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ACTIVITATS
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Més informació i reserves:
Servei Educatiu del Museu Comarcal de Manresa · Tel. 93 874 11 55 · museu@ajmanresa.cat
Centre d’Interpretació del Carrer del Balç · Tel. 93 872 14 66 · carrerdelbalc@ajmanresa.cat

Un viatge al passat medieval
El centre d’Interpretació del Carrer del Balç obre les portes a la
Manresa del segle XIV permetent als alumnes que s’endinsin en la màgia
d’una ciutat medieval.
De la mà de manresans il·lustres d’aquella època coneixerem el
teixit gremial de la ciutat i de les famílies nobles, aprendrem com era la
vida quotidiana en un carrer medieval i els factors que van fer possible
la construcció d’altres obres tant importants com la Sèquia, la Seu o el
Pont Nou.
El carrer del Balç, que formava part del nucli de la ciutat medieval
és un magnífic exemple del urbanisme del segle XIV. De traçat estret
i sinuós, el carrer s'adapta al perfil d'una balcera, amb diferents nivells
esglaonats, i discorre sota els porxos que s'aixequen entre casa i casa
per tal d'aprofitar l'espai que hi havia a l'interior de la ciutat murallada.
Aquest fet insòlit el converteix en un exemple únic d’urbanisme
medieval. Una visita al Centre d’Interpretació permet iniciar als infants
en un viatge emocional i vivencial que els retrobarà amb la manera de
viure, treballar i organitzar-se en una ciutat ara fa més de 1.000 anys.
Gràcies al material didàctic preparat pel Servei Educatiu del Museu Comarcal de Manresa pretenem que els alumnes gaudeixin amb
l’aprenentatge de la història i amb l’experiència de la descoberta de nous
horitzons.
Al Balç hi podrem realitzar tres tipologies de visites: la visita al Centre
d’Interpretació, l’ Itinerari Medieval per la ciutat de Manresa i l’ Itinerari
de Llegendes de la ciutat.
Material Didàctic
Amb la finalitat de facilitar les visites i que els infants visquin una experiència única i
irrepetible, s’ha creat un material didàctic per a cadascuna de les activitats plantejades.
Aquests dossiers recolliran tot el contingut de la visita amb tot tipus d’activitats:
d’observació, de raonament, d’ampliació, de dibuix, etc.
EL CARRER DEL BALÇ
Viatge a la Manresa Medieval
1.

Educació primària
Cicle Superior

Marca quines de les següents afirmacions són verdaderes i quines són falses.
Corregeix les que siguin falses.

- El Rei Pere III va ser coronat quan tenia 16 anys.

- El Rei Pere III va ser Rei d'Aragó, de València, de Mallorca, de Serdenya i de Cerdanya.

- El Rei Pere III és anomenat el Cerimoniós perquè és amant de les festes a la cort.

- El Rei Pere III va establir la Generalitat de Catalunya per acomplir els acords presos en les corts.

- El Rei Pere III disposa el Monestir de Poblet per enterrar els reis catalans.

- El Rei parla castellà, llatí, francès i aragonès.

- Manresa depenia d'un senyor feudal que a la vegada era vassall del Rei Pere III.

2.

Escull l'opció correcte de cada pregunta:

a) Jaume Amargós
b) El bisbe de Vic
c) El Rei Pere III
• Perquè el Bisbe de Vic ha excomunicat els Manresans ?
a) Perquè no volen pagar els tributs per l'ús dels seus molins
b) Per l'embolic generat arrel de la construcció de la Sèquia
c) No ha excomunicat a tots els manresans, només als consellers de la ciutat
• Qui han concentrat els manresans per a la construcció de la Sèquia?
a) Guillem Catà
b) Berenguer de Montagut
c) Jaume Desfar

Esdeveniments i Turisme Catalunya Central, 2011

• Qui va donar als manresans el permís per construir la Sèquia?

• Quants consellers tenia el Consell de Manresa ?
a) 5 consellers
b) 6 consellers
c) No tenia consellers, tenia 60 jurats
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Una manera diferent de conèixer una altra època
L’experimentació i la imaginació són les eines amb les que es vehiculen les emocions i
l’interès dels alumnes en les visites al Centre d’Interpretació del Balç,

1. Visita al Carrer del Balç
Emplaçat a les dependències d'un antic casal gòtic, el centre d'interpretació ofereix un muntatge amb recursos
multimèdia que posa en valor un conjunt patrimonial únic,
i al mateix temps, permet descobrir com era la Manresa
del segle XIV.
La museografia del centre, d’última generació, presenta
una història explicada i personalitzada en la figura del rei
Pere III el Cerimoniós, el gran monarca forjador de les
principals institucions de l'estat català.
Projeccions audiovisuals, hologrames, una maqueta animada… acompanyaran als alumnes al llarg del recorregut
fent la visita atractiva, dinàmica i entenedora.

