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1. Activitats de la Fundació  

 
Seguidament farem una enumeració de les activitats portades a terme pels diferents 

equipaments durant el 2016.  

 

GENER 

_________________________________________________________________ 

Activitats del Museu  9 de gener / Visita Descobreix la Cinteria amb els 5 sentits 

 

Activitats del Parc de la Sèquia  24 de gener / Marxa del terme  

 

Activitats del Museu  gener / Visites guiades al Museu de la Tècnica 

Cada diumenge i festius a 2/4 de 12  el Museu de la Tècnica ofereix visites guiades a 

les dues exposicions, “La Sèquia i l’aigua”  i “La Cinteria 

 

 

FEBRER 

________________________________________________________________ 

 

Sala d’actes del Museu  de l’1 a l’11 de febrer / Exposició Viure Eco 
Una exposició per prendre consciència sobre la importància de preservar el nostre 
entorn i com de fàcil és fer-ho. 
 

Activitats del Museu  6 de febrer / Taller “La força de l’aigua” 

Taller realitzat a la Biblioteca del Casino  

 

Activitats del Parc de la Sèquia  13 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. 

 

Activitats Centre de l’Aigua de Can Font  20 de febrer / Assemblea anual CMES 

 

Activitats del Parc de la Sèquia  20 de febrer / Marxa de les 5000 canes 

Caminada popular amb torxes des del Parc de l’Agulla fins a l’església del Carme, 

ambientada amb fragments teatrals sobre la història de l’aigua de la ciutat. 



 

 

Activitats de l’Infosèquia 21 de febrer / Pedalada pels entorns de la Sèquia amb 

Mbici. 

 

Sala d’actes del Museu  26 de febrer /  Mamma Mia  
Representació del musical a càrrec de l’Escola de Música de Sant Joan de 

Vilatorrada      

 

Activitats Centre de l’Aigua de Can Font 27 de febrer / Fem Landar a Can Font 

Taller d’art en què es faran escultures a partir d’elements naturals 

 

Sala d’actes del Museu  27-28 de febrer / Dia d’Andalusia 

Lloguer de la sala 

 

Activitats del Museu  febrer / Visites guiades al Museu de la Tècnica 

Cada diumenge i festius a 2/4 de 12  el Museu de la Tècnica ofereix visites guiades a 

les dues exposicions, “La Sèquia i l’aigua”  i “La Cinteria 

 

 

 

MARÇ 

__________________________________________________________________ 

 

Activitats del Parc de la Sèquia  6 de març / Transèquia 

La 32a edició de la Transèquia. Es mantenen els recorreguts 

a peu, els 3 recorreguts circulars en BTT de diferents nivells, 

el recorregut, també circular, per cadires de rodes elèctriques, 

handbikes, per persones amb mobilitat reduïda i  també la 

modalitat corrent. 

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 del Parc de la Sèquia  6 de març / Minitransèquia   

Tallers, animació, contes, inflables i molts més atractius que 

converteixen el Parc de l’Agulla en una gran festa per rebre la 

Transèquia 2016. 

 

 



 

 

Activitats del Museu  12 de març / Taller “Un matí de ciència al Museu” 

Activitat per a famílies on podrem introduir-nos en el món científic a partir 

d’experiments que ens relacionen amb el nostre dia a dia. 

 

Activitats del Parc de la Sèquia  12 de març / Fira Cuida’t al Palau Firal 

“L’aigua és salut”, xerrada on es tracten els beneficis de realitzar activitat física lligada 

a l’aigua com a medi.  
 

Activitats de l’Infosèquia 12 de març / Trobada Instagramers Bages 

 

Activitats del Museu  març / Visites guiades al Museu de la Tècnica 

Cada diumenge i festius a 2/4 de 12 el Museu de la Tècnica ofereix visites guiades a 

les dues exposicions, “La Sèquia i l’aigua”  i “La Cinteria. 

 

 

ABRIL 

__________________________________________________________________ 

 

Activitats del Parc de l’Agulla 3 d’abril / Txi Kung a l’Agulla 

 

Activitats de l’Infosèquia  3 d’abril / La Sèquia des de la mirada d’un sequiaire 

Sortida interpretativa per la Sèquia al seu pas per Santpedor on un sequiaire explicarà 
en que consisteix la seva imprescindible tasca de manteniment del canal. 

 

Activitats del Museu  cada dimecres d’abril / Tallers de restauració i recuperació 
de mobles i peces. 
Tallers impartits per la conservadora del Museu, la Pilar Alonso.  
 

Activitats del Museu  4, 5, 6 i 7 d’abril / Fira de l’estudiant 

El Museu acull la Fira de l’estudiant visitada per més de 3000 

alumnes, professors i famílies.  

 

Activitats de l’Infosèquia  17 d’abril / Vermut-concert al parc de 
l'agulla 

Vestir un matí de diumenge d’una manera diferent, amb música en directe i vermut. 

 

Sala d’actes del Museu  23 d’abril / Festa del Sahara  

 Lloguer de la sala 



 

 

Sala d’actes del Museu  25 d’abril / Acte escola l’Espill. Jocs Florals 

Lloguer de la sala  

Activitats del Museu  abril / Visites guiades al Museu de la Tècnica 

Cada diumenge i festius a 2/4 de 12 el Museu de la Tècnica ofereix visites guiades a 

les dues exposicions, “La Sèquia i l’aigua”  i “La Cinteria 

 

 

MAIG 

__________________________________________________________________ 

 

 

Sala d’actes del Museu del 29 d’abril al 30 de maig / Exposició “La dona al món 

industrial”  

L’exposició fa un repàs d  e la importància del treball femení al llarg de la història i en 

els diferents sectors de la industrialització del nostre país, alhora que ressalta el 

vessant familiar i social del rol de les dones. 

 

Activitats del Parc de l’Agulla 1 de maig / Txi Kung a l’Agulla 

 

Activitats de l’Infosèquia  1 de maig / Tast d’iniciació al walking 

Iniciació a la marxa nòrdica 

 

Activitats del Museu  cada dimecres de maig / Tallers 
de restauració i recuperació de mobles i peces. 
 
Tallers impartits per la conservadora del Museu, la Pilar 
Alonso.  
 

 

Activitats del Museu  4 i 11 de maig / Quan anàvem a la fàbrica 

Taller de Memòria on intercanviarem experiències i records del treball com a dones en 

una fàbrica o taller. 

 

Activitats al Parc de l’Agulla 7 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 al Parc de l’Agulla 8 de maig / Batecs solidaris 

 

Activitats al Parc de l’Agulla 8 de maig / Visita al Parc de l’Agulla 

Unes 100 persones de l’Ass. El Viver de Terrassa visiten el Parc i la Sèquia. 

 

 

Activitats del Museu  12 de maig / Cinema “Las sufragistes” 

La lluita de les dones per aconseguir el dret a vot, a la Gran Bretanya 

del primer quart del segle. 

  

 

Activitats del Museu  14 i 28 de maig / Visites guiades amb presentació 

dramatitzada 

Lluís Virós, doctor en història econòmica, ens guiarà per la història de la dona en el 

món industrial a Catalunya 

 

Activitats del Museu  21 i 22 de maig Cap de setmana dels Museus 

Portes obertes al Museu de la Tècnica 

 

Activitats del Parc de la Sèquia 21 de maig / El paisatge de la Sèquia a la ciutat 

Itinerari que ens permetrà descobrir els vestigis del canal medieval a dins de Manresa 
 
 
Activitats del Parc de la Sèquia 21 de maig /  Taller de cinteria 

Taller realitzat en el marc de l’Expobages i el dia dels Museus 

 

Activitats del Museu  28 de maig / Pilar Rahola al Museu de la Tècnica 

Pilar Rahola ens parlarà del seu llibre “Mariona”, una novel·la ambientada entre 1820 i 

1870  durant la revolució industrial catalana. Emmarcat en el Club de lectura. 

 

Activitats Casa de la Culla  29 de maig / Portes obertes a la 

Culla 

Visites a la Culla dins el programa de la Fira d’Entitats de 

l’AAVV de la Balconada 

 

Activitats del Museu  maig / Visites guiades al Museu de la Tècnica 

Cada diumenge i festius a 2/4 de 12 el Museu de la Tècnica ofereix visites guiades a 

les dues exposicions, “La Sèquia i l’aigua”  i “La Cinteria 



 

 

 

JUNY 

__________________________________________________________________ 

 

Activitats del Parc de la Sèquia 3, 4 i 5 de juny / Curs d’instructor de marxa 

nòrdica 

Curs de 20h. per capacitar futurs instructors 

 

Activitats del Parc de l’Agulla 5 de juny / Txi Kung a l’Agulla 

 
 
Activitats del Museu  cada dimecres de juny / Tallers de restauració i recuperació 
de mobles i peces. 
 
Al juny continuen els tallers de restauració. Impartits per la conservadora del Museu, la 
Pilar Alonso.  
 

Activitats del Parc de la Sèquia 11 de juny / Neteja i inspecció 

popular de la riera de Rajadell 

Dins el projecte Xup riera viva, netjea i inspecció fisico-química i 

biològica de l’estat de l’aigua de la riera.   

 

Activitats del Parc de la Sèquia 18 de juny / Jornada lúdica 

cuidem la terra. 

Col·laborem amb el taller de l’ús racional de l’aigua 

 

Sala d’actes del Museu  del 8 de juny al 10 de juliol / Exposició Vi_suals 

Les obres artístiques, fotogràfiques i audiovisuals quedaran exposades al Museu de la 

Tècnica de Manresa. 

 

Activitats del Museu  18 de juny / Vi_suals amb els artistes 

Visita a l’exposició Vi_suals comentada pels mateixos artistes. 

 

Sala d’actes del Museu  19 de juny / Orfeonada 

 

Activitats del Parc de la Sèquia 19 de juny / Visita guiada a la Sèquia 

Per l’Ass. de diabètics de Catalunya 

 



 

Activitats de l’Infosèquia  23 i 25 de juny / Viu l’Agulla a l’estiu 

Comencen els tallers d’estiu a l’Infosèquia 

 

 

Activitats del Museu  juny / Visites guiades al Museu de la Tècnica 

Cada diumenge i festius a 2/4 de 12 el Museu de la Tècnica ofereix visites guiades a 

les dues exposicions, “La Sèquia i l’aigua”  i “La Cinteria 

 

 

 

JULIOL 

_________________________________________________________________ 

 

Activitats Centre de l’Aigua de Can Font  1 de juliol / Festa de l’aigua de Can Font 

Activitats tot el dia al Parc de Can Font: Neteja del parc, música i jocs d’aigua, taller de 

berenar sa, visites teatralitzades, foot truk...  

 

Activitats del Parc de l’Agulla  3 juliol / Txi Kung a l’Agulla 

 

Activitats de l’Infosèquia  juliol / Viu l’Agulla  a l’estiu 

Cicle de manualitats  per gaudir en família de l’estiu. Cada dijous i dissabte de juliol a 

l’Agulla 

 

Sala d’actes del Museu  fins al 10 de juliol / 

Exposició Vi_suals 

Les obres artístiques, fotogràfiques i 

audiovisuals quedaran exposades al Museu de 

la Tècnica de Manresa. 

 

 

Activitats del Museu  juliol / Visites guiades al Museu de la Tècnica 

Cada diumenge i festius a 2/4 de 12 el Museu de la Tècnica ofereix visites guiades a 

les dues exposicions, “La Sèquia i l’aigua”  i “La Cinteria 

 

 

 



 

AGOST   

______________________________________________________________ 

 

Activitats del Parc de l’Agulla 7 agost  / Txi Kung a l’Agulla 

 

Activitats de l’Infosèquia  agost / Viu l’Agulla  a l’estiu 

A l’agost continuen els tallers de manualitats per gaudir en família de l’estiu. Cada 

dijous i cada dissabte d’agost a l’Agulla 

 

Activitats al Parc de l’Agulla 20 d’agost / La Sèquia amb llum de frontal 

Sortida nocturna per la Sèquia i el ramal del Poal amb tast de cava i coca al Mas de 

Sant Iscle. 

 

Activitats Centre de l’Aigua de Can Font  27 d’agost / La 

festa de l’aigua i les bombolles 

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, al parc de Can font. 

 

Activitats al Parc de l’Agulla 28 d’agost / Cantem i contem 

La màgia dels contes a través de les cançons i el dibuix amb la companyia Ailàs 

 

 

Activitats al Parc de l’Agulla 28 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 28 d’agost / Castell de focs de Festa Major 

 

Activitats del Museu  29 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 

 

Activitats del Museu  agost / Visites guiades al Museu de la Tècnica 



 

Cada diumenge i festius a 2/4 de 12 el Museu de la Tècnica ofereix visites guiades a 

les dues exposicions, “La Sèquia i l’aigua”  i “La Cinteria 

 

 

SETEMBRE 

 

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

 

Activitats de l’Infosèquia  fins el 10 de setembre / Viu l’Agulla  a l’estiu 

Més tallers de manualitats per gaudir en família el que queda d’estiu. Cada dijous i 

cada dissabte a l’Agulla 

 

Activitats del Museu  cada dimecres de setembre / Tallers de restauració i 
recuperació de mobles i peces. 
 
El setembre tornen els tallers de restauració. Impartits per la conservadora del Museu, 
la Pilar Alonso.  
 
 
Activitats de la Masia de la Culla 16 de setembre 

/ La Masia de la Culla, de les arrels a la copa 

Visita de descoberta de la història de la casa de la 

Culla. Acompanyarem la visita amb una copa de vi 

del Pla de Bages.  

 

Activitats de l’Infosèquia   17 de setembre / Havaneres a l’Agulla 

 

Activitats del Parc de la Sèquia 17 de setembre / Cuidem la terra 

 

Activitats del Museu  setembre / Jornades de patrimoni  

Portes obertes al Museu de la Tècnica en les jornades de Patrimoni. En el nostre 

horari, de 10 a 14h.  

 

Activitats del Museu  setembre / Visites guiades al Museu de la Tècnica 

Cada diumenge i festius a 2/4 de 12 el Museu de la Tècnica ofereix visites guiades a 

les dues exposicions, “La Sèquia i l’aigua”  i “La Cinteria 

 

 

 



 

OCTUBRE 

 

Activitats del Parc de l’Agulla  1 d’octubre / La Sèquia 

amb llum de frontal 

Caminada nocturna per un dels trams més bucòlics de la 

Sèquia. Amb tast de menjar i vi de la DO Bages. 

 

Activitats del Parc de l’Agulla  2 d’octubre / Txi Kung a l’Agulla  

 

Activitats del Parc de la Sèquia 1 d’octubre / Caminada cardiosaludable 

Dins la setmana del Cor oferim una caminada cardiosaludable amb un guia instructor 

de marxa nòrdica. 

 

Activitats del Parc de l’Agulla  2 d’octubre / Acte 150 anys policia local Manresa 

 

 

Sala d’actes del museu  6, 7, 8 i 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 del Museu  15 d’octubre / Visita Museu 

Visita guiada d’Expresidents de la Cambra de Comerç 

 

Activitats del Museu  16 d’octubre / Portes obertes 

 

Activitats del Parc de la Sèquia 23 d’octubre / Ruta de l’aigua 

Dins el  Congrés  de Recursos i Territori us oferim una matinal per conèixer el conjunt 

d’elements que formen el Parc de la Sèquia: la Ruta de l'Aigua. Visitarem el Parc de 

l'Agulla, Infosèquia,, el Centre de l'Aigua de Can Font i el Museu de la Tècnica de 

Manresa. 

 

Activitats del Museu  octubre / Visites guiades al Museu de la Tècnica 

Cada diumenge i festius a 2/4 de 12 el Museu de la Tècnica ofereix visites guiades a 

les dues exposicions, “La Sèquia i l’aigua”  i “La Cinteria 

 



 

 

NOVEMBRE 

 

Sala d’actes del Museu  4 de novembre / Acte de graduació de la Universitat 

Politècnica 

Lloguer de la sala 

 

Activitats del Parc de la Sèquia 5 de novembre / Autobús de la Xatic 

En motiu de la Setmana del Turisme Industrial l’autobús de la Xatic visita el Museu de 

la Tècnica i el tram de la Sèquia a l’alçada Roure Gros. 

 

Activitats Casa de la Culla 9 de novembre/ Presentació oficial de la Culla 

Presentació oficial de la Culla amb els parlaments de l’Anna Peig, l’alcalde i el Sr. 

Alabern.  

 

Activitats del Museu  12 de novembre / Visita teatralitzada a la 

Cinteria 

Setmana del Turisme Industrial Nova visita teatralitzada al Museu 

amb el personatge d’una cintaire que te molta feina,  prepara boixets i 

enfila les trenadores. 

 

Activitats del Parc de la Sèquia 12 de novembre / Visita a la  

depuradora de Manresa 

Setmana del Turisme Industrial 

 

Activitats del Museu  12 de novembre / Visita guiada a la Sèquia i l’aigua 

Setmana del Turisme Industrial 

 

Sala d’actes del Museu  17 i 18 de novembre / Simpòsium de fructicultura de 

l’Ass. l’Era. 

Lloguer de la sala 

 

Sala d’actes del Museu  26 de novembre / Festa del Cava del Petit Celler 

Lloguer de la sala 

 

Activitats del Parc de la Sèquia 27 de novembre / Els últims revolts de la Sèquia 



 

Ruta que ens descobreix l’últim tram del canal i el paisatge que conforma el Pla del 

Bages. 

 

Activitats del Museu  novembre / Visites guiades al Museu de la Tècnica 

Cada diumenge i festius a 2/4 de 12 el Museu de la Tècnica ofereix visites guiades a 

les dues exposicions, “La Sèquia i l’aigua”  i “La Cinteria 

 

 

DESEMBRE 

 

 

Activitats del Parc de la Sèquia 7 de desembre /  Entra al Sac 

Col·laboració a la  festa del sac al Mas de la Sala 

 

Sala d’actes del Museu  15 de desembre / Acte de la Fundació Socio-sanitària  

Lloguer de la sala 

 

Activitats del Parc de la Sèquia 16 de desembre / Sopar de Nadal d’empresa 

Al Museu de la Tècnica 

 

Sala d’actes del Museu  17 de desembre / Festa de Kids&us  

Lloguer de la sala 

 

 

Activitats del Parc de la Sèquia 17 de desembre / Taller de Santa Llúcia 

Taller de Nadal a la Fira de Sant Llúcia de la ciutat   

 

 

Sala d’actes del Museu  25 de desembre / Concert 

Benèfic  

 Concert de Nadal destinat a fins solidaris  

 

 

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. 

 



 

 

Activitats del Museu  desembre / Visites guiades al 

Museu de la Tècnica 

Cada diumenge i festius a 2/4 de 12 el Museu de la Tècnica 

ofereix visites guiades a les dues exposicions, “La Sèquia i 

l’aigua”  i “La Cinteria 

 

Activitats del Parc de la Sèquia 7 de desembre / Sopar de Nadal d’empresa 

 

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. 

 

 

 

Altres activitats en les quals participa la Fundació 

 

A més a més de les activitats que s’organitzen des del Parc de la Sèquia, el personal 

de la fundació també col·labora o participa en altres activitats, jornades, cursos...  

 

 Dinamització de projectes turístics de Bagesimpuls 

 Jornades professionals: B-Travel 

 Jornada de projectes d’educació i sensibilització ambiental (XUP Riera viva) 

 Curs de protocol per a empreses 

 Programa de punts d’informació de la Diputació de Barcelona 

 Fira Cuida’t: Xerrada “L’aigua és salut” 

 Escola Joviat: Xerrada presentació del Parc de la Sèquia 

 Presentació subvenció de l’Obra Social La Caixa en l’àmbit rural pel projecte 

MEMÒRIA I AIGUA DE LA SÈQUIA (cartes de suport) 

 Congrés de Geologia 

 Taller a “Quin Passeig!” 

 Agulla Market 



 

 Col·laboració en l’Acte organitzat per l’Asociación contra el cáncer infantil 

Adrián González Lanza 

 Col·laboració en el “Castra Ad Aurum” del Poblat Medieval el Playà 

 Congrés Recursos i Territori 

 3ª Nit del Turisme al Bages 

 Col·laboració en la 2ª Exposició de Playmobil a Manresa 

 Jornada del Cercel de Turisme de la Diputació de Barcelona 

 Campi qui jugui 

 Pessebre Vivent del Pont Llarg 

 

 

Convenis i projectes en els quals participa la Fundació 

 

D’altra banda durant l’any 2016 la Fundació ha signat varis convenis per a facilitar la 

tasca que fa i ha participat en diversos projectes de divulgació de la importància de la 

Sèquia i l’aigua. 

 

 Signatura del conveni de col·laboració amb l’Associació GEST  

 Entrega del projecte “Els ramals Manresans de la Sèquia” a l’Ajuntament de 

Manresa 

 Publicació del llibre “Calendari de les festes de l’aigua” en el qual hem 

col·laborat 

 Signatura del conveni amb la Fundació Universitària del Bages 

 Signatura del conveni amb la Fundació Independència i Progrés 

 



 

2. Adquisicions, restauracions i canvis en el fons de la col·lecció del 

Museu de la Tècnica 

 
Durant l'any 2016, en el departament de restauració - conservació hem realitzat, a part 

de les tasques de conservació i manteniment de tots els elements i màquines de les 

exposicions permanents, diferents activitats: 

 

 Col·laboració amb el departament del Servei Educatiu del Parc de la Sèquia 

amb la construcció de diferents maquetes i aparells per a tallers per a infants 

(construcció de maquetes de dipòsits d’aigua, d’un teler gran per a infants de 3 

a 5 anys, diversos tipus de taules amb jocs relacionats amb material de cinteria 

i passamaneria, jocs de contrapesos, etc. 

 

 Pel que fa a peces restaurades durant el 2016, hem de dir que a hores d'ara 

tenim diverses peces en procés de restauració, moltes d'elles en una fase força 

avançada de finalització. 

 
 S’ha iniciat d’un Curs de Restauració i Recuperació de mobles antics amb 

una duració de quatre mesos ( dimecres i dijous ), i que ha tingut molt bona 

acollida. Es per això, que hi ha la voluntat de continuar-lo durant el 2017. 

 
 Donacions i dipòsits d’objectes:  El Museu de la Tècnica de Manresa ha rebut 

les donacions i dipòsits dels següents objectes: 

 

- El Sr. Fermí Bataller Rosa dona una Càmera de filmar de 16mm Bolex 

H16 amb objectiu Vario-Switar 100POE (16-100mm) N/S: 249744/ fabricada 

el 1969. Fabricant: Paillard S.A. (Sante-Croix, Suïssa) i un Projector de 

16mm Bell & Howell (Wheeling Illinois , E.U.A. 

 

- El Sr. Francesc Ponsa Montané deixa al museu com a dipòsit: Un teler de 

patacada amb els eixos i peces interiors desmuntades, dos batans de teler 

de cinteria marca Pallarés, un sable amb la marca FABRICA DE TOLEDO 

AÑO 1859, un Floret amb la marca Toledo 1874, un revòlver, un ganivet 

– baioneta de Monterie i un trabuc. 

 



 

- El Sr. Lluís Ratera deixa al museu com a dipòsit una bancada de 

trenadores de 16 boixets cadascuna, de la marca RATERA, per a la 

fabricació de cordes i trenats. 

 

- El Sr. Jaume Pich dóna sis eines de fusteria que les sumarem a la 

col·lecció d’eines que ja ens va donar el 2008. 

 

- La Sra. Teresa Vasco dóna un maletí de metge de tela amb reforços, 

tancaments i nansa en metall de la primera dècada del segle XX. 

 

- La Sra. Pilar Sopeña Font-Gras, fa donació d’una col·lecció de fotografies 

de la Colònia Antius de Callús, que són dipositades per a la seva correcta 

conservació a l’Arxiu Comarcal de Manresa. 

 

- Recuperació d’un fulcre de la Sèquia.  

 

D'altra banda dir que tenim dues noves incorporacions de voluntaris, l’Enric, que ve un 

cop a la setmana per a la realització de tasques de restauració i la Carmen, de forma 

puntual quan la necessitem per passar o canviar fils dels telers. 



 

 

3. Resum anual de la Casa de la Culla 

 

Des de la primavera del 2016 la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia 

gestiona la Casa de la Culla. Gràcies a aquest nou equipament el Parc de la Sèquia 

segueix creixent, gestionant cada vegada més espais representatius de la ciutat de 

Manresa. 

 

La Culla és una masia de gairebé 1000 anys. La major part de la casa fou construïda 

als segles XIII i XIV i ampliada posteriorment. Fins a mitjan SXIX es trobava enmig de 

vinyes, a tocar del camí ral entre Manresa i Barcelona i era una masia fortificada. La 

Culla va arribar a tenir 300ha i ser una de les masies més importants de Manresa, però 

l’arribada de la fil·loxera va fer desaparèixer la vinya i cap al 1950 la masia quedà 

deshabitada. Tot i els grans canvis que ha experimentat la masia en els últims anys, 

encara queden alguns vestigis del seu passat agrícola, com 10 parcel·les d’horta, que 

avui treballen diferents avis de la barriada dins el projecte “L’hort de l’avi”. 

 

En aquesta masia s’hi realitzen activitats d’educació ambiental des de fa més de 30 

anys, però han anat canviant les entitats que realitzaven aquestes activitats. La masia 

de la Culla va passar a mans de l’Ajuntament l’any 1980, i el 1984 començà a 

funcionar com a Casa de la Natura. Posteriorment la gestió de la masia va passar a 

mans del Consell Comarcal del Bages, que va impulsar el Projecte “L’hort de l’avi” i va 

facilitar que el 1994 s’instal·lés a la masia el Camp d’Aprenentatge del Bages, que va 

donar continuïtat a la Casa de la Natura i encara es troba avui dia a la Culla. 

 

El Camp d’Aprenentatge del Bages és un servei educatiu del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu és facilitar la 

interpretació del medi natural, social i cultural de la comarca, amb una especial 

incidència sobre els aspectes mediambientals, mitjançant l’observació, la descoberta 

de l’entorn, la reflexió i l’experimentació. Com a mostra del seu arrelament a la 

comarca, el Camp d’Aprenentatge del Bages treballa colze a colze amb el Consorci del 

Bages per la gestió de residus i el Parc de la Sèquia. 

 

Des del 2001 el Consell Regulador de la DO Pla de Bages s’estableix a la masia de la 

Culla, aprofitant el vincle que té la masia amb el patrimoni i tradició vitivinícola. 

L’objectiu del Consell Regulador és impulsar els vins produïts en aquesta zona i servir 



 

a la millora del desenvolupament d’una comarca amb us sector vitivinícola important. 

La Denominació d’Origen garanteix l’origen i la qualitat dels vins que s’elaboren als 13 

cellers de la DO.  

 

D’altra banda la Culla també és una dels les portes d’entrada al Geoparc de la 

Catalunya Central, ja que des del Camp d’Aprenentatge és realitzen moltes activitats 

de geologia per alumnes de primària i  secundària. També es troba als terrenys de la 

masia l’Estació Meteorològica de la Culla, gestionada conjuntament amb l’Agència 

Estatal de Meteorologia. 

 

Des que la Fundació AM-JS gestiona la Culla hi aporta dues persones pràcticament a 

jornada completa, per un costat el David Miller responsable del manteniment dels 

horts, la granja, l’estació meteorològica i la masia, que ja porta més de 20 anys fent 

aquesta tasca. Per altra banda la Clara Aguilera, que és la responsable de la gestió de 

la masia i s’ha incorporat com a educadora a l’equip del Camp d’Aprenentatge, 

juntament amb una altra educadora del Consorci del Bages per la Gestió de Residus. 

 

Les activitats no educatives que es realitzen a la Culla ja s’han explicat a l’apartat 

d’activitats del Parc de la Sèquia. A continuació s’expliquen les activitats dutes a terme 

pel Camp d’Aprenentatge del Bages, el projecte de l’hort de l’avi i  el resum anual 

realitzat amb les dades diàries de l’estació meteorològica de la Culla. 

 

Actuacions realitzades pel servei educatiu del Camp 

d’Aprenentatge del Bages 

En aquest apartat s’explica la memòria del servei educatiu del curs 15-16. Es mostra 

separat del servei educatiu del Parc de la Sèquia perquè no està gestionat directament 

des del Parc de la Sèquia. 

 

Al llarg d’aquest curs 15-16 s’han fet 210 activitats d’un dia en les quals han 

participat 6015 alumnes. La major part els alumnes eren de centres de primària i 

secundària (des de 3r de primària a 2n de batxillerat). La gran majoria d’alumnes 

procedien de centres de la comarca del Bages. 

 

D’altra banda s’han fet 10 estades d’entre 2 i 5 dies en les quals han participat 348 

alumnes, que equivaldria a realitzar activitats d’un dia amb 1064 alumnes.   

 



 

ACTIVITAT 
NÚM. 

D'ALUMNES 
NÚM. 

D’ACTIVITATS  

NUM. D’ALUMNES 
EQUIVALENTS A 

ACTIVITATS D’1 DIA 
ACTIVITATS D’1 DIA 6015 210 6015 

ESTADES DE 2 DIES 60 3 120 

ESTADES DE 3 DIES 248 6 744 

ESTADES DE 5 DIES 40 1 200 

TOTAL   7079 
 

 

Les activitats d’un dia s’han repartit de la següent manera segons ens àmbits 

treballats: 

 

ACTIVITAT NÚM. D'ALUMNES NÚM. DE VISITES 
AIGUA 320 9 
ENTORN NATURAL 329 9 
GEOLOGIA 1336 56 
TREBALL A LA CULLA 1139 3 
METEOROLOGIA 551 20 
QUIMICA 184 11 
RESIDUS 2156 73 
TOTAL 6015 210 

 

 

Per altra banda, des del Camp d’Aprenentatge durant el curs 2015-2016 es van fer 

varis projectes de formació amb professors i alumnes. Es fer el projecte compartit de 

residus amb l’ escola Barnola d’Avinyó, l’escola Montserrat de Sant Salvador de 

Guardiola, les escoles Sant Ignasi i l’Espill de Manresa i l’escola de Rellinars. Es van 

fer les trobades amb les Ciències Experimentals per explicar com fer una pràctica 

d’electroforesi i altres activitats que es fan al Camp d’Aprenentatge del Bages. Es 

segueix col·laborant amb escoles que venen de manera autònoma a visitar la Culla. 

També s’han deixat en préstec varis materials perquè els professors facin activitats als 

centres, entre d’altres la maleta de les olimpíades de geologia que serveix als centres 

per a preparar-se per aquestes proves. I finalment s’han realitzat assessoraments a 

aquell professorat que ho ha demanat. 

 

 

L’hort de l’avi 

L’Hort de l’Avi és una activitat que es desenvolupa des de l’any 1994 a una part de  

l’horta de la Casa de la Culla de Manresa. Consisteix en que un grup de 12 persones 

grans cultiven pel seu ús particular, però amb la possibilitat de ser visitada pels 

alumnes del Camp d’Aprenentatge, una parcel·la de l’horta de la Casa de La Culla, 



 

amb el suport i coordinació de dos tècnics del Camp d’aprenentatge del Bages ubicat a 

la Casa de la Culla. El nombre total de parcel·les dedicades a aquesta activitat és de 

12. 

 

Per gaudir de l’ús de la parcel·la cada hortolà ha de complir un Reglament de règim 

intern i abonar el Preu públic establert que per a l’any 2016 ha estat de 50€ any (igual 

que els darrers anys).   

 

Durant l’any 2016 s’ha donat de baixa un hortolà, de tal manera que a finals d’any hi 

havia 4 parcel·les buides i 8 utilitzades pels següents hortolans: Francisco Urbano 

Pérez, Juan Francisco López Gomera, Sandalio Alvarez Martínez, José Antonio 

Sanchez Davila, Jordi Rovira Nieto, Isidre Calvet Pujol, Àngels Berenguer Casas, 

Isidro Fitó Prats. 

 

Característiques dels hortolans: els hortolans són pensionistes d’entre 60 i 84  anys. 

Són tots de Manresa i, concretament, dels barris veïns de la Casa de La Culla: La 

Balconada i la Font dels Capellans. La majoria havien fet anteriorment activitats 

relacionades amb el camp.  

 

Es van fer 1 reunió al juny amb tots els hortolans per explicar-los els canvis de gestió 

de la Culla però la voluntat de donar continuïtat al projecte de l’hort de l’avi. 

Paral·lelament s’han fet reunions amb serveis socials de l’Ajuntament de Manresa per 

a  demanar-los suport en la gestió del projecte i en la definició de les condicions per a 

accedir a portar aquests horts. De moment es reserven algunes parcel·les buides 

perquè s’està estudiant la possibilitat de treballar-les amb projectes conjunts amb 

altres entitats, com per exemple Althaia. 

 



 

Estació meteorològica de la Culla 

Al jardí meteorològic de la Culla hi ha una estació automàtica, que envia les dades 

directament a l’AEMET i una estació manual de la qual es prenen les dades 

meteorològiques diàriament, de dilluns a divendres 3 cops al dia.  

