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Monestir Sant Pere de Casserres

Activitats

Divendres, 18 de maig 
de 10 a 17.30h. Jornada de 
portes obertes

Dissabte, 19 de maig 
12h. Visita comentada

El monestir benedictí de 
Sant Pere de Casserres fou 
construït a la part interior 
d’un meandre engorjat i molt 
pronunciat del Ter, actualment 
mig envoltat pel pantà de Sau. 
Aquesta situació confereix al 
lloc una gran bellesa.

Joia del museu  
El meandre

Ctra. del Parador de  
turisme de Vic (Sau)
Les Masies de Roda

Tel. 937 447 118
www.santperedecasserres.cat

monestirdecasserres@ccosona.cat

Museu del Ter
Activitat

De divendres 18 a dilluns 
21 de maig de 10 a 14h. 
Jornada de portes obertes

Dissabte, 19 de maig 11h. 
Visita guiada “El canal 
industrial de Manlleu, la 
força de l’aigua”

Diumenge, 20 de maig 
11.30h. Visita teatralitzada 
l’Esperit del Ter.  

Procedència: Can Buixó 
(Manlleu) 
Escollim aquest objecte 
coincidint amb l’exposició 
temporal “Xinxes, 
puces i fabricantes. Les 
treballadores del tèxtil al 
Ter”. La bata serveix per 
reivindicar la memòria dels 
milers i milers de dones 
que van ser el motor de la 
història industrial del Ter.

Joia del museu  
Bata de treballadora  
de fàbrica tèxtil

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



Museu Episcopal
Activitat
Divendres, 18 de maig 
de 10 a 19h. Jornada de 
portes obertes

Dissabte, 19 de maig (La Nit 
dels Museus - Música & Art 
al MEV) de 20.30h a 23h. 
Nit màgica amb art, dansa i 
música. Entrada lliure.

Diumenge, 20 de maig 
d’11 a 12.30h. Activitat 
familiar “Déus, mòmies i 
faraons egipcis”

 

Pintura al tremp sobre fusta
Pere Serra - Barcelona
Procedència: Llívia 
(Cerdanya) - MEV 4150
Mesures: 117,5 x 109 cm
Cronologia: Últim quart del 
segle XIV
Representa l’episodi de la 
Passió en què Jesús és 
presentat davant de Pilat.

Joia del museu  
Compartiment lateral 
d’un retaule amb Jesús 
davant Pilat

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

Museu del Coure

Activitat

Dissabte, 19 de maig 
10h. Visita guiada gratuïta d’1 
hora i mitja amb reserva prèvia 
al telèfon 93 859 56 37. 
 

El coure és present a totes 
les civilitzacions i es recicla un 
cop rere un altre sense perdre 
propietats.Potser obrint una 
porta amb un pom de coure 
estem agafant el casc d’un 
guerrer grec. Dins el teatrí es 
fa un recorregut en el temps.

Joia del museu  
El teatrí

Ctra. C-17 Km 73.5  
Les Masies de Voltregà

Tel. 938 595 637 
 Fax 938 594 654

www.museudelcoure.com
info@museudelcoure.com



El Camp de les Lloses

Activitats
Divendres 18 de maig 
de 9.30 a 12h. Trobada matinal 
d’escoles, presentació de les 
joies del Dia Internacional de 
Museus 2018 i esmorzar amb 
pa romà de mató i espècies.

Diumenge 20 de maig
11h. ”Eines o armes: aquesta és 
la qüestió. Dels romans al 1714”

Procedència: Jaciment el 
Camp de les Lloses (Tona)
Material: ferro
Tècnica: forja
Cronologia (125-75 a.de la 
n.e)
Inventari: CdL.12.2700.232/
MT.4439

Joia del museu  
Podall de ferro

C/ de Pau Casals, 2 - Tona
Tel. 938 125 234

www.campdeleslloses.cat
campdeleslloses@e-tona.net

Museu de l’Art de la Pell

C/ Arquebisbe Alemany, 5 -Vic
Tel. 938 833 279

www.museuartpellvic.cat
info@museuartpellvic.cat

Activitats
Divendres 18 de maig 
de 10 a 13h i de 16 a 19h. 
Jornada de portes obertes.

Dissabte 19 de maig (La Nit 
dels Museus) de 20 a 22h. 
Entrada gratuïta.
20h i 21h. Art i literatura: 
Recorregut comentat de 20 min.

En aquesta peça s’adverteixen 
canvis de forma i decoració 
respecte al que s’estava fent en 
el segle XV.

