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Vine a gaudir de
la festa mtt ajor del
papp trimoni cuaa ltull ral

7 8 9
Octubre 2022

JORNADES
EUROPEES

DE
PAPP TAA RIMONI

DIVENDRES 7
A les 17.30 h
Presentació de la restauració  
del frontal florentí i la seva 
instal·lació a la capella de la Mare 
de Déu de Lourdes dins la Basílica 
de la Seu de Manresa
Basílica de la Seu de Manresa

Acte obert a tothom
Organitzen: Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa, Bibat 
de Vic, Generalitat de Catalunya i Fundació La Caixa

De 16 a 19 h 
Portes obertes per visitar la Cova 
Santuari de la Cova de Sant Ignasi (camí de la Cova)

Es podrà veure l’obra de l’artista i jesuïta eslo-
vè Marko Ivan Rupnik que transforma l’interior 
del Santuari amb un conjunt de mosaics que 
representen amb escenes bíbliques les quatre 
setmanes dels Exercicis Espirituals de Sant Ig-
nasi. També es podrà veure el documental so-
bre la seva vida.
Organitza: Santuari de la Cova

DISSABTE 8
De 9 a 14 h
Castelltallat, terra de masies
A les 9 h: Concentració al Coll de cal Pallarès 
(Aguilar/Fonollosa) (BV 3008, KM 17,5), trencall 
carretera Castelltallat
A les 9.15 h: Visita a Santa Eugènia de Governa
A les 10 h: Visita a la masia Ponç
A les 10.45 h: Visita a les masies Vinyes i Selves
A les 12 h: Visita a l’església parroquial de Sant 
Miquel de Castelltallat. En acabar, beguda 
oferta per l’ajuntament
A les 14 h: Dinar de germanor opcional al casal del 
poble (preu: 21 €)
Cal reservar plaça a: cebages@cebages.org o a Aj. 
de Sant Mateu de Bages (tf. 93 836 00 10)
Organitzen: Centre d’Estudis del Bages i Ajuntament de Sant 
Mateu de Bages

A les 10 h i a les 12 h
Visita guiada per descobrir les 
exposicions de la Séquia i la Cintería
Museu de l’Aigua i el Tèxtil (MAT) 
(carretera de Santpedor, 55)

Cal fer reserva prèvia a través de  
www.parcdelasequia.cat
Organitza: Museu de l’Aigua i el Tèxtil - Parc de la Séquia

A les 11.30 h
Amb motiu del DIA DE LA SEU

Visita “La façana nova de la Seu  
de Manresa”
Basílica de la Seu de Manresa

Cal fer reserva prèvia a través de  
www.cataloniasacra.cat/agenda/detall/info/625
Organitzen: Catalonia Sacra i Basílica Santa Maria de la Seu

A les 20.30 h
Amb motiu del DIA DE LA SEU

Concert d’orgue  
a càrrec de Jordi Figueras
Basílica de la Seu de Manresa

Jordi Figueras és l’organista titular de les es-
glésies de Sant Pere i de la Sagrada Família de 
Terrassa. Es tracta del tercer concert del cicle 
de concerts inaugurals de l’orgue del cor de 
Catalunya. 
Organitzen: Comissió de l’orgue del cor de Catalunya i Basíli-
ca Santa Maria de la Seu de Manresa

A les 20.30 h
Fàbrica Nova

Fiblades, espectacle  
de dansa d’arrel 
A càrrec de La Llançadora, Xarxa de dansa 
d’arrel de la Catalunya Central, que ens parlen 
del que els uneix, del llegat de les colònies i el 
tèxtil de les poblacions que ha marcat la his-
tòria del patrimoni català. Un relat d’històries 
que han quedat soterrades en la por, la misèria 
i el silenci.
En el marc de la Fira Mediterània.
Venda d’entrades a kursaal.koobin.cat/fiblades
Organitzen: Ajuntament de Manresa i Fira Mediterrània

DIUMENGE 9 D
,
OCTUBRE

A les 11 h
Visita a l’últim tram  
de la Séquia de Manresa
Recorrerem la Séquia descobrint la història 
i les curiositats d’aquesta obra d’enginyeria 
medieval, reflexionant sobre la protecció del 
patrimoni i explorant l’ús de l’aigua en relació 
amb la preservació del patrimoni, el paisatge, 
la vida silvestre i la biodiversitat en un context 
marcat per el canvi climàtic i la degradació am-
biental.
Inici: InfoSéquia (punt d’informació) al Parc de l’Agulla
Recorregut d’1,5 h de durada aproximada, amb 
molt poc desnivell. Cal portar calçat còmode.
Cal fer reserva prèvia al telèfon 616 85 23 62 o a  
btiquets.com/event/visita-a-lultim-tram-de-la-se-
quia-de-manresa
Organitza: Parc de la Séquia

