
Dia
Internacional 
dels
Museus’14



Sala construïda cap a finals del segle XI, en les 
últimes fases de l’edificació del monestir.

En el segle XV (1410) aquesta estància estava 
destinada als donats (persones que vivien en 
comunitat), a càrrec del monjo infermer.

L’arc de la porta d’accés al campanar data de 
1970.

Monestir de Sant Pere 
de Casserres

Jornada de portes obertes
Diumenge 18 de maig, de 10 a 17.30 h

Ctra. del Parador de turisme de Vic (Sau)
Les Masies de Roda  
Tel. 937 447 118
www.santperedecasserres.cat

La joia del museu: El celler

Activitats

Museu Episcopal de Vic
Activitats

El celler és la sala on els monjos rebien i emmagatzemaven els productes
alimentaris procedents del propi monestir o de les produccions agrícoles de 
les seves propietats.

Per aquesta raó, existeix una porta exterior, independent de la porta del 
cenobi. L’entrada de la llum i ventilació és molt limitada.

Pl. del Bisbe Oliba, 3, Vic  
Tel. 938 869 360
www.museuepiscopalvic.com
informacio@museuepiscopalvic.com

Egipte
Dinastia XXII (945 – 715 aC)
Sicòmor amb restes d’estuc i pintura, cartonatge
policromat
186 x 48 x 27 cm (sarcòfag); 186 x 48 x 17 cm
(tapa); 176 x 38 x 22 cm (mòmia)
Provinent d’El Caire (Egipte)
MEV 3001

La joia del museu: Mòmia i sarcòfag
antropomorf de la cantora d’Amon

Nadegaubastisred

Museu del Ter

Dissabte 17 de maig:
Nit dels museus, de 21 a 24 h. Visites teatralitzades a les 21.30 h 
i a les 22.30 h de l’Esperit del Ter. Reviu el passat d’un fàbrica 
de filatures.

Diumenge 18 de maig, de 10 a 14 h, jornada de portes obertes
al museu amb demostracions del funcionament de la turbina 
Fontaine i els embarrats de la fàbrica.
De 12 a 14 h: jornada de portes obertes al magatzem del Museu
del Ter.

Pg. del Ter, 2, Manlleu
Tel. 938 515 176
www.museudelter.cat
info@museudelter.cat

La joia del museu: Herbari (1842-1879)

Activitats

És el que portarien en realitat 
els guerrers que surten a la 
coneguda pel·lícula Troia. 
L’excel·lent estat de la pàtina 
determina que era un bronze 
de gran qualitat. Els 
alquimistes, que eren 
considerats bruixots 

Museu del Coure

Jornada de portes obertes
Diumenge 18 de maig, de 10 a 13 h

Es donarà fil de coure als nens perquè facin formes amb ell i 
també regalaran enganxines del MCU.

La joia del museu: Casc grec

Dissabte 17 de maig:
Jornada de portes obertes, de 10 a 19 h
Nit dels museus, de 20.30 a 23 h. Joves músics de l’Escola de Música de Vic 
ens fan gaudir dels sons dels instruments, en un recorregut guiat a través d’una
selecció d’obres del Museu.Organitzada amb l’Oficina de Turisme de Vic. 
Reserva prèvia al tel. 938 862 091.
Recorregut medieval, a les 12 h. Visita comentada per l’art, la cultura i els
costums del món medieval. Entrada gratuïta.
Diumenge 18 de maig:
Jornada de portes obertes, de 10 a 14 h
Descobriu el món medieval, a les 11 h. Visita participativa amb la família a les 
col·leccions de romànic i gòtic. Entrada gratuïta.
Recorregut medieval, a les 12 h. Visita comentada per l’art, la cultura i els
costums del món medieval. Entrada gratuïta.

Activitats

Ctra. C-17 Km. 73,5, Les Masies de Voltregà
Tel.  938 595 637 · Fax 938 594 654
www.museudelcoure.com
info@museudelcoure.com

Aquesta peça forma part de la col·lecció de 
Ciències Naturals del Seminari de Vic, 
recentment cedida al Museu del Ter. Va ser 
compilat, sobretot, per Francesc d’Assís
Aguilar i Joaquim Salarich, entre els anys
1842 i 1879. Està format per 16 volums, que 
inclouen un total de 472 espècies de plantes 
procedents de la comarca d’Osona i d’altres
comarques de Catalunya, Aragó i Andorra.

a l’edat mitjana pel seu poder en transformar els metalls, van 
representar amb símbols els únics set metalls purs coneguts 
des de l’antiguitat.



Un dels elements més quotidians 
a l’escola són els llibres de text. 
Aquest fet els fa peces 
interessants a l’hora d’analitzar 
què i com es treballa a les aules. 
En aquest cas, la peça escollida 
és una de les pàgines d’un llibre 
de ciències en la qual es treballa 
el tema dels insectes. El llibre 
titulat “Ciencias Físicas (Física, 
Química e Historia Natural)”, és 
de l’any 1934. 