Fusta recoberta de cuir gofrat. 
Segle XVI, Itàlia

Joia del museu  
Cofre



Museu Arqueològic de l’Esquerda

Av. Pere Baurier, s/n - Roda de 
Ter

Tel. 938 540 271 
www.lesquerda.cat

m.a.esquerda@rodadeter.cat

Activitats
Dijous, 17 de maig 18.30h. 
Presentació de la Peça de l’any 
dels Amics dels Museus d’Osona.
19.30h. Visita comentada 
al jaciment arqueològic de 
l’Esquerda

Divendres, 18 de maig 
20h. Presentació de l’exposició 
“La Marca Hispànica”

Dissabte, 19 de maig (La Nit 
dels Museus) 20h.  
“Any 1314: l’últim senyor de 
l’Esquerda”. Visita teatralitzada 
al jaciment arqueològic de 
l’Esquerda (amb reserva prèvia)
21h. Actuació musical del grup 
MARTENS i piscolabis a la 
Placeta del Museu

Pinces de bronze per 
subjectar pergamins

Espai Montseny

C/ Migdia, 1, Viladrau
Tel. 938 848 035

www.viladrauturisme.cat
espaimontseny@viladrau.cat

Activitat

Diumenge, 20 de maig 
de 10 a 14h. Jornada de portes 
obertes, entrada gratuïta.

L’exposició convida a reflexionar 
sobre el paper dels educadors 
ambientals i com repercuteix la 
natura en el desenvolupament 
de les persones.

Joia del museu  
Camins de natura, 
itineraris vitals



Museu de la Torneria de Torelló

Activitats
Divendres 18 de maig 
de 9 a 13h i de 16 a 20h.  
Portes obertes.

Diumenge 20 de maig
A les 10h. Sortida de la 
passejada històrica per Torelló 
i visita guiada al Museu de la 
Torneria. Activitats gratuïtes. 
Fer reserva prèvia per mail.

Pintat a mà amb colors vius. 
Diàmetre: 5,5 cm. 
Alçada: 6,5 cm. 
Donació Vila Soldevila, 2018.

Ballaruc o virolet fabricat a Vila 
Soldevila pels volts de 1955. 

Joia del museu  
Trompitxol ballarina

C/ de la Pau, 12-14, Torelló
Tel./fax: 938 596 476

www.museudelatorneria.cat
info@museudelatorneria.cat

Xarxa de Patrimoni Rural Ecomuseu del Blat

Carrer Pau Casals, 2 de Tona
Telèfon/fax: 938125234

www.ecomuseudelblat.cat/
ecomuseudelblat@gmail.com

Activitats
Divendres 11 de maig 
19h. Inauguració de l’espai 
expositiu “L’ofici de pagès” del 
mas El Colomer de Taradell.

Divendres 18 i dissabte 19 
de maig 11 a 13h. Jornada 
de portes obertes al mas El 
Colomer de Taradell.

Instrument musical fet de llautó 
que utilitza el cap de colla de 
segadors per avisar els seu 
homes quan han de començar 
o plegar de treballar i per 
assenyalar les hores dels àpats.

Joia del museu  
Corneta del segar



Amics dels Museus d’Osona

Activitat
Dijous, 17 de maig 
18,30h, a la sala d’actes del 
Museu Arqueològic de l’Esquerda 
de Roda de Ter. Conferència 
de presentació de la peça de 
l’any, a càrrec de Maria Ocaña i 
Subirana, directora del Museu.

Material: bronze gravat
Procedència: jaciment 
arqueològic de l’Esquerda (H3)
Cronologia: s. XII-XIII dC
Mesures: 58 x 16-4 x 5 mm

La joia escollida  
Pinces de bronze per 
subjectar pergamins

Casa Galadies
C/ de la Riera, 22 - Vic

Tel. 938 862 768   
629 665 018

www.amicsmuseusosona.
blogspot.com



Casa Museu Verdaguer

Joia del museu 
Edició del poema 
L’Atlàntida traduïda 
al francès per Justin 
Prépatx

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

Divendres 18 de maig 
15h. Exposicions i espectacle: 
Mossèn Cinto i Jacint 
Verdaguer són el mateix?
20.30h. Concert i maridatge 
gastronòmic: Olors de Vida 

Dissabte 19 de maig 
12h. El paper de Francesc 
Pelai Briz en la relació entre la 
Renaixença i el Felibritge
13h. Pel·lícula documental: 
Maleïda, 1882.
17h. Festa popular
19.30h. Acte solidari (sopar groc)

Diumenge 20 de maig 
10h-14h. Festa popular
18h. Concert. Banda de l’EMVIC

Mostra la connexió que des del 
primer moment va tenir l’obra 
de Verdaguer amb la literatura 
occitana, a l’altra banda dels 
Pirineus.
El poema L’Atlàntida de Jacint 
Verdaguer (1877) va ser traduït 
al francès, primer en prosa per 
Albert Savine (1879) i més tard 
en vers per Pépratx.
Justin Pepratx (Ceret 
1828-Perpinya 1901), notari 
de Perpinyà, poeta i escriptor, 
autor de llibres de poesia en 
català. 

Activitats 
Festa VERDA-GUER



Localització dels Museus d’Osona

Quin museu visitaràs aquest cap de 
setmana a Osona?



Us esperem als Museus 
d’Osona per gaudir de 
totes les activitats que 
organitzen en el marc 

del Dia Internacional dels 
Museus, el proper 18 de 

maig


