
 

Museu de Manresa 
Via de Sant Ignasi, 40
eMM2 - Espai Memòries,  
Magatzem Lapidari  
del Museu de Manresa 
Plaça de la Reforma s/n.
Tel. 93 874 11 55
museu@ajmanresa.cat
www.museudemanresa.cat

Museu de la Tècnica  
de Manresa
Carretera de Santpedor, 55
Tel. 93 877 22 31
museu@parcdelasequia.cat
www.parcdelasequia.cat

Museu de Geologia  
Valentí Masachs
Avinguda de les Bases, 61-73
Tel. 93 877 72 00
museu@epsem.upc.edu
www.geomuseu.upc.edu

Museu de la Seu
Baixada de la Seu, 1
Tel. 93 872 47 67
gestio@seudemanresa.cat
www.seudemanresa.cat

Espai Manresa 1522
Plaça Fius i Palà s/n
Tel. 93 878 40 90
www.museudemanresa.cat
www.manresaturisme.cat

Centre d’interpretació  
medieval del carrer del Balç
Baixada del Pòpul, s/n
Tel. 93 872 14 66
carrerdelbalc@ajmanresa.cat
www.museudemanresa.cat
www.manresaturisme.cat

Santuari de la Cova
Camí de la Cova-Santuari
Tel. 93 875 15 79
santuari@covamanresa.cat
www.covamanresa.cat

Amb la col·laboració de:

Més informació i horaris de les portes obertes  
a tots els equipaments a www.manresa.cat/DIM

PORTES OBERTES  
ALS MUSEUS  
DE LA CIUTAT
MUSEU DE MANRESA
Dissabte 14, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenge 15, de 10 a 14 h
Portes obertes a les exposicions del museu. Úl-
tim cap de setmana per visitar Becoming Deve-
nir Esdevenir la instal·lació de l’artista Eugènia 
Balcells en el marc dels Jardins de Llum 2022.
I l’exposició El lenguatge de les caixes d’Antoli-
na Vilaseca i Hilda Zagaglia
Dissabte 21, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenge 22, de 10 a 14 h
Portes obertes a les exposicions del museu.

MUSEU DE LA TÈCNICA  
DE MANRESA
Dimecres 18 de maig de 10 a 14 h
Portes obertes a les exposicions permanents 
de la Cinteria i la Sèquia, sobre l’ús de l’aigua 
i el progrés de la ciutat, i accés al monumental 
edifici dels Dipòsits Vells.

MUSEU DE GEOLOGIA  
VALENTÍ MASACHS
Diumenge 22 de maig d’11 a 14 h
Visita oberta a l’exposició amb les novetats de 
la secció sobre Estalvi energètic i minerals de 
futur i la remodelació de la vitrina Fòssils de 
l’Eocè: fòssils i canvi climàtic.

MUSEU HISTÒRIC  
DE LA SEU DE MANRESA
Dimecres 18 de maig de 10.30 a 13.30 h i 
de 16 a 19 h
Jornada de portes obertes al Museu Històric 
de la Seu on hi ha exposades obres de gran 
valor patrimonial i artístic com el Crist romà-
nic de fusta policromada (s. XII) i nombroses 
peces d’orfebreria. Amb la col·laboració dels 
Amics de la Seu.

ESPAI MANRESA 1522.  
CENTRE D’INTERPRETACIÓ  
DE LA MANRESA IGNASIANA
Dimecres 18, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h
Dissabte 21 de maig de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenge 22 de maig de 10 a 14 h
Redescobriu amb nosaltres el renovat Espai 
Manresa 1522. Hi veureu elements patrimo-
nials de les restes de l’església del Carme i 
Sant Pere Màrtir, que ocupava l’espai de l’ac-
tual Plaça Sant Domènec i va ser destruïda 
el 1936.
Visita gratuïta al Centre d’Interpretació.
Reserva d’entrades a www.manresaturisme.cat

CARRER DEL BALÇ. CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ DE LA 
MANRESA MEDIEVAL
Dimecres 18, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h
Dissabte 21 de maig de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenge 22 de maig de 10 a 14 h
Dins de les dependències d’un antic casal no-
ble, s’ofereix un muntatge amb recursos mul-
timèdia que posa en valor un conjunt patrimo-
nial únic i permet conèixer com era la Manresa 
del segle XIV.
Visita gratuïta al Centre d’Interpretació i al Ca-
rrer del Balç, un magnífic exemple d’urbanis-
me medieval català. Visita guiada a les hores 
en punt.
Reserva d’entrades a www.manresaturisme.cat

SANTUARI DE LA COVA  
DE SANT IGNASI
Dissabte 21 de maig de 10 a 13 h
Portes obertes per visitar la Cova i veure l’obra 
de l’artista i jesuïta eslovè Marko Ivan Rupnik 
que transforma l’interior del Santuari amb un 
conjunt de mosaics representant amb escenes 
bíbliques les quatre setmanes dels Exercicis 
Espirituals de Sant Ignasi. També es podrà 
veure el documental sobre la seva vida.

