXEK
Cal inscripció prèvia a www.manresaturisme.cat (93
878 40 90)

Punt de trobada: Oficina de Turisme de Manresa.
Plaça Major, 10

Casa Lluvià (carrer de l’Arquitecte Oms)
Organitzen: Direcció General de Cultura popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya, Associació
per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional (APSAT) i Ajuntament de Manresa amb la col·laboració de Centre d’Estudis
del Bages, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya-Comarques
Centrals i Fira Mediterrània

Organitzen: Ajuntament de Manresa, Biblioteca el Casino i
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya-Comarques Centrals

La Biblioteca el Casino ha preparat una guia de lectura “La pedra seca a Catalunya”

Dissabte 10 d’octubre
A les 10 i a les 11 h

Dimarts 6 d’octubre

El Parc del Secà i la construcció
en pedra seca

A les 19.30 h

L’arquitectura de la pedra seca
a la comarca del Bages. Manresa
i el seu terme

Sortida des de l’aparcament del Parc del secà al
carrer de Pau Miralda

Casa Lluvià (carrer de l’Arquitecte Oms)
Conferència a càrrec de Jaume Plans sobre el patrimoni de pedra seca del terme de Manresa
Aforament limitat. Accés per estricte ordre d’arribada
Organitzen: Ajuntament de Manresa, Centre d’Estudis del Bages i Col·legi d’Arquitectes de Catalunya-Comarques Centrals

Sortida guiada per conèixer el conjunt de les construccions de pedra seca dins el Parc del Secà. La pedra seca és un testimoni principal de l’arquitectura
tradicional i suposa un conjunt patrimonial molt
abundant a Catalunya i especialment a Manresa i
el Bages.
Cal inscripció prèvia a www.manresaturisme.cat
(93 878 40 90)
Organitzen: Ajuntament de Manresa amb la col·laboració de
Centre d’Estudis del Bages i Consorci del Bages per a la Gestió
de residus

Dijous 8 d’octubre
Jornades tècniques dels Panyos
(Celebració del bicentenari de la fàbrica)

A les 11 h

Desperta el Patrimoni a la Seu de
Manresa

A les 18 h

Manresa en els inicis
de la industrialització catalana
Al Museu de la Tècnica
Conferència de Josep Oliveras, geògraf i catedràtic
de geografia regional de la Universitat Rovira i Virgili
A les 19 h

Presentació del número especial
de la revista Dovella
Al Museu de la Tècnica
Presentació del número especial monogràfic de la
revista Dovella dedicada a la Fàbrica dels Panyos de
Manresa, la primera gran fàbrica de Catalunya i del
sud d’Europa
Cal inscripció prèvia a la web www.parcdelasequia.cat
Organitza: Parc de la Sèquia
Col·laboren: Ajuntament de Manresa, Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya-Comarques Centrals, Centre d’Estudis del Bages, Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, Agrupació
d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni
Arquitectònic (AADIPA) i Associació del Museu de la Ciència i de
la Tècnica (AMCTAIC)

Divendres 9 d’octubre
A les 18.30 h

Manresa i el seu comtat. De l’arribada
del poder carolingi a la dotalia de
l’any 1020
Sala Gòtica de la Seu de Manresa
Conferència a càrrec de Xavier Costa, doctor en Cultures Medievals i graduat en Història.
Aquesta ponència s’emmarca dins del “Cicle de coneixement romànic” que la Seu de Manresa oferirà
els dies 9, 23 i 30 d’octubre en motiu del Mil·lenari
de la redotació de la basílica.
Cal reservar plaça enviant un correu electrònic a:
gestio@seudemanresa.cat

Taller de digitalització en 3D a la basílica de la Seu
de Manresa
Amb aquesta activitat descobrirem una nova manera d’acostar-nos-hi: la fotogrametria; una tècnica
de captació d’imatge consistent en l’elaboració de
models 3D mitjançant l’ús d’un telèfon intel•ligent.
Places limitades. Activitat amb reserva prèvia a gestio@seudemanresa.cat
Cal disposar d’un telèfon intel•ligent amb sistema
opertaiu Android o IOS i tenir instal•lades les aplicacions Trnio (iOS) o Scann3D (Android) que trobareu
a Apple Store o a Google Play. Cal tenir instal•lada
l’aplicació Sketchfab.

