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Presentació 
Fent memòria de les activitats que des de la Fundació 
Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia hem dut a 
terme durant el passat 2017, es pot dir que, a grans 
trets, ha estat un any en el que s’han fet esforços per 
augmentar el nombre de visitants en els diferents 
espais, i sobretot en actes i activitats que es feien fora 
dels propis equipaments. 

Tota l’activitat realitzada té la seva importància, ja que 
en cada una de les accions que duem a terme el 
personal del Parc de la Sèquia hi posem el cor per 
poder-la tirar endavant. Ara bé, en aquesta memòria 
que teniu a les mans i com a resum de l’any que deixem 
enrere m’agradaria destacar les següents ja sigui per 
seva singularitat o resultat obtingut: 
  

- A nivell de servei didàctic voldria destacar tres activitats: la primera és l’anomenada 
“Ciència i Tècnica 3_6”, que té lloc en l’espai del Museu de la Tècnica i que està pensada 
pels infants de 3 a 6 anys; la segona, és les trobades amb les Ciències Experimentals que es 
van realitzar al Museu de la Tècnica; i la tercera, és que ens hem pogut sumar als 
apadrinaments junt amb el Centre de Recursos del Bages oferint a les escoles el projecte 
“Apadrinem la Sèquia”  

- Pel que fa a les activitats, destacaria la primera edició dels Premi Sèquia impulsat per la 
Fundació Universitària del Bages i comptant amb la nostra col·laboració, ja que aquest vol 
ser un reconeixement a les entitats o persones individuals que destaquen per ser hereus 
dels valors dels manresans del s. XIV; els tallers de restauració, que la restauradora del 
Museu de la Tècnica ha ofert i que han tingut molt d’èxit; les visites teatralitzades que part 
del mateix equip de la Fundació realitza oferint així activitats de divulgació a nivell històric; i 
l’organització de la Transèquia, un acte aglutinador amb 33 anys de trajectòria i que des del 
2014 gestionem des de la Fundació, i molt consolidat en el territori. 

En conclusió, un any més des de la Fundació seguim treballant en allò que ens agrada i 
sabem fer, que és la divulgació de la nova cultura de l’aigua, i com diu el nostre eslògan, fent 
de l’aigua el camí per a l’assoliment de la nostra missió com a entitat.  

Laia Muns, directora de la Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia 
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Missió i valors  
De la mateixa manera que la Sèquia medieval (s.XIV) ha impulsat el 
progrés de Manresa i del Pla de Bages, entenem l’aigua com l’element 
fonamental per al desenvolupament de les economies locals, la qualitat 
de vida i la cultura d’un territori. En aquest vincle entre aigua i territori, la 
Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia desenvolupa activitats 
divulgatives, d’oci i turisme dirigides a famílies grups i centres 
d’ensenyament. 

La Fundació és fruit de la col·laboració entre la Junta de la Sèquia, entitat 
dedicada a la gestió d’aquest canal d’aigua entre Balsareny i Manresa, i 
Aigües de Manresa, l’empresa pública de gestió d’aigües a una vintena de 
municipis del Bages. Ambdues entitats reverteixen als ciutadans part dels 
seus beneficis.  

Les activitats de la fundació se centren en la formació 
especialment al laboratori del Centre de l’Aigua de Can Font, i a la Casa 
de la Culla. Dos equipaments preparats per a l’acollida i l’ensenyament de 

la cultura de l’aigua. També en les activitats de difusió a 
l’entorn del Canal de la Sèquia i sobretot en la preservació de la història 

industrial de la zona, amb la conservació del 
patrimoni, a través de les activitats que es fan tant a l’InfoSèquia com al 
Museu de la Tècnica de Manresa.  
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Formació del patronat 
El patronat de la Fundació està composat per:  

L’Alcalde de Manresa, Valentí Junyent Torras, president;  
cinc representant d’Aigües de Manresa que són en Jordi Serracanta Espinalt, en Josep Alabern 
Valentí, vicepresident, en Jaume Espinal Farré, en Joaquin Garcia Comas i en Jaume Torras 
Oliveras;cinc representants de la Junta de la Sèquia que són en Marc Aloy Guardia, en Josep 
Canals Palau, en Josep Cots Reguant, secretari, l’Enric Casasayas Fornell i en Juan Borros Vilaseca;  
tres representants de l’Ajuntament de Manresa que són en Joan Calmet Piqué, en Josep Mª Sala 
Rovira i l’Anna Crespo Obiols;  
tres representants del Gremi de Cintaires, entre els quals hi ha d’haver-n’hi un designat per la 
família Borrell en aquest cas en Javier Borrell Martí. Els altres dos representants del gremi són en 
Francesc Talarn Palou i en Josep Maria Masó Marcet;  
un representant del Col·legi d’Enginyers Industrials, en aquest cas en Lluís Vázquez Sáiz;  
un representant dels ajuntaments per on passa la Sèquia: Balsareny representat per en Josep 
Fornell Caparrós, Sallent representat per Salvador Sibila Cucurull, Santpedor, representat per en 
Xavier Codina Casas i Sant Fruitós de Bages, representat per Joan Carles Batanés Subirana; 
un representant de la Cambra de Comerç de Manresa, en la figura de Joan Sebastià Rodó Rodà; 
i un representant del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, amb en Jaume Perarnau 
Llorens.  
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Una gota d’aigua 
Les activitats que oferim als centres docents 

abarquen quatre àmbits: aigua, natura, tècnica i 
història. Tots els àmbits giren al voltant de la 

imprtància de la Sèquia i l’aigua i com aquests 
elements han transformat el medi natural, social i 

cultural a l’entorn del canal i de la comarca.  
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CIÈNCIA I TÈCNICA 3_6  Aquest curs hem 
e n c e t a t l ’ a c t i v i t a t c o m b i n a d a 
d’experimentació i descoberta de la ciència i 
la tècnica per a grups d’intants de 3 a 6 anys. 
Es duu a terme a les  instal·lacions del Lab 
0_6 i a les del Museu de la Tècnica de 
Manresa, on poden veure els telers i 
màquines en funcionament relacionades  
amb el procés productiu de la cinteria i, 
p o s t e r i o r m e n t , g a u d i r d e l ’e s p a i 
d’experimentació amb diferents propostes. 

És un complex museístic, 
experimental i divulgatiu 
al voltant de la 
importància de l’aigua 
per al desenvolupament 
humà. És el punt 
neuràlgic i la seu del Parc 
de la Sèquia, així com el 
cenre de referència per 
al nostre Servei Educatiu. 

CENTRE DE L’AIGUA 
CAN FONT

VISITES 2017: 5.259 
(71% públic escolar)
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T R O B A D E S A M B C I È N C I E S 
EXPERIMENTALS AL MUSEU DE LA 
TÈCNICA.  Al mes de febrer es van portar a 
terme aquestes trobades, organitzades pel 
Camp d’Aprenentatge del Bages, dins del 
Pla de Formació de Zona del Departament 
d’Ensenyament. En aquesta ocasió es van 
donar a conèixer algunes de les activitats 
educatives que portem a terme, per a infants 
d’educació primària i ESO.

Era una de les masies més 
importants de la rodalia de 
Manresa, en una finca que 
ara ha quedat envoltada per 
la ciutat, però ha mantingut la 
seva estructura medieval i els 
seus horts amb la finalitat de 
construir un veritable espai 
d’educació ambiental.

CASA DE 
LA CULLA

VISITES 2017: 6.173 
(93% públic escolar)

APADRINEM LA SÈQUIA.  És un projecte 
basat en la idea de l’apadrinament o 
adopció d’un element patrimonial de la 
Sèquia, per part dels centres educatius. 
L’objectiu és formentar la motivació de 
l’alumnat com a protagonista del seu propi 
procés d’aprenentatge. El projecte permet el 
treball interdisciplinari des de diferents àrees 
curriculars.



Històries d’aigua 
Una de les funcions de la Fundació són les activitats de conservació del patrimoni, així com  fer 

activitats de difusió i divulgació dels temes a l’entorn de la Sèquia i de la industrialització . 

EL TESTIMONI 

XAVIER FERRER - Voluntari del Museu de la Tècnica 

“Per mi és un complement. Hi he trobat un lloc per 
passar una estona i donar sortida a il·lusions i a ganes de 
treballar i d’ajudar i de col·laborar ” 
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PRIMER PREMI SÈQUIA.  La Fundació 
juntament amb la FUB-UManresa van 
convocar el primer premi Sèquia en el 
marc de les Festes de la Llum. Aquest 
guardó vol ser un reconeixement a 
persones i institucions que donen 
continuïtat a l’esperit dels manresans del 
segle XIV. Els guanyadors del premi van 
ser la cooperativa Mengembages, i en 
Pere García a títol pòstum. 