 

L’estació meteorològica de la Culla és en realitat una estació agro-meteorològica, ja 

que s’hi agafen dades de la Temperatura al subsòl i a diferents alçades, que són útils 

per a l’agricultura. Les dades que s’agafen són les següents: 

- Temperatura: màxima i mínima diària. Mínima a 0cm, 15cm i 70cm. 

Temperatures de subsòl a les 7h a -100cm, -50cm, -20cm, -10cm i -5cm 

- Evaporació diària: amb el tanc d’evaporació i l’evaporímetre de Piché 

- Precipitació diària 

- Humitat relativa a les 7h les 14h i les 19h HS 

- Hores d’insolació 

 

A continuació es mostra el climograma del 2016 i el resum de dades mensual de 

desembre de 2016. 

 

 

 

 



 

 

 

Al jardí meteorològic també hi ha un captador de pol·len, del qual es recullen les dades 

des de la Universitat Autònoma de Barcelona setmanalment per a fer un seguiment de 

la quantitat i varietat de pol·len que hi ha a Manresa. 



 

4. Servei educatiu del Parc de la Sèquia  

 

En aquest apartat s’explica la memòria del servei educatiu del curs 15-16 del Parc de 

la Sèquia. 

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 17 visites de centres educatius amb un 

total de 827 alumnes, procedents principalment de la comarca del Bages. El nivell 

dels alumnes anava des d’educació infantil a 1r cicle d’ESO. 

Cal destacar que aquest curs hi ha començat a haver demanda dels cursos baixos de 

primària, educació infantil i cicle inicial, segurament degut a la millora realitzada en les 

activitats adreçades a aquests nivells. 

També cal comentar que a aquest curs, per potenciar el coneixement de la Sèquia 

entre els alumnes s’ha ofert l’activitat: La misteriosa Llum adreçada a les escoles de 

Manresa. 

 

CENTRE DE L’AIGUA DE CAN FONT 

 

Al llarg d’aquest curs 15-16 s’han fet 95 visites i tallers on hi ha participat 2.805 

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 NÚM. D'ALUMNES NÚM. DE VISITES 
POTABILITZADORA 1100 28 
EDAR ST. FRUITÓS 708 14 
EDAR MANRESA 52 2 
CENTRE DE L'AIGUA 1787 70 
ALTRES (xerrades, ETAP pobles, ...) 143 4 
TOTAL 3790 114 



 

 

Aquest curs, i a petició de GIAC, s’ha fet una visita a la potabilitzadora d’Olost 

adreçada als alumnes de l’escola del poble i una xerrada a l’INS de Camprodon on 

s’ha explicat l’abastament i gestió d’aigua del poble. 

 

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 

i a una alumna estudiant de màster a Manchester. També s’ha fet un assessorament a 

uns alumnes de cicle superior de primària que estaven preparant una ponència per al 

Congrés de Joves científics que organitza la Universitat de Barcelona. 

 

MUSEU DE LA TÈCNICA 

 

Aquest curs el Museu de la Tècnica ha rebut 10 visites amb un total de 425 

alumnes, procedents bàsicament de centres del Bages. El nivell dels alumnes anava 

des de cicle mitjà de primària a 2n cicle d’ESO, però amb predomini dels alumnes de 

primària. 

 

Resum del núm. d’alumnes 

 

 
CURS 15-16 

Centre de visitants 827 

Centre de l'Aigua 2805 

Museu de la Tècnica 425 

TOTAL 4057 

 

 



 

Resum del núm. de visites 

 
  Curs 15-16 

Centre de visitants 17 

Centre de l'Aigua 95 

Museu de la Tècnica 10 

TOTAL 122 
 

 

 

 

 

Millora d’activitats 

 
Al llarg d’aquest curs s’han fet algunes millores al Servei educatiu del Parc de la Sèquia. 

 

Una de les activitats del Centre de visitants, L’horta manresana, s’ha adaptat a les 

escoles que tenen el Parc de l’Agulla com a punt de sortida. Es va parlar amb Càrites per 

poder adaptar l’activitat als horts que tenen a la partida del Colomer i s’ha provat amb una 

escola, modificant el guió de l’activitat per adaptar-la a aquest nou espai. 

 

Com s’ha comentat en l’apartat anterior, a petició de GIAC i des del Centre de l’Aigua, 

s’han elaborat els materials i els guions per poder fer una visita amb alumnes de primària 

a la potabilitzadora d’Olost i la presentació i el guió per poder fer la Xerrada Què hi h 

darrera l’aixeta? a l’Institut de Camprodon. 

 

En el Museu s’han fet dues millores: el Mans a les eines! Construïm els dipòsits, s’ha 

repensat i s’ha fet més manipulativa. Amb la construcció d’unes maquetes noves que els 

alumnes manipulen i repensant el guió de l’activitat, s’ha aconseguit que siguin els 



 

mateixos alumnes que vagin deduint com funcionaven els dipòsits i com han de construir 

les maquetes. 

 

 

 

Per altra banda, s’ha preparat una activitat nova adreçada als alumnes més petits, 

educació infantil, l’activitat Ciència i Tècnica 3_6 que s’ha provat amb nens d’un casal a 

l’estiu i es té previst que la comencin a fer les escoles de cara al curs 16-17. Aquesta 

activitat és el fruit d’un treball conjunt que vam iniciar amb els estudis d’Educació infantil 

de la FUB. En aquesta activitat, els alumnes fan un treball d’experimentació en temes de 

ciència al Lab 0_6 i en temes de tècnica a l’espai d’experimentació del Museu. 

 

 



 

 

 

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. 

 



 

5. Estadístiques del Parc de la Sèquia 

VISITANTS PARC DE LA SÈQUIA 2016 
 
 
Visitants que fins a setembre de 2016 hi ha hagut en cada un dels equipaments: 
 
El total d’usuaris del Parc de la Sèquia és de 57328. 
 

Parc de la Sèquia 2016-VISITANTS EQUIPAMENTS TOTAL  

La culla 6149 

Centre de Visitants 3768 

Centre de l'Aigua  4945 

Museu de la Tècnica 4678 

Lloguer espais/permisos  12136 

Actes propis del Parc de la Sèquia  9452 
  41128 
Patrocinis  16200 
TOTAL 57328 
  
 

   
 

2015 2016 

Equipaments  9736 19540 

Lloguer espais/permisos 28766 12136 

Patrocinis 9560 16200 

Actes propis del Parc de la Sèquia  10921 9452 

TOTAL 58983 57328 

 

 
 



 

 
 
Procedència dels visitants del Parc de la Sèquia el 2016: 
 

 
 
Com ens han conegut els nostres visitants: 
 

 



 

 
 

 
 



 

6. Recull de comunicació  

PRIMER SEMESTRE 2016 

 

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 aquest mitjà de comunicació, durant el primer semestre s’han fet tant sols un 
anunci puntual. 
 
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. 
 
Durant aquest primer semestre tampoc s’han contractat campanyes amb TLB Grup, ni 
cap altre mitjà local. 
 

ACCIONS DE PREMSA 

 
Com a accions de premsa, tant s’han enviat les següents notes de premsa als mitjans de 
comunicació (les referents a la Transèquia es troben en el corresponent dossier de 
comunicació): 
 
- 17/02/2016: El Museu de la Tècnica de Manresa acollirà el Musical Mamma Mia. 
 
- 26/04/2016: La dona i el món industrial (conjuntament amb l’Ajuntament de Manresa). 
 
- 25/05/2016: Aquest dissabte Pilar Rahola al Museu de la Tècnica de Manresa. 
 

DIFUSIÓ PRÒPIA 

 
Com ja és habitual hem fet diversos enviaments a la nostra extensa base de dades: 
 
- 05/01/2016: Agenda de gener 
 
- 29/01/2016: Agenda de febrer 
 
- 10/02/2016: Partit de Futbol Dual 
 
- 16/02/2016: LandArt al Centre de l’Aigua 
 
- 21/02/2016: Mamma Mia 
 
- 01/03/2016: Agenda de març 



 

- 09/03/2016: Un matí de ciència i fira cuida’t 
 
- 18/03/2016: Taller de restauració 
 
- 31/03/2016: Agenda d’abril 
 
- 11/04/2016: Vermut i Nordic Walking 
 
- 26/04/2016: La dona al món industrial i Nordic Walking 
 
- 29/04/2016: Agenda de maig 
 
- 10/05/2016: “Las Sufragistas” 
 
- 10/05/2016: Jornada per a mestres de primària al Parc de la Sèquia. 
 
- 19/05/2016: Inscripcions Servei Educatiu Parc de la Sèquia 
 
- 19/05/2016: DIM i ExpoBages 
 
- 24/05/2016: Pilar Rahola 
 
- 01/06/2016: Agenda de juny 
 
- 07/06/2016: Neteja i inspecció Xup Riera Viva 
 
- 16/06/2016: Colors_D_Vi 
 
- 29/06/2016: Festa de la carretera de Santpedor 
 
També tenim constantment actualitzades les xarxes socials del Parc de la Sèquia. Actualment 
comptem amb compte de Twitter del Parc de la Sèquia i del Museu de la Tècnica, 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. 

 

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 
primer semestre del 2016 ha estat de 63’9 visites diàries. Amb un total de 37.066 pàgines 
vistes, i amb una durada mitjana de sessió de 2:31 minuts. 
 
 

RECULL DE PREMSA 

 
“El Parc de la Sèquia, sorteja el Carnet Segellable”. Freqüència digital, 07/01/2016 
 
“Paisatges sonors”. El pou digital, Febrer 2016 
 
“L’esport entra amb força a les Festes de la Llum de la mà del Club Tennis Manresa”. El 
setmanari,03/02/2016 



 

 
“La CUP Manresa també s'oposa al projecte d'hotel de l'Agulla”. El setmanari, 03/02/2016 
 
“Meandre ensenyarà com serà l'ampliació del Parc de l'Agulla”. Nació Manresa, 04/02/2016 
 
“Meandre reprèn la campanya contra el complex hoteler al Parc de l'Agulla”. Nació Manresa, 
07/02/2016 
 
“S'inicia la substitució de la xarxa general d'aigua potable al Camí de les Aigües “. Nació 

Manresa,08/02/2016 
 
“Meandre lluita contra el projecte d'hotel a l'Agulla”. El setmanari, 08/02/2016 
 
“PRESENTS A LA JORNADA DE PROJECTES AMBIENTALS DE CATALUNYA”. Revista Xup 
Riera 
Viva, 10/02/2016 
 
“L’Ajuntament de Sant Fruitós no retirarà el projecte de l’hotel i benzinera a l’Agulla”. Regió 7, 
11/02/2016 
 
“Mbici organitza una excursió en bicicleta per l'entorn de la Sèquia”. Nació Manresa, 
11/02/2016 
 
“La Festa de la Llum engega amb força aquest cap de setmana”. Nació Manresa, 12/02/2016 
 
“ERC denuncia que el Portal de l'Agulla dóna «percepció de maniobra especulativa”. Nació 
Manresa, 12/02/2016 
 