Visita guiada. Descobreix el paisatge, el patrimoni,
el comerç, la gastronomia i l’enoturisme de Manresa; un recorregut que ens porta a la Basílica de la
Seu, el nucli històric, el Carrer del Balç i la part modernista i comercial de la ciutat.
Aforament limitat. Cal reserva prèvia a www.manresaturisme.cat o al 93 878 40 90
Organitza: Fundació Turisme i Fires de Manresa i La Seu de
Manresa

De 10 a 13 h

Visites guiades a l’interior
de la fàbrica dels Panyos
Al Parc dels Panyos (Francesc Moragas, s/n)
Fa 200 anys, es van iniciar les obres de construcció
de la fàbrica dels Panyos, considerada una de les
primeres fàbriques de ciutat construïdes a Catalunya, que encara conserva les seves característiques
originals i punt d’inici en la Revolució Industrial
Catalana. S’obrirà la fàbrica dels Panyos per poder
visitar-la de forma excepcional.
Les visites es faran en grups reduïts i és imprescindible
fer reserva prèvia a la web www.parcdelasequia.cat
Organitzen: Museu de la Tècnica - Parc de la Sèquia i Ajuntament de Manresa
Col·laboren: Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica (AMCTAIC), Col·legi d’Arquitectes de Catalunya-Comarques Centrals, Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la
Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA), Enginyers Industrials de Catalunya, Museu de la Ciència i la Tècnica
de Catalunya, Centre d’Estudis del Bages, Fundació Turisme i
Fires de Manresa

De 12 a 14 h i de 17 a 19 h

Descobreix la Basílica de la Seu
En motiu del DIA DE LA SEU
Després de la Missa conventual solemne cantada
per la Capella de Música de la Seu que es celebrarà
a les 11h, visita lliure a les dependències de la Seu
Organitzen: Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa i
Amics de la Seu

Organitza: La Seu de Manresa i Catalonia Sacra

A les 12 h

Portes obertes

Antropocè (Humans vs La Terra)

Al Museu Comarcal de Manresa

Al Museu de la Tècnica
Inauguració de la instal·lació d’escultura ceràmica
d’Esperança Holgado que reflexiona sobre l’activitat humana a la Terra, que ha marcat una nova era
des de la Segona Guerra Mundial. “Antropocè”, dona
nom a aquest canvi a gran escala que ha transformat radicalment el paisatge geològic i els ecosistemes del planeta. Llum, terra i humanitat, un diàleg
que dibuixa l’ecosistema en crisi que hem generat.
La passivitat generalitzada i la manca d’escrúpols
de les elits inspiren aquesta obra, que busca generar reflexió sobre el canvi global.
L’exposició romandrà oberta al públic fins el 23 de
juny de 2021
Organitzens: Parc de la Sèquia i Esperança Holgado

Via de Sant Ignasi, 40
Dissabte 10 i diumenge 11, de 10 a 14h
Amb motiu de les obres de millora el Museu
es troba parcialment tancat, actualment es pot
visitar l’exposició “Petit Museu” amb una selecció
de peces del fons del Museu i la sala de pintures
d’Antoni Viladomat i Manalt (Barcelona 1678 - 1755)

Al Carrer del Balç
Baixada del Pòpul, s/n
Dissabte 10, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h;
Diumenge 11, de 10 a 14 h
Reserva prèvia a www.manresaturisme.cat o
al 93 872 14 66

Organitza: Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa i Amics
de la Seu
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L’organització i la portada a terme de totes les activitats és possible gràcies a la col·laboració
i el treball de múltiples institucions, entitats i persones a títol personal
Totes les activitats són gratuïtes
Per a més informació: www.ajmanresa.cat/JEP

Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya:

patrimoni.gencat.cat/ca/jep2020

Manresa
Anella verda

