
PARC DE
LA SÈQUIA

LLOGUER D’ESPAIS



EL MUSEU DE 
LA TÈCNICA

Uns antics dipòsits d’aigua 
del segle XIX

L’INFOSÈQUIA

Un espai modern al mig del 
Parc de l’Agulla

LA MASIA 
DE CAN FONT
Un espai rural, en un entorn 
urbà

EL TEU
ESDEVENIMENT 
EN UN LLOC ÚNIC
Tres espais excepcionals on celebrar tot tipus d’activitats i esdeveniments



EL MUSEU DE
LA TÈCNICA
Situat en el monumental edifici dels Dipòsits Vells, el Museu de la Tècnica 
de Manresa exposa mostres permanents vinculades a l’aigua i el progrés de 
la ciutat i espais polivalents i versàtils que acullen grans esdeveniments. 

Capacitat: 400 persones ; Espai: 800 m2

DisponibliDisponiblitat de 150 cadires pròpies; Penja-robes per a 400 peces; Escenari permanent de 6x9m; Xarxa 
Wi-Fi; Sala-Office per a càterings amb sortida exterior; Muntacàrregues de gran capacitat i fàcil accés; 
a 300 metres de l’estació central d’autobusos i FGC de Manresa; Diponibilitat d’una sala de reunions 
amb capacitat per a 25 persones a 25€/hora; Disponibilitat d’equip de so i projector; Possibilitat de re-
servar plaça d’aparcament amb tarifa especial; Possibilitat de reservar espai per a dos autobusos al 
costat del museu; Accessos adaptats a persones amb mobilitat reduïda. 



LA MASIA
DE CAN FONT
Situat en una antiga masia, és un espai d’interpretació de l’aigua. Hi podem 
trobar exposicions permanents, espais educatius i de formació, i un centre 
de documentació i arxiu històric. Disposa de dues sales per formacions, jor-
nades, xerrades, etcètera.

Capacitat: Sala de 50 persones / Sala de 16 persones

Espai: 100 m2

Xarxa Wi-Fi
Disponibilitat d’equip de so i projector



L’INFOSÈQUIA
centre d’interpretació de la Sèquia, siutat al Parc de l’Agulla, el pulmó verd 
de Manresa. 

Capacitat: 30 persones 

Sala amb 30 cadires; Xarxa Wi-Fi; Bar - restaurant a menys de 100 metres; Aparcament gratuït a les 
immediacions; Equip de so i projector inclòs en el preu; Aire condicionat/bomba de calor; Accés mobi-
litat reduïda.



PARC DE
LA SÈQUIA

Per més informació i reserves:
93 877 22 31

info@parcdelasequia.cat
www.parcdelasequia.cat
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