“Meandre demana firmes per aturar el projecte de l'Agulla”. El setmanari, 13/02/2016 
 
“Meandre inicia una recollida de firmes contra el complex hoteler que preveu Sant Fruitós al 
Parc de l'Agulla ”. Nació Manresa, 13/02/2016 
 
“Una fuita a prop de la potabilitzadora omple d'aigua la carretera de Santpedor”. Nació 
Manresa, 14/02/2016 
 
“Xup Riera Viva participa en una jornada sobre medi ambient”. Regió 7 digital, 16/02/2016 
 
“Mbici organitza una ruta per la Sèquia per aquest diumenge”. Nació Manresa, 16/02/2016 
 
“La CUP vol una oposició «frontal» al Portal de l'Agulla que proposa Sant Fruitós”. Nació 
Manresa, 16/02/2016 
 
“La Generalitat construirà un carril per a bicis entre Manresa i Santpedor”. Regió 7, 
17/02/2016 
 
“La CUP de Manresa creu que un hotel al costat de l’Agulla no s’adiu amb les necessitats del 
territori”. Regió 7, 17/02/2016 
 
Manresa enceta amb la llum el cicle festiu que aplega la Fira de l’Aixada i la Transèquia”. 
Freqüència digital, 18/02/2016 
 
“Josep Alabern advoca per una societat més ètica”. Freqüència digital, 18/02/2016 



 

 
“Es va crear un parc per protegir el llac, ara toca protegir el parc” ”. Freqüència digital, 
18/02/2016 
 
“El govern de Manresa demana als pobles veïns de Sant Fruitós que s'oposin al Portal de 
l'Agulla”. Nació Manresa, 19/02/2016 
 
“L’encesa de la Llum de demà vestirà la façana de la Buresa amb cubs gegants”. Regió 7, 
19/02/2016 
 
“Alabern: «Crec fermament que de l'aigua i l'energia no se'n poden treure beneficis privats»”. 
Nació Manresa, 19/02/2016 
 
“Avui ens falta més llum que no pas aigua”. Regió 7, 20/02/2016 
 
“L’home de les Aigües al pregó de la Llum” Regió 7, 20/02/2016 
 
“El Portal de l’Agulla enfronta Batanés amb el regidor Aloy”. Regió 7, 20/02/2016 
 
“Dues rutes bagenques, entre les millors a l'entorn del riu Llobregat”. Nació Manresa, 
20/02/2016 
 
“Batanés li etziba a Aloy que es preocupi de Manresa, "on prou feina té"”. El setmanari, 
20/02/2016 
 
“Alabern advoca per una societat més ètica i amb més "llum" en un intens pregó"”. El 
setmanari,20/02/2016 
 
“La Festa de la Llum estrena la marxa de les Cinc Mil Canes”. Nació Manresa, 21/02/2016 
 
“Una marxa de 200 torxes recorre les 5000 canes de distància entre el Parc de l’Agulla i el 
Carme”. Regió 7, 21/02/2016 
 
“Una dotzena de persones remunten la Sèquia en bicicleta guiats per Mbici”. Nació Manresa, 
21/02/2016 
 
“El museu de la tècnica de Manresa acollirà el musical 'Mamma Mia'”. El setmanari, 21/02/2016 
 
“El Bages acaba de resoldre els dèficits històrics d’abastament d’aigua que tenia”. Regió 7, 
22/02/2016 
 
“Sant Joan i Santpedor també es posicionen contra el Portal de l'Agulla que defensa Sant 

Fruitós”.Nació Manresa, 22/02/2016 
 
“Santpedor analitzarà quin impacte pot tenir el projecte de l’Agulla en la seva mobilitat”. Regió 
7, 23/02/2016 
 
“Sant Joan portarà al proper ple una moció contrària al projecte de l’Agulla”. Regió 7, 
24/02/2016 
 
“La Generalitat obre un espai per opinar sobre el Portal de l'Agulla”. Nació Manresa, 24/02/2016 
 
“L'esquerra anticapitalista penja una pancarta contra el Portal de l'Agulla”. Nació Manresa, 



 

25/02/2016 
 
“Batanés convida als crítics amb el Portal de l’Agulla a presentar-hi al·legacions”. Regió 7, 
25/02/2016 
 
“La Diputació traspassa a Manresa la carretera de Santpedor fins al Parc de l'Agulla”. Nació 
Manresa, 26/02/2016 
 
“A més a més. Mamma Mia”. Regió 7, 26/02/2016 
 
“Obres de millora al camí de les aigües”. Regió 7, 26/02/2016 
 
“CiU Sant Fruitós insta a consensuar el Portal de l’Agulla per casar “la inversió al territori amb la 

preservació de l’entorn” "”. El setmanari, 26/02/2016 
 
“CiU Sant Fruitós diu que és al Consorci de l'Agulla on s'ha de debatre el complex hoteler”. 
Nació Manresa, 26/02/2016 
 
“L’ajuntament hauria eixugat el dèficit d’una tacada si s’hagués venut Aigües de Manresa”. 
Regió 7, 27/02/2016 
 
“Una dotzena de persones descobreixen la Sèquia en bici durant les Festes de la Llum”. Regió 

7, 
27/02/2016 
 
“La primera Catalonia Balloon tour porta una dotzena de globus al Bages”. Regió 7, 27/02/2016 
 
“CDC de Sant Fruitós demana al govern local que es “repensi” el Portal de l’Agulla”. Regió 7, 
27/02/2016 
 
“Esport i activitats de lleure per a una nova edició dels 'Batecs Solidaris'”. El setmanari, 
27/02/2016 
 
“La plaça del Milcentenari es consolida com l’espai escènic de la Fira de l’Aixada”. Regió 7, 
28/02/2016 
 
“El 7 i 8 de maig se celebrarà la tercera edició dels Batecs Solidaris”. Nació Manresa, 
29/02/2016 
 
“Del dietari de Guillem Catà”. El pou digital, març 2016 
 
“Una de freda... Festa de la Llum”. El pou digital, març 2016 
 
“El Misteri de la Llum al Carme es podrà veure en una pantalla fora de l’església”. Regió 7, 
01/03/2016 
 
“Pujol Gear Solutions diu tenir previst crear ocupació”. Regió 7, 03/03/2016 
 
“Els forats fan intransitable el camí de l’Agulla entre el tennis i el berenador”. Regió 7, 
03/03/2016 
 
“ Bages Impuls convoca una jornada per subratllar els atractius turístics comarcals”. Regió 7, 
05/03/2016 



 

 
“El Montepio homenatja avui els socis més veterans”. Regió 7, 05/03/2016 
 
“Un passeig entre núvols per a pilots de mig Europa”. Regió 7, 07/03/2016 
 
“La FAVM demana lideratge a Junyent per millorar l'estat de les infraestructures vitals”. Nació 
Manresa, 08/03/2016 
 
“Manresa elabora un informe contrari al projecte del Portal de l’Agulla”. El setmanari, 
09/03/2016 
 
“El Govern de Manresa confirma la seva oposició al Portal de l'Agulla de Sant Fruitós ”. Nació 
Manresa, 09/03/2016 
 
“Els Batecs Solidaris esperen recaptar 15.000 euros “per guanyar la cursa de l’exclusió social” 

”. 
El setmanari, 10/03/2016 
 
“Òmnium i Meandre proposen una sortida poètica a l'Agulla”. El setmanari, 12/03/2016 
“El parc de l’Agulla tindrà la seva avinguda”. Regió 7, 12/03/2016 
 
“L’obra per portar aigua de la Sèquia a quatre municipis ja està a la recta final”. Regió 7, 
13/03/2016 
 
“Manresa obre les vagues del franquisme”. Regió 7, 14/03/2016 
 
“Manresa i Sant Fruitós debatran el projecte d'hotel a l'Agulla”. El setmanari, 14/03/2016 
 
“Moncal diu que basarà el Portal de l’Agulla en les energies renovables”. El setmanari, 
15/03/2016 
 
“La majoria de grups insta a refer el projecte d’hotel a l’Agulla dins el Consorci”. El setmanari, 
18/03/2016 
 
“Un eclipsi més mirat que vist.” Regió 7, 21/03/2016 
 
“Vols fer la volta a l'Anella Verda de Manresa en bicicleta en quatre etapes? ”. Nació Manresa, 
25/03/2016 
 
“Veïns del Xup s’impliquen en la recuperació de la riera de Rajadell, al barri”. Regió 7, 

27/03/2016 
 
“La Fira de l’Estudiant oferirà orientació acadèmica a més de 3.000 alumnes”. Regió 7, 
01/04/2016 
 
“«El Geoparc és un recurs potenciar per a gent de fora» “. Regió 7, 02/04/2016 
 
“Meandre demana a la promotora del projecte de l’Agulla que el retiri“. Regió 7, 02/04/2016 
 
“Del lleure al cultiu per al futur de l’Estació” Regió 7, 02/04/2016 
 
“El carrer de la Concòrdia també està partit, com el del Mossèn Serapi Farré”. Regió 7, 
02/04/2016 



 

“La Fira de l’Estudiant arrenca amb 800 alumnes visitants i n’espera 2.200 més”. Regió 7, 
02/04/2016 
 
“La Fira de l'Estudiant posa l'enfoc en els alumnes de 4t d'ESO”. El Setmanari, 04/04/2016 
 
“Ajuntament de Sant Fruitós. Anunci. Ple municipal”. Regió 7, 06/04/2016 
 
“Sant Fruitós proposa fer un pas elevat a la carretera de Berga”. Regió 7, 07/04/2016 
 
“El Consell Comarcal del Bages tomba per unanimitat la benzinera, hotel i fast-food al Parc de 
l'Agulla”. Nació Manresa, 07/04/2016 
 
“El Campus de Manresa mostra l'oferta d'estudis i serveis”. El Setmanari, 07/04/2016 
 
“COM MÉS ESTALVI, MÉS CARA L’AIGUA”. Regió 7, 09/04/2016 
 
“Quinze artistes bagencs fixaran la seva mirada en el color del vi en el Vi_suals 2016”. El 
Setmanari, 12/04/2016 
 
“Meandre recull mil firmes contra l’hotel a l’Agulla”. El Setmanari, 13/04/2016 
 
“L'Esquerra Independentista organitza una xerrada d'oposició al Portal de l'Agulla”. Nació 
Manresa, 13/04/2016 
 
“Tallen l’eix transversal per protestar contra el projecte urbanístic al parc de l’Agulla”. Regió 7, 
17/04/2016 
 
“Meandre i la FAVM proposen la reafirmació de la Declaració de l'Agulla de 2003”. Nació 
Manresa, 18/04/2016 
 
“L’esquerra independentista talla l’Eix Transversal per mostrar a Batanés el seu rebuig al Portal 
de l’Agulla”. Nació Manresa, 19/04/2016 
 
“ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS PLOMISTES DE LES AIGÜES POTABLES DE 
MANRESA.CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA”. Regió 7, 19/04/2016 
 
"El Parc de l'Agulla ha de tenir un caràcter supramunicipal". El setmanari, 20/04/2016 
 
“L’incivisme no ajuda a mantenir com cal els parcs infantils”. Freqüència digital, 20/04/2016 
 