Del 14 al 22 de maig 

ELS MUSEUS  
DE MANRESA
Els museus tenen el  
poder de transformar  
el món que ens envolta



DISSABTE 14 DE MAIG
A les 12 h al Museu de la Tècnica  
de Manresa
ESPECTACLE DE MÀGIA 
STEAMAGIC AMB EN MÀGIC POL
Jornada de tancament del curs del 7 de ma-
tes d’UPC Manresa al Museu de la Tècnica, on 
durem a terme activitats relacionades amb les 
matemàtiques en diferents espais del Museu 
i es clourà amb un espectacle de màgia ma-
temàtica obert a tothom.
Organitzen: Parc de la Séquia i UPC Manresa

DIUMENGE 15 DE MAIG
A les 11 h a l’eMM2 - Espai 
Memòries, Magatzem Lapidari  
del Museu de Manresa 
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ 
EL QUE DIUEN LES PEDRES 
CALLEN ELS ARBRES 
Itinerari guiat per les localitzacions de les esglé-
sies enderrocades durant la Guerra Civil i visita 
comentada a l’exposició de l’artista Jesús Gal-
dón “El que diuen les pedres callen els arbres”.
Inici de la visita a l’Espai Manresa 1522, Carrer 
Mestre Blanch, 4 (Teatre Conservatori) 
Organitza: Museu de Manresa

DIMARTS 17 DE MAIG
De 17.30 a 19 h a la sala d’activitats 
del claustre del Museu de Manresa 
PRESENTACIÓ DEL  
PROJECTE ACCIONS 
INTEGRADORES – UMANRESA
Proposta educativa sobre activitats lúdiques 
inspirades en l’Enginyeria i l’Arqueologia i 
adreçada als infants. Les propostes són fruit 
del programa  Accions Integradores d’Uman-
resa-FUB que té per objectiu promoure acti-
tuds pro-socials i pedagògiques en les estu-
diants del Grau en Mestre d’Educació Infantil i 
connectar amb les necessitats de l’entorn. 
Activitat adreçada a infants i famílies
Organitzen: Museu de Manresa i el projecte H2020 
Communities for Sciences (C4S) – UManresa

DEL 18 DE MAIG AL 30 DE JUNY
EL JOC DELS MUSEUS.  
TROBA LES PECES I  
COMPLETA LES IMATGES
Us proposem una història relacionada amb 
7 peces dels 7 equipaments museístics de 
Manresa i us convidem a llegir-la i comple-
tar-la anant a buscar les peces a cada equi-
pament.
Els fulletons amb la història es podran trobar 
als diferents equipaments museístics de la 
ciutat, al Centre Cultural el Casino i a l’Oficina 
de Turisme de Manresa. Les imatges de les 
peces es podran aconseguir a l’equipament 
museístic corresponent.
Fins al 30 de juny podreu presentar el fulletó 
de la història completa amb les imatges a qual-
sevol dels llocs indicats més amunt i optareu a 
un premi.

DIMECRES 18 DE MAIG
A les 18 h al Museu de la Tècnica  
de Manresa
JOSEP NOGUERAS I FARRERAS 
I LA RENOVACIÓ DE LA 
INDÚSTRIA TÈXTIL
Conferència a càrrec de Manuel Márquez Be-
rrocal, historiador, en reconeixement de la figu-
ra d’aquest enginyer manresà reconegut inter-
nacionalment.
Organitzen: Ajuntament de Manresa, Arxiu Comarcal 
del Bages, Associació Memòria i Història de Manresa, 
Centre d’Estudis del Bages, Museu de la Tècnica de 
Manresa-Parc de la Séquia, UPC Manresa

A les 19 h a la Casa Lluvià
LES PETJADES DEL TEMPS
Inauguració de l’exposició de fotografia geolò-
gica a càrrec del geòleg i fotògraf Alexis Viz-
caino, on, com diu l’autor: “notarem el sentit 
del pas del temps geològic, mitjançant dife-
rents imatges artístiques de l’exuberant geo-
logia d’Islàndia”.
L’exposició es podrà visitar fins a l’11 de juny, 
de dimecres a dissabtes de 17.30 a 20.30 h.
Organitza: Museu de Geologia Valentí Masachs

DIJOUS 19 DE MAIG
A les 18 h al Museu de la Tècnica  
de Manresa
LA RUTA DELS FETS DEL 1932
Presentació de la ruta dels fets del 1932 i 
conferència a càrrec de Josep Quevedo
L’any 1932, en plena recessió econòmica pel 
crac del 29, el moviment obrer es va fer fort a 
la Catalunya central, tant a la vall del Llobre-
gat com la del Cardener, els anarquistes van 
prendre el control dels carrers i d’algunes in-
dústries, especialment a la mineria, i van acon-
seguir una forta presència a poblacions impor-
tants com Manresa i Sallent. Per commemorar 
els fets d’aquesta revolta, coneguda com a fets 
del 32, s’ha creat una ruta per recórrer a peu 
o en BTT tot passant pels principals punts on 
tingueren lloc.
Organitza: Parc de la Séquia

ELS MUSEUS DE MANRESA
El 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus, impulsat pel Consell 
Internacional dels Museus (ICOM) des de fa més de 40 anys per posar en valor 
la tasca que fan els museus en el desenvolupament de la societat.  
“Els museus tenen el poder de transformar el món que ens envolta”: 
aquest és el lema que enguany proposa l’ICOM amb l’objectiu d’explorar el 
potencial dels museus per provocar canvis positius en les seves comunitats en 
tres àmbits: la sostenibilitat, la innovació en la digitalització i l’accessibilitat i la 
capacitat de construir comunitat a través de l’educació.
En aquests àmbits i en d’altres, la tasca que fan els equipaments museístics de 
la ciutat és indispensable. El Dia Internacional dels Museus és una bona ocasió 
per conèixer-la. Us convidem a participar-hi! 

www.manresa.cat/DIM 
patrimoni.gencat.cat/ca/dim2022

DIA INTERNACIONAL  
DELS MUSEUS
Del 14 al 22 de maig

PROGRAMA