2. Itinerari: La Manresa medieval: la ciutat en temps del Rei Pere III
La visita s’iniciarà al Museu Comarcal a l’entorn d’una
maqueta de la ciutat murallada i de la ceràmica manresana. Es farà una breu introducció històrica i s’observaran
diversos objectes medievals. Tot seguit el recorregut
començarà a la plaça de Sant Ignasi i portal de Santa
Llúcia parlant dels hospitals medievals. Seguint la línia de
la muralla pujarem pels Drets, veurem la torre de Sobrerroca -un dels portals de la muralla-, i pujarem al Carme.
Veurem la trama de carrers medievals i les vies de comunicació exteriors. Baixarem cap a la plaça major, on
aprendrem la importància del comerç i del mercat i, per la
baixada del Jueus arribarem a la Seu.
Acabarem l’itinerari fent la visita completa al Centre
d’Interpretació del carrer del Balç.

3. Itinerari: Contes i llegendes per conèixer la ciutat
Aquesta visita, pensada per als més menuts, els permetrà
conèixer els capítols més importants de la història de la
ciutat de Manresa. A més, els aproparà a les tradicions,
festes i costums locals i els ubicarà en el passat fets i elements arquitectònics significatius per a la ciutat. La història de la misteriosa Llum, la llegenda dels Cossos Sants
i l’estada de Sant Ignasi a Manresa, permetent als infants
interpretar fets del passat de la ciutat.
L’activitat s’inicia al claustre del Museu Comarcal on se’ls
introduirà i presentarà el contingut de la visita. A continuació, anirem fins el Pou de la Gallina, al carrer Sobrerroca, per conèixer la història de Sant Ignasi i Manresa. A
la Seu aprendran els orígens de la ciutat amb la rondalla
dels Cossos Sants. Visitarem l’interior de l’església i la
cripta i acabarem al Centre d’Interpretació del Carrer del
Balç on l’Ermessenda, una veïna del c/Balç del s. XIV, els
explicarà el miracle de la Llum i el misteri de la Manresa
subterrània.

Dades d’interés per preparar la vostra visita:
Temperatures
Al Bages les temperatures ronden els 12ºC de màxima i l’1º de mínima al hivern i els 32ºC
de màxima i els 17ºC de mínima a l’estiu. A l’interior del Centre d’Interpretació la temperatura és de 16ºC aproximadament.
Equipaments
El Centre d’Interpretació disposa de lavabos.
Tots els accessos i les instal·lacions estan adaptats per a persones minusvàlides.
Si teniu previst fer algun àpat a Manresa els llocs més recomanables són el Claustre del
Museu Comarcal de Manresa, el Parc de la Seu o el Parc de l’Agulla (a les afores de la ciutat)
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Altres activitats del Servei Educatiu del Museu Comarcal
El Museu ha elaborat diverses propostes educatives adreçades als centres
d'ensenyament. D'acord amb l'objectiu d'acció territorial del museu, en les activitats busquen
la relació existent entre les col·leccions i l'entorn de la ciutat i la comarca de Bages.
Les activitats que s'ofereixen s'agrupen en diversos formats: visites guiades al museu,
itineraris per la ciutat, tallers didàctics i jocs de rol. En totes les activitats s'incideix en
aspectes que busquen fomentar en l’alumne la seva participació en el grup, així com, despertar el seu interès per la descoberta de nous coneixements. Tots els continguts fomenten
la part lúdica per tal de trencar amb la rutina escolar. Les activitats tenen versions adaptades
als diversos nivells de l'ensenyament.

Visites al Museu
Els tresors del Museu Comarcal de Manresa
Per als més petits us proposem un divertit recorregut per les sales del museu.
A través d’un joc de pistes descobrireu els tresors que s’amaguen darrere cada sala de la
col·lecció permanent. Una manera diferent de conèixer el museu.
Visita guiada al Museu Comarcal de Manresa
Tot passejant per les diverses sales del museu, descobrireu algunes de les peces més
significatives de la col·lecció, que us permetran conèixer la història de la ciutat de Manresa i
la comarca del Bages
Com vivien els romans
A la sala d’arqueologia coneixereu com vivien els romans en una vil.la del Bages. Per què
servien les àmfores, com era la ceràmica, quins elements feien servir al camp i quins per
construir, que són les ares i fins i tot quins objectes personals com la cosmètica utilitzaven.
Pintura: colors i paisatges
Coneix que amaga un quadre; un paisatge, un retrat, autoretrat, un bodegó.
Quina tècnica i quin suport fan servir els artistes, llapis, ceres, fusta, tela...
Què vol dir quan una obra és realista/abstracte, figurativa/no figurativa...
NOVETAT!! Gran i petit al Museu
Per als més petits de l’escola us proposem conèixer que és el més petit i més gran que tenim
al Museu.
Després de saludar els Gegants Vells de Manresa i els nans, anireu fer un recorregut pel Museu on trobareu coses molt petites i grans com els gegants