“La Fira de l’Estudiant ha captat l’interès de més de 3.000 alumnes de secundària”. Freqüència 
digital, 20/04/2016 
 
“Ecologistes i associacions de veïns demanen més protecció per a l’Agulla” . Regió 7, 
21/04/2016 
 
“El Museu de la Tècnica estrena l'exposició «La dona al món industrial»”. Nació Manresa, 
26/04/2016 
 
“El Museu de la Tècnica de Manresa acollirà l’exposició «La dona al món industrial»” . Regió 7, 
27/04/2016 
 
“Sant Fruitós sospita que Manresa vol emportar-se el «seu» hotel del Portal de l'Agulla al Parc 



 

Tecnològic”. Nació Manresa, 29/04/2016 
 
“L’exposició d’alcaldes democràtics exhibeix les complicitats entre política i periodisme”. Regió 
7, 29/04/2016 
 
“Sant Fruitós aviva la tensió amb Manresa per l’Agulla”. El setmanari, 29/04/2016 
 
“La tercera edició de Batecs Solidaris s’avança un mes i se celebrarà el 7 i 8 de maig”. El 
setmanari, 30/04/2016 
 
“El govern fruitosenc obre un segon front amb Manresa pel conflicte amb l’hotel a l’Agulla” . 
Regió 7, 30/04/2016 
 
“Manresa haurà de tornar 405.000 euros d'una subvenció per a l'edifici Impuls, avisa el PSC”. 
Nació Manresa, 30/04/2016 
 
“ALCALDES OBLIGATS A ENTENDRE’S”. Regió 7, 30/04/2016 
 
““Posi un hotel aquí” ”. Regió 7, 30/04/2016 
 
“«Semblava que parléssiu amb un glaçó sota la llengua, amb les ‘el·les’ i les vocals obertes... 
em va enamorar»”. El Pou digital, Maig 2016 
 
“L’ampliació del parc de l’Agulla, màxim baluard de l’Anella Verda”. El Pou digital, Maig 2016 
 
“L’entrevista. Joan Estragués Vidal”. El Pou digital, Maig 2016 
 
“Sant Fruitós. La Competència. ” El Pou digital, Maig 2016 
 
“Tot per una pilota”. El Pou digital, Maig 2016 
 
“Un pulmó irrenunciable”. El Pou digital, Maig 2016 
 
“Fira de l’Estudiant al Museu de la Tècnica”. El Pou digital, Maig 2016 
 
“«La base és molt senzilla: he de pensar què necessites per ser feliç a casa meva»”. Regió 7, 
01/05/2016 
 
“Ja és aquí la tercera edició de «Batecs Solidaris»”. Nació Manresa, 02/05/2016 
 
“La 18a Moguda a l'Agulla del CAE promet ser «molt bèstia»”. Nació Manresa, 02/05/2016 
 
“Manresa pot perdre més d'1,5 milions de subvencions pel canvi d'usos de l'edifici Impuls”. 
Nació Manresa, 03/05/2016 
 
“Manresa pot haver de tornar 1,2 milions de l’edifici Impuls”. El setmanari, 03/05/2016 
 
“La CUP reitera que el Parc Tecnològic és una operació especulativa fallida”. Nació Manresa, 
03/05/2016 
 
“La recuperació d'una rotonda culmina les millores al camí del Parc de l'Agulla“. Nació 
Manresa, 03/05/2016 
 



 

“L’esquerra independentista fa palès la seva oposició al projecte del Portal de l’Agulla”. 
Freqüència digital, 04/05/2016 
 
“L’Ajuntament fa un pla de camins rurals per compatibilitzar l’ús agrícola i el lleure”. Regió 7, 
04/05/2016 
 
“El govern de Manresa replica al de Sant Fruitós que barreja «naps i cols» amb l’hotel ”. Regió 
7, 04/05/2016 
 
“Tot a punt per als dos dies de Batecs Solidaris”. Regió 7, 06/05/2016 
 
“Tarda d’activitats amb la divuitena Moguda a l’Agulla del CAE”. Regió 7, 07/05/2016 
 
“UN PARC FRACASSAT, DE MOMENT”. Regió 7, 07/05/2016 
 
“A Manresa hi ha més infants en situació de risc i amb més necessitats que fa 25 anys”. Regió 
7, 07/05/2016 
 
“«Si fos per mi, proclamaria demà mateix la independència de la Catalunya Central»””. Regió 7, 
08/05/2016 
 
““Descalços pel Parc” ”. Regió 7, 08/05/2016 
 
“El Museu de la Tècnica ensenyarà en què consistia el treball femení a la indústria ”. Nació 
Manresa, 09/05/2016 
 
“"Les piscines estan a punt d'arribar a l'equilibri econòmic"”. El Setmanari, 09/05/2016 
 
“El CAE celebra la seva Moguda a l'Agulla més «bèstia»”. Nació Manresa, 09/05/2016 
 
“Sis-cents cors solidaris bateguen a l’Agulla” ”. Regió 7, 09/05/2016 
 
“Comencen les obres per fer un nou accés al Recinte d'Aigües de Manresa”. Nació Manresa, 
09/05/2016 
 
“Decathlon reforça el caràcter familiar del sisè Decabike”. El Setmanari, 10/05/2016 
 
“Decathlon reforça el caràcter familiar de la sisena edició del Decabike”. Nació Manresa, 
11/05/2016 
 
“Del Parc de l'Agulla als aiguamolls de la Bòbila en marxa nòrdica”. Nació Manresa, 
11/05/2016 
 
“La Moguda a l’Agulla del CAE ofereix novetats”. Regió 7, 11/05/2016 
 
“TREBALL EN EQUIP=ÈXIT”. Regió 7, 12/05/2016 
 
“La sisena Decabike espera superar el rècord de 400 participants a Manresa”. Regió 7, 
12/05/2016 
 
“El meteoròleg Eloi Cordomí explicarà els secrets del temps” . Regió 7, 13/05/2016 
 
“Dimarts s'obre el període d'inscripcions per al Casal Esportiu Municipal d'estiu”. Nació 



 

Manresa, 13/05/2016 
 
“Batanés retreu a l’Ajuntament de Manresa que ignori Sant Fruitós en el tràmit pel POUM”. 
Regió 7, 13/05/2016 
 
“Dimarts s’obren les inscripcions al Casal Esportiu Municipal d’estiu”. Regió 7, 14/05/2016 
 
“El govern de Manresa nega que no hi hagi contacte amb Sant Fruitós pel POUM”. Regió 7, 
14/05/2016 
 
“La industrialització també va ser femenina”. Regió 7, 14/05/2016 
 
“Manresa commemora el Dia dels Museus coincidint amb l'ExpoBages”. El setmanari, 
15/05/2016 
 
“La Decabike aplega més públic familiar”. Regió 7, 16/05/2016 
 
“El Poble Nou acollirà la fira d’experimentar per a infants”. Freqüència digital, 18/05/2016 
 
“L’automoció posarà a disposició vehicles per ser provats in situ”. Regió 7, 18/05/2016 
 
“Festes de primavera de la Mare de Déu del Pilar”. Regió 7, 18/05/2016 
 
“CARES DE LA DEMOCRÀCIA”. Regió 7, 18/05/2016 
 
“El cicle Vi_suals reuneix per cinquè cop l’art i el vi amb el color com a eix”. Regió 7, 
19/05/2016 
 
“L’ExpoBages amplia el seu radi fins al nucli antic. ”. Regió 7, 20/05/2016 
 
“El Bages impulsa el turisme local”. Regió 7, 20/05/2016 
 
“440 places al Casal Esportiu d’Estiu”. Regió 7, 20/05/2016 
 
“Els Tirallongues ja pensen en els castells de 8. Museus oberts”. Regió 7, 20/05/2016 
 
“Els museus de la Catalunya Central volen més públic i recursos per afrontar el futur”. ”. Regió 
7, 21/05/2016 
 
“Des de quan tot estava per fer i fins avui ALCALDES RETRATATS”. Regió 7, 21/05/2016 
 
“Alumnes del Pius participen en un projecte internacional”. El Setmanari, 24/05/2016 
 
“Pilar Rahola serà al Museu de la Tècnica per parlar del seu llibre «Mariona»”. Nació Manresa, 
25/05/2016 
 
“Junyent pren el relleu a Batanés al capdavant de l'Agulla”. El Setmanari, 27/05/2016 
 
“Ponts que no serveixen per passar”. Regió 7, 28/05/2016 
 
“Junyent pren el relleu de Batanés al capdavant del Consorci de l'Agulla“ . Nació Manresa, 
30/05/2016 
 



 

“Josep Alabern. Abasta, saneja i distribueix les nostres aigües, i n’és l’autèntic senyor.”. El Pou 
digital, Juny 2016 
 
“Vi, pintura, paisatges i records”. El Pou digital, Juny 2016 
 
“Ampans clou el seu cinquantenari amb la presentació del llibre «Valors amb història»”. Regió 
7, 01/06/2016 
 
“Xup Riera Viva organitza una jornada per netejar la llera i comprovar l’estat de l’aigua”. Regió 
7, 01/06/2016 
 
“L’Oms i de Prat participa al 2n Congrés de Joves Científics”. Regió 7, 02/06/2016 
 
“Foto Art Manresa recrea els colors del vi ”. Regió 7, 03/06/2016 
 
“L'art i el vi es donen la mà en la jornada central de VI_suals”. El Setmanari, 03/06/2016 
 
“La Generalitat tombarà el Portal de l'Agulla”. Nació Manresa, 04/06/2016 
 
“Veïns d’Artés volen que els tornin part del rebut de l’aigua per defectes a la xarxa”. Regió 7, 
04/06/2016 
 
“La Generalitat tomba la proposta d’un hotel, restaurants i benzinera a tocar de l’Agulla”. 
Regió 7, 06/06/2016 
 
“460.000 euros per ‘moure’ els Dipòsits Nous perquè el carrer Concòrdia no els travessi”. Regió 
7, 04/06/2016 
 
“La 3a Manresa Express posa a prova la rapidesa i l'enginy dels participants”. Nació Manresa, 
04/06/2016 
 
“CDC de Sant Fruitós celebra el rebuig de la Generalitat al Portal de l'Agulla”. Nació Manresa, 
05/06/2016 
 
“Manresa estrena tretze hectàrees de natura al Parc del Secà, l’Agulla del sud”. Regió 7, 
05/06/2016 
 
“Allau a l’Agulla”. Regió 7, 05/06/2016 
 
“Estrellat. AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS”. Regió 7, 05/06/2016 
 
“L’aliança entre vi i art guanya públic a Manresa”. Regió 7, 05/06/2016 
 
“Empreses i entitats organitzen una jornada infantil a l'entorn de la mineria i la Terra”. Nació 
Manresa, 06/06/2016 
 
“Entitats de la comarca potencien "la cura que hem de tenir de la terra"”. El Setmanari, 
06/06/2016 
 
“Moncal batallarà per fer l’hotel al Parc de l’Agulla tot i el “no” del Govern”. El Setmanari, 
06/06/2016 
 
