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16, 17 i 18 de maig de 2014
Els museus, aquestes institucions que conserven el nostre
patrimoni per llegar-lo a les generacions futures, obren les portes
per donar a conèixer les col·leccions i activitats.
Enguany podreu apropar-vos a la Guerra de Successió: pólvora,
galons, art, música i jocs per conèixer els fets històrics i per
saber com es va destruir i reconstruir la ciutat.
Tothom hi està convidat!

DIA INTERNACIONAL
DELS MUSEUS
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ
ALS MUSEUS DE MANRESA

Divendres16 de maig
18h. Visita guiada a l'exposició Catalunya i la Guerra de Successió a càrrec de l'historiador
Adrià Cases al Centre Cultural el Casino
19.30h. “Manresa, foc i pólvora”. Conferència de Francesc Comas a la sala d'actes de l'EPSEM,
organitzada pel Museu de Geologia Valentí Masachs
Dissabte 17 de maig
De 10 a 13h: Taller de fer galons de la vestimenta dels Miquelets i visites dinamitzades al
Museu de la Tècnica de Manresa.
17h: La Cova, monument barroc. Audiovisual i visita al museu.
De 18 a 20h: Visites, descoberta d'objectes de l'època i tastets de xocolata al Carrer del Balç.
Diumenge 18 de maig
De 10 a 14h: Matinal barroca: sessions del joc Manresa 1724, demostracions de fabricació de
pólvora, visites teatralitzades, tastets de productes de l'època i interpretacions musicals a càrrec
dels alumnes del Conservatori Municipal de Música de Manresa al Museu Comarcal de Manresa
Del divendres 16 al diumenge 18 de maig
"Una finestra oberta a d'altres museus". Bales, pistoles i ferro, salnitre, carbó vegetal i sofre i
un provador de pólvora. Vitrines amb objectes compartits pels museus de Manresa.
Museu Comarcal de Manresa:
Horaris: dissabte 17 de 10 a 14 h i de 17 a 20 h // diumenge 18 de 10 a 14 h
Museu de Geologia Valentí Masachs:
Horaris: divendres 16, de 9 a 13h i de 20.30 a 21h // diumenge 18, d'11 a 14h
Museu de la Tècnica de Manresa:
Horaris: de dimarts 13 a diumenge 18 de 10 a14h
Activitats gratuïtes

Amb la col·laboració de:

