Centre de l’Aigua
Un centre
d’interpretació
sobre l’aigua
El Centre de l’Aigua de Can Font és
un centre d’interpretació dedicat a
l’aigua. Hi trobareu:
• Espai amb exposicions permanents
adreçades al públic en general.
• Espai educatiu amb laboratoris,
aules, maquetes i recursos didàctics
adreçats al món educatiu.
• Espai destinat a l’Arxiu Històric
i el Centre de Documentació, per
realitzar consultes i estudis
especialitzats.

Exposicions permanents
L’ús racional de l’aigua
Ofereix una visió general sobre el
cicle de l’aigua i els seus diferents
usos per part de l’home.
L’aigua a la ciutat
Descobrireu tot allò que habitualment no es veu del cicle de l’aigua a dins d’una ciutat: d’on ve
l’aigua quan s’obre l’aixeta i a on
va quan marxa pel desguàs.

Espai educatiu

Arxiu Històric i Centre de Documentació

Hi trobareu un laboratori d'anàlisi químic i microbiològic,
una aula d'hidràulica equipada amb maquetes, una aula ambiental on es podrà fer estudis microscòpics i informàtics de
l'aigua, un espai amb maquetes sobre el cicle de l'aigua, el
treball de l'aigua en el relleu, les aigües subterrànies... i una
sala d'actes.

A l’Arxiu hi trobareu tot el fons històric de la Junta de
la Sèquia de Manresa, la Junta d’Aigües Potables i
d'Aigües de Manresa, S.A.. Aquest fons us permetrà
consultar la informació referent a la Sèquia de Manresa,
des dels seus inicis fins a l’actualitat, entre d’altres.

També es podrà visitar la Potabilitzadora de Manresa i les
Depuradores gestionades per Aigües de Manresa, S. A.

Al Centre de Documentació trobareu bibliografia
especialitzada sobre temes d'aigua i podreu realitzar
estudis i treballs especialitzats sobre el tema.

El Parc
de la Sèquia
El Parc de la Sèquia és una iniciativa
per convertir el canal medieval de la
Sèquia de Manresa en un espai de
descoberta del territori, de lleure i
d’atracció turística. Per això al llarg de
la Sèquia s’hi han instal·lat uns elements d’interpretació que faciliten la
visita, alhora que es treballa en la
creació d’un seguit d’activitats lúdiques
a l’entorn. El Parc de la Sèquia té, a
més del Centre de l’Aigua de Can Font,
dos altres equipaments bàsics.

Centre de visitants
del Parc de la Sèquia
Un espai per descobrir què és la Sèquia
i tot allò que es pot trobar al seu voltant.
Parc de l’Agulla, s/n
08243 Manresa
Tel. 93 874 91 30
cvisitants@parcdelasequia.cat

www.parcdelasequia.cat

Balsareny

Sallent

La Sèq

uia

Museu de la Tècnica de Manresa
Emplaçat en el monumental edifici dels
Dipòsits Vells, compta amb dues
exposicions permanents, una sobre la
Sèquia i l'aigua, que ens mostra la
importància d'aquest canal medieval, i
una altra sobre la cinteria una especialitat
tèxtil poc coneguda però amb una gran
importància i un fort arrelament.

Santpedor

PARC DE L’AGULLA
Centre de visitants

Carretera de Santpedor, 55
08242 Manresa
Tel. 93 877 22 31
museu@parcdelasequia.cat
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• Visites concertades.
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Can Font

ENTRADES A MANRESA
Per la C-25 sortida 164 (Santpedor)
Per la Ronda Manresa sortida
La Parada (Ctra. de Santpedor)