“Regalaran centenars de caixes d’horts urbans a la jornada «Cuidem la Terra»”. Regió 7, 



 

07/06/2016 
 
“CDC Sant Fruitós troba bé que es descarti l’hotel a l’Agulla”. Regió 7, 07/06/2016 
 
“Matinal al Xup per netejar l’entorn de la riera i comprovar l’estat de l’aigua”. Regió 7, 
08/06/2016 
 
“L’empresa impulsora del Portal de l’Agulla diu que continuarà tramitant el projecte”. Regió 7, 
08/06/2016 
 
“Esquerra critica la gestió del govern de Sant Fruitós del projecte del Portal de l’Agulla”. Regió 
7, 09/06/2016 
 
“Biòlegs del Parc de la Sèquia constaten la mala qualitat de les aigües de la riera de Rajadell”. 
Regió 7, 12/06/2016 
 
“El 17è Triatló de Manresa torna al parc de l'Agulla després d'un any de parèntesi”. Nació 
Manresa, 14/06/2016 
 
“Territori licita la redacció del projecte de la via verda de Manresa a Santpedor”. Nació 
Manresa, 15/06/2016 
 
“Territori licita la redacció de la nova via verda entre Manresa i Santpedor”. El Setmanari, 
15/06/2016 
 
“El Parc de l'Agulla tornarà a acollir un triatló després d'un any de parèntesi”. El Setmanari, 
15/06/2016 
 
“Manresa recupera el triatló de l’Agulla després d’un any d’impàs”. Regió 7, 15/06/2016 
 
“Visita guiada a l'exposició de Vi_suals al Museu de la Tècnica, dissabte”. Nació Manresa, 
16/06/2016 
 
“Cinquanta anys de Sant Pere Apòstol (1) ”. Regió 7, 18/06/2016 
 
“La Residència de la Sagrada Família surt al Parc de l'Agulla”. Nació Manresa, 19/06/2016 
 
“La Cova de Sant ignasi, el punt turístic més visitat de Manresa”. Freqüència digital, 
20/07/2016 
 
“L’Orfeó Manresà agraeix el suport i la confiança amb una nova Orfeonada”. Regió 7, 
20/06/2016 
 
“REFLEXIONS D’UNS EXADMINISTRADORS”. Regió 7, 21/06/2016 
 
“El Geoparc es posa a prova per revalidar el títol quatre anys més”. El Setmanari, 22/06/2016 
 
“Experts visiten el Geoparc per avaluar la revalidació del títol de la Xarxa Unesco “. Regió 7, 
23/06/2016 
 
“Cinquanta anys de Sant Pere Apòstol (2) ”. Regió 7, 25/06/2016 
 
“La residència de la Sagrada Família i membres de l’Obra Social La Caixa es reuneixen al parc 



 

 
de l’Agulla” . Regió 7, 26/06/2016 
 
“L'AVV carretera de Santpedor estrena activitats a Can Font per les Festes de Sant Pere”. 

Nació Manresa, 28/06/2016 
 
“El Col·legi d'Arquitectes i Meandre organitzen una taula rodona al voltant de l'Agulla”. Nació 
Manresa, 28/06/2016 
 
“AMB VISTES A MONTSERRAT” . Regió 7, 29/06/2016 
 
“El Col·legi d’Arquitectes organitza, demà, un debat sobre el parc de l’Agulla” . Regió 7, 
29/06/2016 
 
“Un foc crema 500 m2 de vegetació a Manresa” . Regió 7, 30/06/2016 
 
“El Triatló de Manresa torna amb força” . Regió 7, 30/06/2016 
 
“Tres en ratlla festiu a la Carretera de Santpedor, Cal Gravat i el Passeig” . Regió 7, 30/06/2016 
 

SEGON SEMESTRE 2016 
 

CAMPANYA DE COMUNICACIÓ 

Aquest segon semestre hem canviat les accions de publicitat, gràcies a un treball que s’ha fet 

prèviament, amb una agència de comunicació externa E2S, que ens han redactat un PLA 

ESTRATÈGIC DE COMUNICACIÓ.  

Aquest pla estratègic ha aportat diversos canvis en la forma de treballar. En primer lloc s’ha 

intentat fer molt més eficients les estratègies de comunicació i s’ha creat: 

- El DIARI DE L’AIGUA: una pàgina mensuals que apareix al Regió 7 i al Freqüència on 

a través d’un article a l’entorn de l’aigua es fa difusió de la cultura de l’aigua.  

- MENYS FALQUES, MÉS PRESÈNCIA: s’ha reduït el nombre de falques de publicitat, i 

s’ha canviat per reportatges de TV o patrocinis de programes concrets. De manera que 

augmentem la visibilitat i la centrem en els públics que més ens interessen.  

- MÉS XARXES SOCIALS: També hem començat a treballar molt més intensament amb 

les xarxes socials, unificant-les totes al Parc de la Sèquia, i començant a fer-ne 

campanyes publicitàries.  

- NOVA PÀGINA WEB: S’ha fet de nou la pàgina web. Molt més moderna, i eficaç a 

l’hora de comunicar el què fem. També hem començat a treballar amb un gestor de 

venda d’entrades perquè sigui encara més fàcil. 

 

 

 

 

 



 

ACCIONS DE PREMSA 

Les accions de premsa s’han perioditzat millor, cada mes s’enviarà una nota de premsa i es 

farà arribar a tots els mitjans de comunicació, de manera que tinguem una presència més 

continua i sobretot generem notícies que puguin ser interessants pels nostres visitants.  

- 19/10/2016: Junts contra el càncer 

- 1/12/2016: Festa Entra al SAC 

DIFUSIÓ PRÒPIA 

La difusió es manté igual, enviant les agendes mensualment a tota la nostra base de dades.  

- 01/08/2016: Agenda Agost 

- 25/08/2016: Festa Major de Manresa 

- 31/08/2016: Agenda Setembre 

- 16/09/2016: Cap de setmana 17/09 

- 29/09/2016: Agenda Octubre 

- 17/10/2016: 22 i 23 d’octubre 

- 31/10/2016: Agenda Novembre 

- 30/11/2016: Agenda Desembre 

- 23/12/2016: Bones Festes 

RECULL DE PREMSA 
 
“Les obres al camí de l’Agulla posen fi als forats que feien intransitable la via”. Regió 7, 
01/07/2016 
 
“Un foc crema un tractor, una embaladora i dues hectàrees a Sant Fruitós”.  Regió 7, 
01/07/2016 
 
“ENTRE LA MENT I EL COS” . Regió 7, 01/07/2016 
 
“Francesc Comas repassa deu fets bàsics en la història de Manresa”. Regió 7, 01/07/2016 
 
“La 17è Triatló de Manresa arriba al Parc de l’Agulla el 3 de juliol.” Freqüència digital , 
06/07/2016 
 
 
“El govern tripartit al Consell es lamenta del deute pendent de la Generalitat”. Regió 7, 
07/07/2016 
 
“La Generalitat distingeix el Museu de la Tècnica”. Regió 7, 07/07/2016 
 
“L’Agrupació Cultural del Bages amb la Festa Major”. Freqüència digital, 09/07/2016 
 
“Volem saber quanta gent va a l’acte més multitudinari, que és el Castell de Focs”. Freqüència 
digital, 09/07/2016 
 
“Renoven de cap a peus les tres zones de joc infantil del parc de l’Agulla de Manresa”. Regió 7, 
10/07/2016 
 
“JUNTA DE LA SÈQUIA I AIGÜES ”. Regió 7, 10/07/2016 
 
“Iberpotash calcula el seu retorn al territori en accions socials en 1,5 milions en 4 anys”. Regió 
7, 14/07/2016 



 

 
“Planten una llavor de gira-sol al taller infantil de Quin Passeig”. Regió 7, 15/07/2016 
 
“De la revista La Llumanera als pregons de la fira manresana”. Regió 7, 15/07/2016 
 
“Una visita pastoral després del 1714 (1)”. Regió 7, 18/07/2016 
 
“El Campus Musical de MTM atrau una trentena de joves”. El setmanari, 18/07/2016 
 
“Sant Fruitós farà una passarel·la per anar a peu als polígons de la carretera de Berga“. Nació 
Manresa, 18/07/2016 

 
“La Sèquia, una obra d’enginyeria cabdal” . Regió 7, 19/07/2016 
 
“Una passarel·la elevada unirà el nucli de Sant Fruitós amb la zona industrial”. El setmanari, 
19/07/2016 
 
“Sant Fruitós porta Manresa als tribunals per l'enrenou hoteler del Parc de l'Agulla“. Nació 
Manresa, 20/07/2016 
 
“Aloy es mostra «sorprès» per la denúncia de Sant Fruitós al canvi d'usos del Parc Tecnològic“. 
Nació Manresa, 20/07/2016 
 
“Comença la programació d’activitats infantils de ‘Quin Passeig’ per a les tardes de juliol”, 
Freqüència digital, 20/07/2016 
 
“Sant Fruitós denuncia Manresa pels usos del Parc Tecnològic”. El setmanari, 20/07/2016 

 
“Comença la programació d’activitats infantils de ‘Quin Passeig’ per a les tardes de juliol “. 
Freqüència digital, 20/07/2016 
 
“La Cova de Sant Ignasi, el punt turístic més visitat de Manresa”. Freqüència digital, 20/07/2016 
 
”Manresa ensenya com curar l’ànima abraçant els arbres”. El setmanari, 22/07/2016 

 
“L'INFORME: Setmana políticament moguda a Manresa”. El setmanari, 22/07/2016 

 
“Taller sobre com plantar un enciam en un hort mòbil, demà”. Regió 7, 24/07/2016 
 
“Els nens juguen a ser pagesos per potenciar l’horta bagenca”. Regió 7, 26/07/2016 
 
“Els vianants guanyen la batalla als cotxes al nou camí de l’Agulla” . Regió 7, 29/07/2016 
 
 “Fil per randa. Alcalde! Alcalde!”. Regió 7, 30/07/2016 
 
“Una setantena d’infants participen a les activitats d’estiu de Quin Passeig”. Regió 7, 
30/07/2016 
 
“Més seguretat i final ‘disco’ al Congost per pacificar el nucli històric per la festa major”. Regió 
7, 31/07/2016 
 
“Cremen dos petits focs a Manresa i a Sant Margarida de Montbui”. Regió 7, 02/08/2016 
 
“La festa major potencia la música al centre i elimina la ‘disco’ del Congost”. Regió 7, 
02/08/2016 
 
“Fa 10 anys Regió 7 publicava...Manresa reduïa en el 30% el nivell de clor de l’aigua 
domèstica”. Regió 7, 06/08/2016 
 



 

“Els caçadors de pokémons d’aigua, nous usuaris del llac de l’Agulla”. Regió 7, 07/08/2016 
 
“El parc de l’Agulla, un valor a l’alça”. Regió 7, 07/08/2016 
 
“EL PULMÓ VERD”. Regió 7, 07/08/2016 
 
“L’Ajuntament defensa el pla de camins que la Unió de Pagesos vol que es retiri”. Regió 7, 
08/08/2016 
 