PECES RECUPERADES I RESTAURADES.  Al llarg de l’any al Museu de la Tècnica de Manresa ens arriben 
peticions de donació de peces relacionades amb les exposicions que tenim al Museu. Aquest any 
concretament varem recuperar peces d’Aigües de Manresa, de Antoni Farré, de Jaume Pich, de Marcel·lí 
Canet i de Francisco Ponsa. Això incrementa el fons del Museu amb elements d’aigua, elements ce 
fusteria, un carro de transport amb matricula de Manresa de l’any 1968, dos telèfons de fusta i un batan 
de teler de patacada. També vam començar les restauracions de peces per a l’exposició “Del PTV al 
TDK. Com vivíem a Manresa entre els anys 40 i els anys 90?”  que tindrà lloc el 2018.
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MUSEU DE LA TÈCNICA 
DE MANRESA El monumental edifici dels 

Dipòsits Vells acull el Museu 
de la Tècnica, amb mostres 
permanents vinculades a 
l’aigua i al progrés de la 
ciutat i espais polivalents i 
versàtils que acullen alguns 
dels grans esdeveniments de 
la Catalunya central.

VISITES 2017: 4.585

VISITES TEATRALITZADES.  Al llarg de 
l’any fem diverses activitats de 
divulgació a nivell històric, i una molt 
bona eina per fer-ho són les visites 
teatralitzades. Durant aquest 2017 se 
n’han organitzat 4 de diferents: els 
cintaires al Museu de la Tècnica,; la 
Fa b r i c a n t a , j u n t a m e n t a m b l a 
Biblioteca del Casino de Manresa; una 
a la casa de la Culla; i una familiar 
també al Museu de la Tècnica de 
Manresa, coincidint amb la Setmana 
del Turisme Industrial. 

ACTES, ACTIVITATS I LLOGUERS.  Al llarg de l’any els equipaments del Parc de la Sèquia es 
posen a disposició de la ciutat i la comarca per acollir actes i activitats de tot tipus. Això 
representa una font d’ingressos per la Fundació. 

ACTES I ACTIVITATS 2017: 14.805



Caminant al costat de 
l’aigua 

L’esport és una de les principals motivacions dels visitants , així com conèixer la natura i el 
patrimoni que envolten la Sèquia. Les activitats dirigides als infants també són una de les principals 

motivacions de venir a visitar-nos.   
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INFO SÈQUIA 
PUNT D’INFORMACIÓ Situat al Parc de l’Agulla de 

Manresa, és un centre 
d’interpretació de la Sèquia 
que també serveix com a 
punt d’informació per a 
visitants. Aquí hi podreu 
conèixer els valors històrics, 
patrimonials i 
mediambientals de la Sèquia.

VISITES 2017: 3.740

TALLERS INFANTILS.  Cada any, en 
època no escolar s’organitzen tallers 
per a infants, a l’InfoSèquia, en 
període estival, i al Museu de la 
Tècnica, durant les vacances de 
Nadal. Aquests tallers aprofundeixen 
en els valors de natura, reciclatge i 
recuperació de materials.

VISITES GUIADES.  A la primavera, 
la tardor i l’estiu s’organitzen visites 
guiades per conèixer l’entorn de la 
Sèquia. Les de l’estiu són nocturnes i 
t e n e n m o l t d ’ è x i t j a q u e 
descobreixen un entorn molt 
conegut, però des d’un punt de 
vista diferent. Se solen acompanyar 
amb tast de productes de la zona. 



Activitats destacades 
del 2017 
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Transèquia 2017 
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TRANSÈQUIA 2017.  La Transèquia 
és un acte aglutinador de la 
comarca del Bages, que fa 33 anys 
que se celebra. Va néixer com a 
commemoració dels actes que van 
portar a la construcció de la Sèquia. 
Per això convida a la gent a recórrer 
tot el canal en un ambient familiar, 
festiu i esportiu que cada any 
reuneix a més i més persones. 
L’itinerari que es pot fer a peu, en 
bicicleta, corrent i en handbike és 
organitzat per la Fundació des del 
2014. 

DADES DE LA 
TRANSÈQUIA 2017

0%
3%

22%

75%

CAMINANTS BICICLETA CORRENT
HANDBIKE

4.612 Participants 

222 participants a la MiniTransèquia 

300 voluntaris



Comptes 
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655.106 €
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16%

20%

39%

PERSONAL
EQUIPAMENTS
ALTRES
TRANSÈQUIA 
ACTIVITATS
COMUNICACIÓ
INVERSIONS

5%
8%

9%

79%

APORTACIONS
ACTIVITATS
TRANSÈQUIA
SUBVENCIONS

DESPESES

INGRESSOS



 

Be water 
my friend

info@parcdelasequia.cat · 93 877 22 31 · www.parcdelasequia.cat

Masia de Can Font.  
carretera de Santpedor, s/n 

08243 Manresa
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