
PARC DE
L A  S É Q U I A

Organitzadors

Del 22 al 31 d’octubre se celebra la SETMANA DEL TURISME 
INDUSTRIAL, impulsada per la Xarxa de Turisme Industrial 
de Catalunya (XATIC) de la qual Manresa forma part. 
Es tracta d’una oportunitat molt especial per a tornar a 
descobrir el més interessant del nostre patrimoni indus-
trial d’una manera diferent. Museus, antigues fàbriques, 
mines, colònies tèxtils, centres d’interpretació i diverses 
empreses de tot el país programen visites guiades, portes 
obertes, tallers i moltes més activitats perquè els visitants 
puguin descobrir de primera mà com es fan les coses.
A Manresa, ciutat on històricament la industria està ben 
representada i que té un patrimoni industrial de primer 
ordre, s’han organitzat diversos esdeveniments vinculats 
amb la setmana, que permetran conèixer de primera mà 
alguns dels elements mes destacats d’aquest patrimoni a 
locals i visitants, com la visita a la Fàbrica Nova i el Museu 
de l’Aigua i el Tèxtil. 

Amb la col·laboració: 

Setmana del Turisme Industrial a Manresa
Del 22 al 30 d’octubre de 2022

Tota la informació de la Setmana del Turisme Industrial i 
les  reserves pel Bus a cegues les trobareu a: www.xatic.cat



29  d’octubre
Visites a la Fàbrica Nova  
La ciutadania podrà conèixer el passat i la història d’una de 
les indústries tèxtils més potents del país, així com el nou 
projecte universitari que s’hi desenvoluparà amb la UPC. 
Visites guiades amb accions teatralitzades pel Grup de teatre 
Paranys.

És imprescindible fer reserva prèvia a partir del dia 20 d’octu-
bre:
- a la web de  Manresa Turisme: www.manresaturisme.cat
- presencialment a l’Oficina Turisme de Manresa  
(Plaça Major, 10). Horari: de dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 
17 a 19h; i diumenge i dilluns, de 10 a 14 h. 

Data: 29 d’octubre
Hora: De 10 a 13 h
Lloc: Fàbrica Nova. Avinguda Bertand i Serra s/n
Preu: Gratuït
Públic: Tots els públics
Organitza: Ajuntament de Manresa 
Amb la col·laboració: Centre d’Estudis del Bages, Associació 
memòria i història de Manresa, Parc de la Séquia, Fundació 
Turisme i Fires de Manresa

29  d’octubre
La cisterna de Can Font  
En aquesta ocasió, descobrirem l’espai que acull la cisterna, 
on es recollien les aigües pluvials de Can Font. A més, podreu 
descobrir com s’ho feien a la masia antigament per tenir 
aigua pel dia a dia.
La visita inclou l’experiència sensorial “Els sons de l’aigua” en 
un dels espais més singulars del Parc de Can Font, l’ermita.

Informació i reserves a: www.parcdelasequia.cat o bé per 
telèfon: 93 877 22 31

Data: 29 d’octubre
Hora: 18 h
Lloc: Centre de l’Aigua de Can Font. Carretera de Santpedor, 155
Preu: 3 €
Públic: Tots els públics
Organitza: Parc de la Séquia 

24 al 30  d’octubre
Visites Museu de l’Aigua i el Tèxtil 
La història, la societat i l’economia de Manresa estan íntima-
ment relacionades amb l’aprofitament de l’aigua de la Séquia 
i el desenvolupament de la industria tèxtil de la cinteria. La 
visita a les dues exposicions permeten descobrir-ho.

Informació i reserves a: www.parcdelasequia.cat o bé per 
telèfon: 93 877 22 31

Data: del 24 al 30 d’octubre
Hora: De 10 a 14 h
Lloc: Museu de l’Aigua i el tèxtil. Carretera de Santpedor, 55
Preu: General: 5 €, Guiada: 7 €, 
Consulteu reduccions
Públic: Tots els públics
Organitza: Parc de la Séquia 

22 d’octubre
Bus a cegues! 

Tresors i delícies de la Noguera i l’Urgell 
Una de les activitats estrella de la Setmana del Turisme Indus-
trial és el Bus a cegues, un recorregut sorpresa amb activitats 
per diverses localitats i equipaments catalans associats a la 
xarxa. Els participants només saben el nom de la ruta, l’hora 
de sortida i l’arribada.  Aquest any s’oferiran 8 rutes diferents 
el 22 d’octubre (una de les quals surt des de Manresa!) més 
una ruta de cap de setmana els dies 29 i 30 d’octubre. 

Reserves a: www.xatic.cat

Data: 22 d’octubre
Hora: 8:30 h
Lloc: Estació d’autobusos de Manresa. d’Elna
Preu: 5 €
Públic: Tots els públics
Organitza: Xatic (Xarxa de turisme industrial de Catalunya)

26 d’octubre. Xerrrada “El Carrilet 
un tren ple de vida”   
Recuperem la memòria de la línia Manresa-Guardiola des-
muntada fa gairebé 40 anys amb en Ramon Soler, autor de 
diverses obres relacionades amb la història contemporània 
de la vall del Llobregat i reconegudes novel·les com “Peguera” 
o la recentment publicada “Estel”

Informació a: www.parcdelasequia.cat o bé per telèfon: 93 877 
22 31

Data: 26 d’octubre
Hora: 18 h
Lloc: Museu de l’Aigua i el Tèxtil. Carretera de Santpedor, 55
Preu: Gratuït
Públic: Tots els públics
Organitza: Parc de la Séquia

29 d’octubre. Visita per lliure al 
Centre de l’Aigua de Can Font  
Cada últim dissabte  de mes podeu visitar els magnífics 
espais del Centre de l’Aigua de Can Font, antiga masia de Can 
Font de la Serra, on hi trobareu dues exposicions permanents 
i un muntatge audiovisual a l’ermita de la masia. Podreu 
aprendre un munt de curiositats relacionades amb l’aigua. 
Inclou:
• Entrada a les exposicions permanents: “L’aigua a la ciutat i 
“L’ús racional de l’aigua”
• Experiència “Els sons de l’aigua” a l’ermita de Can Font
Informació a: www.parcdelasequia.cat o bé per telèfon: 93 877 
22 31

Data: 29 d’octubre
Hora: De 17 a 20 h (última visita 19:30 h.)
Lloc: Centre de l’Aigua de Can Font. Carretera de Santpedor, 155
Preu: General: 2 € consulteu reduccions
Públic: Tots els públics
Organitza: Parc de la Séquia