Museu universitari
virtual de pedagogia

C/ de la Sagrada Família, 7 (Universitat de Vic), Vic
Tel. 938 861 222 
www.uvic.cat/muvip
nuria.padros@uvic.cat

La joia del museu: Llibre de ciències
físiques

Museu de la Torneria
Activitats

La temàtica, el contingut exposat i les imatges que s’hi mostren 
ens permeten reflexionar sobre les continuïtats i les discontinuïtats 
entre els llibres de text d’abans i d’ara i, per tant, ens fan plantejar 
què ha canviat i què es manté a les nostres escoles.

C/ de la Pau, 12-14, Torelló
Tel. 938 505 498 
www.museudelatorneria.cat
info@museudelatorneria.cat

A mitjans dels anys quaranta del segle 
XX, la Torneria Reig de Torelló va 
començar a fabricar aquests ninots 
articulats. Les peces tornejades es 
tenyien de color o es pintaven i s’unien 
amb fil de lli i una molla. Un polsador 
situat a la base permetia accionar el 
moviment del ninot. Sembla ser que 
els Dröls torenollencs s’inspiraven en 
un ninot de la marca Bacouba, 
francesa.

La joia del museu: Esquiador de la 
marca Dröl

El Camp de les Lloses

C/ de Pau Casals, 2, Tona
Tel. 938 125 234
www.campdeleslloses.cat
www.acucall.net
campdeleslloses@e-tona.net
vicustona@e-tona.net

La joia del museu: Escudella sagnadora

Activitats

Escudella amb decoració d’orla de 
circumferències concèntriques que envolta 
un motiu vegetal. S’han perdut les nanses 
triangulars lobulades i decorades amb línies 
paral·leles oblíqües.
S’anomenen escudelles sagnadores perquè
es relacionen amb la pràctica de les sagnies i 
les circumferències s’interpreten com a 
mesures de la sang extreta.

Museu Arqueològic de 
l’Esquerda

Divendres 16 i dissabte 17 de maig:
Visites guiades nocturnes amb reserva prèvia al tel. 938 505 4 98.
Horaris: a les 21.30 h i a les 22.30 h.

Av. Pere Baurier, s/n, Roda de Ter
Tel. 938 540 271
www.lesquerda.cat
m.a.esquerda@rodadeter.cat

Diumenge 18 de maig, a les 11 h, al Jaciment Arqueològic de l’Esquerda:
presentació dels treballs de restauració de la muralla visigòtica-carolíngia
de l’Esquerda. A l’acte hi prendran part el President de la Fundació Privada
de l’Esquerda, respresentants de la Generalitat de Catalunya, de La Caixa
i de l’equip d’excavacions arqueològiques de l’Esquerda.

Activitats

La joia del museu: Olleta de ceràmica

Olleta de ceràmica a torn lent d’època 
visigòtica, amb una coloració que va del gris 
fosc al marró. Té un diàmetre de boca de 8,5 
cm. I fons pla. La seva cronologia es pot 
situar al segon quart del segle VII dC. Fou 
localitzada a la sitja número 11, que forma 
part d’un extens camp de sitges d’època 
visigòtica del jaciment arqueològic de 
l’Esquerda.

Núm. Inventari: 565/46

Dia 16 de maig:
Trobada amb les escoles de Tona al Parc arqueològic del Camp de les 
Lloses, on menjarem xocolata desfeta a l’estil del 1714.
10 a 10.30 h: presentació de la joia 2014.
10.30 a 13 h: xocolata i jocs.

Dia 18 de maig: 
11 a 14 h: jornada de portes obertes
11 a 12.30h: presentació de la joia 2014 i visita guiada 

Durant els segles XVI i XVII la sagnia és 
una mesura preventiva per al contagi de la 
pesta i per sanar diverses malalties

Pisa blanca decorada en blau
1600-1670
MT.800
El pla del Castell (Tona)

Llibre: V. F. (1934) Ciències Físicas (Física, Química e Historia Natural). Madrid: Editorial 
Magisterio Español.



Pintura a l’oli sobre tela de 50x70 cm, signat pel
pintor Jaume Pahissa, sense data, però amb
referències al període de finals del segle XIX, 
principis segle XX.
Representa una escena bucòlica pròpia d’aquella
època amb la imatge d’un pastor amb barretina 
identificat com “mossèn Cinto pastoret” per la 
família que en fou propietària.

Casa Museu Verdaguer

Divendres 16 de maig:
20h. Casa Museu Verdaguer. Conferència Mitologia catalana i literatura.

Dissabte 17 de maig:
12 h. Centre Cultural. Presentació del llibre Llegir Verdaguer i concert a 
càrrec del Cor d’homes de Folgueroles.
De 16 a 18 h. Escola Mossèn Cinto. Exposició Com eren els Jocs Florals
de Verdaguer?
17 h. Itinerant. Arbre de maig.
21.30 h. La Fàbrica. Espectacle La pomerola, el poeta.