Tallers
Fem d’arqueòlegs
Convertiu-vos en arqueòlegs per un dia! Al claustre del museu hi trobareu una simulació
d’excavació arqueològica d’un jaciment prototípic d’època ibèrica, romana i medieval.
Després de la introducció a la sala d’arqueologia del museu, haureu d’excavar, classificar i
dibuixar tot el material recollit, i fer una interpretació i reflexió conjunta del jaciment
estudiat.
Els retaules barrocs
Feu d’artesans tot muntant un retaule a través d’una maqueta. L’extensa i important
col·lecció de retaules barrocs del museu us servirà d’inspiració per construir-lo. Aprendreu la
seva estructura, composició i procés de policromia.

Itineraris per Manresa
Els itineraris que us presentem a continuació s’inicien al Museu Comarcal, on es visitarà una
de les sales relacionada amb la temàtica del recorregut.
L’esplendor del barroc a Manresa
A través dels principals edificis barrocs de la ciutat, com la Cova de Sant Ignasi,
l’Ajuntament, els jutjats i els casals barrocs entre d’altres, i a través de la gran escola
d’escultura manresana, coneixereu les empremtes barroques de la nostra ciutat.
L’esclat del modernisme a Manresa
Al museu coneixereu l’obra de Josep Dalmau, gran pintor modernista manresà, i després, tot
passejant per la Plana de l’Om, la plaça de Sant Domènec i el passeig de Pere III, descobrireu l’obra dels principals arquitectes modernistes de Manresa, al mateix temps que veureu
com es va configurar la ciutat a partir de l’enderroc de les muralles, per tal d’albergar la
burgesia emergent.
La descoberta de Manresa
Des de la Seu fins a l’eixample trobem alguns dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Us
proposem una passejada per Manresa, partint dels tres moments històrics més importants:
el creixement i l’expansió de la ciutat en l’època medieval, la seva consolidació durant els
segles XVII i XVIII i la forta industrialització del segle XIX. Una autèntica descoberta de la
ciutat de Manresa.
El llegat escultòric del barroc de Manresa
Descobriu el ric llegat d’escultura barroca que conté Manresa a través de l’obra de l’escultor
manresà Joan Grau. Aprofundiu amb aquest itinerari en la important escola d’escultura barroca de la ciutat, a partir d’algunes de les sales del museu i el singular edifici de la Cova de
Sant Ignasi.
NOVETAT!! Itinerari per l’escola del segle XX
Després d’una breu visita a l’exposició “Aprendre de l’escola. Manresa s.XX” a l’Espai
Memòries del Museu us proposem un itinerari per Manresa on a través d’algunes escoles
podreu observar com ha anat canviant el concepte d’educació i els espais d’ensenyament.

Jocs de rol
Un crim al Museu: El misteri del Roser
Tot passejant per una de les sales del museu, us adonareu que ha desaparegut una peça
molt destacada que formava part del retaule barroc del Roser. Al seu lloc, hi apareix una
misteriosa pintada que ha de servir per resoldre l’enigma. A causa d’aquesta desaparició,
un inspector pren part en l’assumpte per aclarir els fets. Us haureu de convertir en els seus
col·laboradors per poder esbrinar on s’amaga l’objecte del crim.
Manresa, any 1300
En Llapí, un criat del segle XIV, us obre les portes del carrer del Balç i us convida a convertirvos en artesans. Amb les disfresses que us doni podreu ser cuireters, sabaters o bé paraires;
fins i tot traginers!
Heu de fer que el vostre gremi sigui el més ric de la ciutat, només així podreu pagar el millor retaule de la Seu. Per aconseguir-ho, diversos personatges de la ciutat (Romeu Morera
–administrador de la Seu–, Pere Torres –vigilant dels presoners genovesos–, i Guillem Catà –
arquitecte de la Sèquia–) us proposaran una sèrie de jocs que haureu de superar.
(Disponible a partir del 2012)
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DADES DE CONTACTE:
Servei educatiu del Museu Comarcal de Manresa
Via Sant Ignasi 40, 2n pis.
93 874 11 55
www.museudemanresa.cat
museu@ajmanresa.cat
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