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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 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 15 12
gestio@seudemanresa.cat
www.seudemanresa.cat

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

Espai Manresa 1522
Plaça Fius i Palà s/n
Tel. 93 878 40 90
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:

Activitats per a tots els públics i gratuïtes (excepte indicacions expresses)

Més informació a www.manresa.cat/DiM

Dia intErnacional  
DEls MusEus
Del 15 al 18 de maig de 2021

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. 
Enguany l’ICOM proposa el lema “El futur dels museus: recuperar i reimaginar”, amb 
el què es convida els professionals que treballen als museus i tota la ciutadania a 
crear, imaginar i compartir noves pràctiques de (co)creació de cara als reptes socials, 
econòmics i mediambientals del present. En un moment crucial per la nostra societat 
cal que els museus participin en el canvi de paradigma i es reafirmin en el seu valor 
essencial per a la construcció d’un futur just i sostenible.
En aquesta ocasió, es vol donar visibilitat a dos dels col·lectius que més han patit a 
conseqüència de la pandèmia i que estan directament relacionats amb el lema d’enguany: 
les persones grans i els joves. Se’ls dona veu i són el centre de la imatge de campanya.
És així com es plantegen la seva tasca també els museus de Manresa, amb l’objectiu 
principal de contribuir a encarar els reptes actuals a partir del patrimoni i la creativitat i a 
servir a la comunitat.  En aquesta diada internacional, marcada encara per la pandèmia, 
tornen a proposar-nos diverses activitats per convidar-nos a conèixer i compartir el 
patrimoni comú. Som-hi!



DissaBtE 15 DE MaiG
a les 10 h  
al Museu de la tècnica de Manresa
XErraDa-tallEr soBrE 
MatEMàtiquEs i EpiDèMiEs 
Transmissió en directe de la Xerrada-taller 
sobre matemàtiques i epidèmies com a cloen-
da del programa Anemx+matemàtiques que 
s’organitza a nivell de Catalunya, a través de 
la Feemcat, amb un grup a la UPC Manresa. 
Cloenda del programa 7demates impulsat di-
rectament per la UPC Manresa. S’entregaran 
els diplomes als participants.
A partir del 12 de maig, Dia de la dona ma-
temàtica, a l’exposició Les Matemàtiques i la 
vida hi trobareu els codis lila, codis QR que 
us presentaran dones expertes en matemàti-
ques i àrees STEM, que han fet aportacions 
destacades en els àmbits que recorre l’expo-
sició. 

DiuMEnGE 16 DE MaiG
De les 11 a les 13.30 h 
Museu de la tècnica de Manresa i 
Museu de Geologia Valentí Masachs 
què tEnEn En coMú 
lEs MatEMàtiquEs i lEs 
pEDrEs?
El us proposen un repte que combina les ma-
temàtiques i la geologia i que haureu de resol-
dre visitant els 2 museus tot descobrint quina 
relació tenen aquestes dues disciplines. Els 
que sigueu capaços de  resoldre aquest misteri 
rebreu un premi tant geològic com matemàtic.
L’activitat es realitzarà en grups bombolla
Recomanada inscripció prèvia per aforament 
limitat
Inscripcions per començar al Museu de la Tècnica:  
http://parcdelasequia.cat/agenda/dia-interna-
cional-dels-museus-2021/
Inscripcions per començar al Museu de Geologia:  
https://forms.gle/iXqw4uoSLkyfhMNf8Saluta-
cions

DiMarts 18 DE MaiG
al Museu de Manresa
la cEràMica 
DEsaparEGuDa: una 
aVEntura a la ManrEsa 
MEDiEVal
Presentació del joc virtual sobre el patrimoni me-
dieval de la ciutat (acte restringit a la  premsa).
El joc es podrà trobar a  
www.museudemanresa.cat
Més informació a museu@ajmanresa.cat

EMM2 - Espai MEMòriEs, MaGat-
zEM lapiDari DEl MusEu DE 
ManrEsa*
Plaça de la Reforma, s/n.
Diumenge de 10 a 14 h
L’espai preserva la col·lecció d’elements de 
pedra del museu provinents principalment de 
l’enderroc de les esglésies de la ciutat que es 
va fer durant la Guerra Civil. Amb la intervenció 
artística “El que diuen les pedres callen els ar-
bres” de l’artista Jesús Galdón s’ofereix una mi-
rada transversal i contemporània del patrimoni.
Amb control d’aforament. No cal inscripció.
A les 11 i a les 12.30 h visita guiada (amb ins-
cripció prèvia a museu@ajmanresa.cat i a 93 
874 11 55) 
*actualment la seu central del Museu a la Via 
de Sant Ignasi es troba tancada per reformes

MusEu DE GEoloGia ValEntí 
Masachs
Diumenge 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 DE la sEu  
DE ManrEsa
Diumenge de 12 a 14 h
Jornada de portes obertes al Museu Històric de la 
Seu on hi ha exposades obres de gran valor pa-
trimonial i artístic com el Frontal Florentí (s.XIV) o 
el Crist romànic de fusta policromada (s.XII). Amb 
la col·laboració dels Amics de la Seu.

MusEu DE la tècnica  
DE ManrEsa 
Dissabte de 10 a 14 h 
Diumenge d’11 a 14 h
Els visitants podran veure les mostres tempo-
rals Antropocè, humans vs la Terra; Bits, volts i 
ones i Les Matemàtiques i la vida

Dimarts 18, 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.

carrEr DEl Balç. cEntrE D’in-
tErprEtació DE la ManrEsa 
MEDiEVal 
Dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 20 h 
Diumenge de 10 a 14 h
Dimarts 18, de 17 a 19 h  
Dins de les dependències d’un antic casal noble, 
s’ofereix un muntatge amb recursos multimèdia 
que posa en valor un conjunt patrimonial únic i 
permet conèixer com era la Manresa del s. XIV.
Visita gratuïta al Centre d’Interpretació i la ma-
queta. El carrer medieval no es podrà visitar 
degut a les obres de rehabilitació. 
Reserva d’entrades a: www.manresaturisme.cat

Espai ManrEsa 1522. cEntrE 
D’intErprEtació  
DE la ManrEsa iGnasiana 
Dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 20 h 
Diumenge de 10 a 14 h
Dimarts 18, de 17 a 19 h  
Redescobriu amb nosaltres el renovat Espai 
Manresa 1522. Hi veureu elements patrimonials 
de les restes de l’església del Carme i Sant Pere 
Màrtir, que ocupava l’espai de l’actual Plaça 
Sant Domènec i van ser destruïts el 1936.
Visita gratuïta al Centre d’Interpretació. 
Reserva d’entrades a: www.manresaturisme.cat

santuari DE la coVa  
DE sant iGnasi 
Dissabte de 10h a 14h 
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.

proGraMa

portEs oBErtEs
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