De 12 a 14 h
Amb motiu del DIA DE LA SEU

Matí de portes obertes 
Basílica de la Seu de Manresa

Després de la missa conventual solemne que 
tindrà lloc a les 11h, accedeix al claustre, l’Es-
pai Oliba, la nau central, el baptisteri i la cripta 
de la basílica del cor de Catalunya.
Organitzen: Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa i 
Amics de la Seu

D’11 a 12.30 h
Visita guiada a  
l’Espai Memòries – eMM2
Visita guiada per les localitzacions de les es-
glésies enderrocades de la ciutat i a la exposi-
ció El que diuen les pedres callen els arbres a 
l’Espai Memòries – eMM2 
Inici a l’Espai Manresa 1522 (Carrer Mestre Blanch, 4)
Cal fer reserva prèvia a museu@ajmanresa.cat o al 
telèfon al 93 874 11 55
Organitza: Museu de Manresa

A les 20 h
Amb motiu del DIA DE LA SEU

Concert d’orgue  
a càrrec de Maria Nacy
Basílica de la Seu de Manresa

Maria Nacy és professora d’orgue al Conser-
vatori Municipal Música de Barcelona. L’acte 
clourà el cicle de concerts inaugurals de l’or-
gue del cor de Catalunya després de ser res-
taurat i ampliat.
Organitzen: Comissió de l’orgue del cor de Catalunya i Basíli-
ca Santa Maria de la Seu de Manresa

DISSABTE 8 I DIUMENGE 9 
Dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 20 h; Diumenge de 10 a 14h 

Portes obertes al Carrer del Balç 
(Baixada del Pòpul)
Visita lliure a la sala del pou i a la maqueta del 
carrer. La visita completa al Centre d’interpretació 
té el preu de 2,5€.
Reserva prèvia a www.manresaturisme.cat,  
carrerdelbalc@ajmanresa.cat o al 93 872 14 66
Organitza: Fundació Turisme i Fires de Manresa

DIVENDRES 144 
A les 18 h 
Inauguració de l’exposició  
Viu la Pedra Seca i entrega dels 
Premis Viu la Pedra Seca
Torre Lluvià, camí del Suanya

El premi es celebra cada dos anys amb l’ob-
jectiu de vetllar per la rehabilitació, conser-
vació de les barraques de vinya i altres cons-
truccions de pedra seca així com per posar 
en valor la promoció, l’estudi, la investigació 
i l’educació vinculats al patrimoni vitiviníco-
la de la pedra seca en l’àmbit de la DO Pla 
de Bages.
Organitzen: Consell Regulador DO Pla de Bages i Ajunta-
ment de Manresa

L’organització i la portada a terme de totes les activitats és possible gràcies a la 
col·laboració i el treball de múltiples institucions, entitats i persones a títol personal

Totes les activitats són gratuïtes 

Per a més informació: www.manresa.cat/JEP

Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manresa 
patrimonicultural@ajmanresa.cat

Tel. 93 875 34 10

Oficina de Turisme de Manresa
turisme@ajmanresa.cat

Tel. 93 878 40 90

patrimoni.gencat.cat/ca/jep2021

Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya:

Un any més, Catalunya celebra les Jornades Europees de Patrimoni 
(JEP), una iniciativa del Consell d’Europa i la Comissió 
Europea que se celebra ininterrompudament a Catalunya 
des del 1991. És considerada l’activitat participativa més 
important d’Europa en relació amb el patrimoni cultural. 
Per aquest 2022, sota el lema “Patrimoni sostenible” proposat pel 
Consell d’Europa, les JEP conviden a reflexionar sobre la necessitat 
de protecció del nostre patrimoni (material, immaterial i natural) i a 
explorar l’ús dels recursos en relació amb la seva preservació, en un 
context marcat pel canvi climàtic. 
Des de Manresa ens tornem a sumar a la celebració obrint les portes 
dels principals elements del nostre patrimoni cultural. 
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