Diumenge 18 de maig:
Mercat del llibre vell de poesia.
Concurs de rams.
Ofrena floral, ballet de Folgueroles i parlament d’homenatge.
17.30 h. Jardins de Can Dachs. Concert a càrrec de la banda de l’EMVIC

www.verdaguer.cat

La joia del museu: Verdaguer pastoret

Activitats

Ecomuseu del blat

Activitats

Mas el Colomer de Taradell 
Tel. 938 870 015
maselcolomer@hotmail.com

La joia del museu: Calcetes de batre

Espai Montseny

Jornada de portes obertes
Diumenge 18 de maig, de 10 a 14 h i de 16 a 18 h

C/ Migdia, 1, Viladrau
Tel. 938 848 035
www.viladrauturisme.cat
espaimontseny@viladrau.cat

La joia del museu: Les llàgrimes de les 
Paitides

Activitats

D’entre les llegendes que es viuen a 
l’Espai Montseny, podem destacar la 
figura de les Paitides, nimfes de 
bellesa indescriptible que habiten 
estanys, gorgs, fonts i corrents d’aigua
dolça a les contrades de Viladrau, les 
famoses dones d’aigua.

C/ Major 7, Folgueroles 
Tel. / fax  938 122 157 
www.verdaguer.cat

Museu de l’Art de la Pell
Activitats

Jornada de portes obertes
Dissabte 17 de maig, d’11 a 14 h
Diumenge 18 de maig, d’11 a 14 h

Dissabte 17 de maig, a les 11h: visita guiada La història del moble a les 
col·leccions del MAP.
A través de la col·lecció de mobiliari del MAP descobrirem com l’home, des 
d’antic, valora la bellesa i l’aplica als objectes d’ús quotidià, convertint els
mobles en un magnífic exemple d’aquesta norma. A partir de diferents
tipologies de mobiliari, com són el cofre, la cadira o el llit, podrem conèixer la 
col·lecció del Museu de l’Art de la Pell des d’un altre punt de vista. Activitat
gratuïta.
Diumenge 18 de maig, a les 11 h: visita familiar La pell del món.
Acompanyats d’un educador, fem una volta al món a través de les obres de 
la col·lecció MAP. Tota la família ajudarà a la Kekakauan a recuperar els
records dels seus viatges que el malvat bruixot ha convertit en ombres. 
Aconseguirem ser uns autèntics aventurers? Activitat gratuïta.

C/ Arquebisbe Alemany, 5, Vic
Tel. 938 833 279 
http://museuartpell.vic.cat/

La joia del museu: Arqueta
Arqueta gòtica del segle XIV-XV, de procedència
catalana o francesa. Objecte de fusta recobert de 
metall i guadamassil (pell daurada, repussada, 
gravada, ferrada i policromada). Les arquetes eren 
petits objectes molt comuns entre les classes nobles 
de l’època i entre els estaments eclesiàstics. Les 
classes privilegiades les utilitzaven per guardar-hi les

Jornada de portes obertes
Diumenge 18 de maig, d’11 a 13 h i de 16 a 18 h

Guarniments d’animals de peu rodó
elaborats pels basters amb cuir, fil de 
cànem i sivelles de ferro.

Els eugassers, a l’hora de realitzar la 
feina de batre a pota, col·loquen les 
calcetes a les potes davanteres de les

eugues cordades amb sivelles sobre els travallons dels animals per
tal d’evitar que se’ls desgasti el pèl i s’encetin amb el refrec de la 
palla durant la batuda.

A través de museografia multimèdia, amb projeccions audiovisuals
de gran format, hologrames i efectes boscans, ens endinsarem en 
aquest món llegendari i descobrirem perquè les llàgrimes de les 
Paitides es converteixen en diamants de gran valor.

pertinences personals o documents senyorials. En l’àmbit religiós eren utilitzades
per guardar relíquies, llibres d’hores o altres objectes litúrgics.



La peça d’aquest any és un rellotge 
de dia complet, és a dir, amb esfera 
de 24 hores. La maquinària, de ferro 
colat, va ser construïda per Josep 
Besses, a Barcelona, l’any 1901 i va 
funcionar a la torre de l’Ajuntament
de Vic fins el 1963.

Amics dels Museus

Dissabte 9 de maig, a les 19 h, a l’Arxiu Comarcal d’Osona (C/ 
de l’Era d’en Sellés, 6 - Vic): presentació de la peça de l’any, a 
càrrec de Joan Pedrals Conesa, mestre rellotger.

La joia escollida: Rellotge de dia complet

Activitats

Joan Pedrals va encarregar-se de la restauració d’aquest rellotge que 
actualment es troba a l’Arxiu Comarcal d’Osona

Casa Galadies
C/ de la Riera, 22, Vic
Tel. 938 862 768 – 629 665 018
www.amicsmuseusosona.blogspot.com

Rellotge construït el 1901 pel rellotger Josep Besses segons el sistema 
PROST. Té tres trens de rodes i l’autonomia de 48 hores de corda.
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