“NYAP A LA VALL DEL PARADÍS”. Regió 7, 08/08/2016 
 
“La Seu i la Cova són el més destacat i, també, el que dóna més importància”. Regió 7, 
12/08/2016 
 
“Manresa reforçarà el Bus urbà per la Festa Major”. El setmanari, 12/08/2016 
 
“Es reforça el servei de Bus urbà per la Festa Major”. Nació Manresa, 12/08/2016 
 
“La normativa del parc de l’Agulla de Manresa hi prohibeix acampar”. Regió 7, 15/08/2016 
 
“La festa major tindrà un bus nocturn i gratuït durant 4 dies”. Regió 7, 15/08/2016 
 
“Esquerra treu importància que passi desapercebuda la seva entrada al govern”. Regió 7, 
17/08/2016 
 
“Manresa engega la seva Festa Major aquest dissabte amb el Correaigua”. El setmanari, 
18/08/2016 
 
“ELS ACTES DEL CAP DE SETMANA”. Regió 7, 20/08/2016 
 
 “Un apunyalat greu i tres detinguts en una baralla nocturna a Manresa”. Regió 7, 22/08/2016 
 
“Tres detinguts i un ferit greu per apunyalament en una baralla prop de Can Font”. Regió 7, 
22/08/2016 
 
“Els Mossos imputen als arrestats per la ganivetada un delicte d’intent d’homicidi”. Regió 7, 
22/08/2016 
 
“Manresa resoldrà enguany "el misteri" de la xifra d'assistents al Castell de Focs”. El setmanari, 
24/08/2016 
 
“L'Ajuntament presenta el Pla d'Emergències, Seguretat i Protecció Civil de la Festa Major”. 
Nació Manresa, 24/08/2016 
 
“Comptaran per primer cop en la història del castell de focs quanta gent el va a veure”. Regió 7, 
25/08/2016 
 
“La Festa Major encara el seu darrer cap de setmana amb un centenar d'actes programats”. 
Nació Manresa, 26/08/2016 
 
“L’animació per als infants ocupa la ciutat”. Regió 7, 26/08/2016 
 
“l’acte més multitudinari comptarà caps”. Regió 7, 26/08/2016 
 
“Un centenar d'actes per celebrar l'últim cap de setmana de Festa Major”. El setmanari, 
26/08/2016 
 
“De «Tiburón» a Shakespeare”. Regió 7, 27/08/2016 
 



 

“FA 10 ANYS REGIÓ7 PUBLICAVA...El castell de focs va tornar a ser massiu a la nit al parc de 
l’Agulla”. Regió 7, 28/08/2016 
 
“18.807 persones assisteixen al castell de focs”. El setmanari, 28/08/2016 
 
“L’èxtasi manresà arribarà amb el foc”. El setmanari, 28/08/2016 
 
“La campanya «Et porto al cor» es fa present al Castell de focs”. Nació Manresa, 29/08/2016 
 
“El nombre oficial del castell de focs s’apropa a les 20.000 persones”. Regió 7, 29/08/2016 
 
“El recompte de públic del castell de focs desmunta el mite dels 45.000”. Regió 7, 30/08/2016 
 
“El misteri dels assistents al castell de focs queda resolt”. Regió 7, 30/08/2016 
 
“El Correfoc se salda amb 48 ferits lleus, sis menys que l'any passat”. El setmanari, 30/08/2016 
 
“Fil per randa. Comptar embarassades”. Regió 7, 30/08/2016 
 
“Dades inflades”. Regió 7, 31/08/2016 
 
“El Parc de l'Agulla acull aquest cap de setmana el primer Agulla Market”. Nació Manresa, 
01/09/2016 
 
“L'Ajuntament de Manresa fa un balanç positiu de la Festa Major”. Nació Manresa, 02/09/2016 
 
“L'Agulla Market fa brillar el pulmó verd de Manresa”. Nació Manresa, 04/09/2016 
 
“Primera edició de l'Agulla Market, aquest cap de setmana”. El Setmanari, 04/09/2016 
 
“Sis marxes confluiran a la capital des de diferents orígens per terra i aire”. Regió 7, 06/09/2016 
 
“Junyent exigeix a l’alcalde de Sant Fruitós més visió comarcal i menys «postureig»”. Regió 7, 
06/09/2016 
 
“temps de Festa major!”. Freqüència digital, 07/09/2016 
 
“L’Agrupació Cultural del Bages amb la Festa Major”. Freqüència digital, 07/09/2016 
 
“Volem saber quanta gent va a l’acte més multitudinari, que és el Castell de Focs”. Freqüència 
digital, 07/09/2016 
 
“Recórrer la Pirelli en dues rodes”. Regió 7, 09/09/2016 
 
“NO VE D’UN PAM”. Regió 7, 10/09/2016 
 
“Disset conjunts musicals participaran a la XXXIII Trobada de Cantaires d'Havaneres”. Nació 
Manresa, 12/09/2016 
 
“Un ruixat fa plegar d'hora la Trobada de Cantaires d'Havaneres al Parc de l'Agulla”. Nació 
Manresa, 12/09/2016 
 
“Les Jornades Europees del Patrimoni començaran dijous a Manresa“. Nació Manresa, 
12/09/2016 
 
“Creació col·lectiva i treball en xarxa, punts forts de l'activitat professional de la Mediterrània“. Nació 
Manresa, 13/09/2016 
 



 

“Sant Fruitós aprova el projecte de la passarel·la sobre la carretera C-16c“. Nació Manresa, 
16/09/2016 
 
“Sant Fruitós aprova fer una passarel·la sobre la carretera C-16c”. Regió 7, 17/09/2016 
 
 
“L'espai de ciència per a infants LAB 0_6, amplia l'oferta d'activitats“. Nació Manresa, 
16/09/2016 

 
“Sant Fruitós aprova per junta el projecte de la passarel·la sobre la C-16”. El Setmanari, 
17/09/2016 
 
“La pluja obliga a suspendre la segona part de la Trobada d’Havaneres”. Regió 7, 18/09/2016 
 
“AIGUA MILLOR”. Regió 7, 18/09/2016 
 
“La salut cardiovascular, protagonista de la Setmana del Cor”. El Setmanari, 18/09/2016 
 
“Les havaneres del Parc de l'Agulla, suspeses per la pluja”. El Setmanari, 18/09/2016 
 
“L’espai de la FUB de ciència per a infants amplia oferta per a escoles i famílies”. Regió 7, 
19/09/2016 
 
“«Espai Terra» visita la Sèquia de Manresa”. Regió 7, 20/09/2016 
 
“Com treballar la memòria a partir de la història personal”. Regió 7, 21/09/2016 
 
“Rotary Manresa-Bages i UManresa convoquen la 1a edició del Premi la ciència i els infants 
“. Nació Manresa, 21/09/2016 

 
“Et porto al cor”. Freqüència digital, 21/09/2016 

 
“Una vintena de grups, a la trobada d’havaneres”. Freqüència digital, 21/09/2016 

 
“El nou accés al parc de Can Font de Manresa va prenent forma”. Regió 7, 22/09/2016 
 
“Manresa està preparada per viure la sisena edició de la Setmana del Cor“. Nació Manresa, 
22/09/2016 

 
“El Parc de l'Agulla acollirà diumenge una trobada lúdica de serveis d'emergència“. Nació 
Manresa, 22/09/2016 

 
“Dels 2,6 milions del Passeig als només 3.600 euros del carrer Arcs de Santa Llúcia”. Regió 7, 
23/09/2016 
 
“Els consellers de la ciutat el segle XVII (i 3)”. Regió 7, 24/09/2016 
 
“«Volem que Manresa vegi que la fira ja és aquí»”. Regió 7, 24/09/2016 
 
“Manresa engega les activitats de la Setmana de la Gent Gran”. El Setmanari, 26/09/2016 
 
“La salut, protagonista de la Setmana de la Gent Gran de Manresa “. Nació Manresa, 
26/09/2016 

 
“La Mediterrània s'implica en el teixit associatiu i empresarial del territori”. Nació Manresa, 
26/09/2016 

 



 

“El consum d’aigua a les llars ha baixat el 35% en 15 anys i s’acosta al mínim higiènic”. Regió 
7, 28/09/2016 
 
“El Parc de l'Agulla acollirà diumenge una trobada lúdica de serveis d'emergència”. Nació 
Manresa, 30/09/2016 

 
“Manresa acull demà una trobada lúdica dels serveis d’emergències”. Regió 7, 01/10/2016 
 
“Els serveis d’emergència es mostren al parc de l’Agulla”. Regió 7, 01/10/2016 
 
“23 entitats de la comarca reafirmen el seu compromís amb l'Agulla”. El Setmanari, 04/10/2016 
 
“Una trentena de persones participen en la caminada cardiosaludable”. Nació Manresa, 
04/10/2016 

 
“La Declaració de l’Agulla rep el suport de 23 entitats de Manresa i el Bages”. Regió 7, 
05/10/2016 
 
“La havaneres al Parc de l’Agulla suspeses a la meitat per la pluja”. Freqüència digital, 
05/10/2016 
 
 
“LES PROPOSTES DE LA FIRA MEDITERRÀNIA”. El Setmanari, 06/10/2016 
 
“El conseller Santi Vila es va interessar pel treball que es du a terme a la llotja”. Regió 7, 
09/10/2016 
 
 
“La Mediterrània es fa encara més gran”. El Setmanari, 10/10/2016 
 
“SEGONA FESTA MAJOR”. Regió 7, 10/10/2016 
 
“Gran participació a les jornades de portes obertes de la campanya "Et porto al cor". El 
Setmanari, 19/10/2016 
 
“El Parc de l'Agulla viurà diumenge una gran festa contra el càncer infantil “. Nació Manresa, 
19/10/2016 

 
“Manresa es rendeix a una nova Mediterrània durant 4 dies”. Freqüència digital, 19/10/2016 
 
“L’Ajuntament de Manresa deixa de ser amo únic de les Aigües però hi continuarà manant”. 
Regió 7, 20/10/2016 
 
“Ecoviure tindrà un espai propi per als més petits”. Regió 7, 21/10/2016 
 
“Junta de la Sèquia i Consorci Urbanístic l'Agulla signen un conveni de col·laboració“. Nació 
Manresa, 21/10/2016 
 
“Ell mai no ho ha fet i ho va voler deixar dit”. Regió 7, 22/10/2016 
 
“Èxit de les activitats destinades a recaptar diners contra el càncer infantil”. Regió 7, 24/10/2016 
 
“Èxit de participació en les jornades de portes obertes de la campanya «Et porto al cor»”. Regió 
7, 25/10/2016 
 
“Europa destina 2,2 milions per investigar a Manresa nous mètodes per tractar residus”. Regió 
7, 26/10/2016 
 



 

“Una munió de gent lluita contra el càncer infantil divertint-se al Parc de l'Agulla”. Nació 
Manresa, 23/10/2016 

 



 

7. Annex: Tancament Transèquia 2016 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

 



MEMÒRIA ACTIVITATS 2016 
 

FUNDACIÓ AIGÜES DE MANRESA – JUNTA DE LA SÈQUIA · Masia de Can Font, 175 

08242 MANRESA www.parcdelasequia.cat                                                                                                                                           
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