LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A MANRESA I EL BAGES.
PROPOSTES DIDÀCTIQUES
Amb motiu de la commemoració del tricentenari de la Guerra de Successió a Manresa, des del
Servei Educatiu del Museu Comarcal de Manresa i el Centre Cultural el Casino s'ha preparat
la proposta d'activitats didàctiques a l’entorn de la Guerra de Successió que es detalla a
continuació i que us fem arribar esperant que sigui del vostre interès i us ajudi en la vostra
tasca.
Aquestes activitats estaran disponibles a partir del 16 d’abril de 2014, coincidint amb la
inauguració de l’exposició “Catalunya i la Guerra de Successió” que hi haurà a la Sala
d’Exposicions del Centre Cultural el Casino fins al 22 de juny. L'exposició ha estat produïda
pel Museu d'Història de Catalunya i arriba a Manresa amb el suport de l'Ajuntament de
Manresa i el Consell Comarcal del Bages.
Les activitats que s'ofereixen són complementàries a aquesta exposició però tindran una durada
més extensa i fan referència expressa a com va afectar la Guerra en el nostre entorn local i
comarcal.
Del 16 d’abril al 22 de juny de 2014:
Visita guiada* a l’exposició “Catalunya i la Guerra de successió”, al Centre Cultural el
Casino. Una exposició per conèixer la Guerra de Successió i els fets de 1714 en l'any del seu
tercer centenari. Uns esdeveniments històrics que han tingut una important repercussió en la
configuració del nostre país. A través d'un recorregut per la totalitat del conflicte, des dels
antecedents a les repercussions immediates, a Manresa hi arriba amb una ampliació que tracta
els fets més destacats que succeïren al Bages. La voluntat de l'exposició també és la de
contraposar el model pactista, parlamentari i republicà del constitucionalisme català i el model
absolutista de la monarquia borbònica, d'arrel francesa i castellana.
Durada aproximada 1h; Preu: 1€/alumne
A partir del 15 d’abril de 2014:
Visita guiada* a les sales del Museu Comarcal de Manresa dedicades als segles XVII i
XVIII i a la Ruta 1714, de les Ciutats cremades. A partir de les obres d’art i altres objectes de
l’època del barroc que s’exposen introduirem elements per a conèixer el context social,
cultural, polític, urbanístic... de Manresa i el Bages en la Catalunya d’aleshores.
Durada aproximada 1h; Preu: 2€/alumne
Itinerari Manresa 1714∗. Recorregut que s’inicia a les sales que el Museu dedica als fets de
1714 i que, a partir del plànol de la ciutat d’aleshores, segueix per la ciutat per anar trobant els
indrets i els fets més significatius relacionats amb la Guerra de Successió.
Durada aproximada 1,5 h; Preu: 2,5€/alumne
∗

Els centres que vulguin fer aquestes tres activitats per lliure, sense concertar la visita guiada,
trobaran materials de suport a www.museudemanresa.cat/documentacio-servei-educatiu
També trobareu altres materials didàctics sobre la Guerra de Successió a Manresa i el Bages a
http://bages1714.cat/entitats-i-recursos/

Manresa 1724. Activitat participativa en format de joc de rol. L’acció se situa uns anys
després de la guerra i s’explica tant la guerra com les seves conseqüències. Els participants
dividits en grups, que coincideixen amb grups socials d’aquell moment, competeixen i
col·laboren en un joc per comprendre els fets i reconstruir la ciutat.
L’activitat es desenvolupa al Museu en dues parts: primer a les sales d’exposició, on hauran de
resoldre uns enigmes, i després al claustre, on s’enfrontaran en uns jocs d’habilitat i destresa.
Tota l’activitat accentua la vessant participativa i lúdica.
Durada aproximada 2 h; Preu: 3,5€/alumne
Matinal 1714. Activitat que unifica les propostes anteriors i que permet al grup que s’hi aculli
completar un matí sencer de treball. L’activitat reuneix les dues vistes guiades amb l’itinerari
que les enllaça i el joc de rol. Està prevista perquè pugui començar al Museu i acabar al Centre
Cultural o a la inversa.
Durada aproximada 4h; Preu: 8€/alumne

Totes les propostes es poden adaptar als diversos nivells educatius excepte el “Joc Manresa
1724”, que adrecem especialment a alumnes del Cicle superior de primària i 1r i 2on d’ESO.
Altres qüestions de funcionament i necessitats dels centres: ajustar horaris, espais d’esbarjo
durant l’activitat, etc. es resoldran a l’hora de concertar les activitats.

Per informació i reserves:
Museu Comarcal de Manresa
Via de Sant Ignasi, 40
tel.938741155
museu@ajmanresa.cat

Els centres docents de la comarca del Bages que vulguin participar en algunes de les activitats
proposades i que s'hagin de desplaçar en autocar fins a la ciutat de Manresa poden sol·licitar
suport per al transport al Consell Comarcal del Bages. Les sol·licituds s'atendran per ordre de
petició d’acord amb els recursos disponibles. Es preveu un autocar per centre.
El període de sol·licitud és del 17 de febrer al 7 de març de 2014.

