
ARXIU PARTICULAR

Imatge de l’espectacle infantil amb la cantata «Queralt somiatruites»L’any passat va ser
«Temps de... matemàti-
ques» i, ara, «Temps de...
minerals i roques», les

activitats que impulsa la UPC de
Manresa a les biblioteques del
Campus i de l’Ateneu les Bases per
superar la barrera de ciències i lle-
tres «a base de barrejar ciència i
cultura», explica la professora i in-
vestigadora matemàtica Montser-
rat Alsina. 

Aquest any el temps s’ha dedi-
cat als minerals i les roques, amb
propostes variades adreçades a
petits i adults, incloent-hi un taller
per a professorat. 

S’ha pogut visitar l’exposició
«La geologia dels sentits», una
mostra per veure, tocar i tastar, ex-
posada simultàniament a la Bi-
blioteca Ateneu Les Bases i la Bi-
blioteca del Campus Universitari
de Manresa (BCUM), que ja ha es-
tat sol·licitada per altres bibliote-
ques i escoles.

Professors que imparteixen el
grau d’enginyeria minera i recur-
sos naturals han ofert un taller
urbà d’identificació de minerals i
una xerrada sobre la responsabi-
litat social en l’ús dels minerals.

A més, una taula rodona, coor-
dinada per les persones que lide-
ren els clubs de lectura de les dues
biblioteques, va ser una bona oca-
sió per recrear amb imatges i  am-
pliar detalls de la història presen-
tada al llibre Criatures extraordi-
nàries, de T. Chevalier. Els organit-
zadors destaquen que, a més de
l’Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Manresa i les bi-
blioteques implicades, ha estat es-

sencial la col·laboració del Museu
de Geologia Valentí Masachs i el
Geoparc, per fer possible el taller
urbà i l’espectacle infantil amb la
cantata Queralt somiatruites, amb
molta participació infantil.
L’Ajuntament de Manresa també

ha col·laborat en la difusió de les
dues edicions.    

Alsina ha insistit que una pro-
posta com aquesta vol transmetre
a la societat que «la ciència també
és cultura» i les biblioteques són
un espai perfecte de simbiosi.

Temps de... minerals i roques
La UPC realitza activitats per superar la barrera de ciències i lletres
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Els Amics de la Seu han orga-
nitzat per a avui al vespre un reco-
neixement a l’arquitecte Francesc
Xavier Asarta, conservador i res-
taurador de la Seu durant els úl-
tims 38 anys. L’acte se celebrarà a
l’auditori de la Plana de l’Om a les
8 del vespre. Hi intervindran l’apa-
rellador Jaume Soldevila; el presi-
dent de la delegació del Col·legi
d’Aqruitectes, Enric Masana; la
presidenta dels Amics de la Seu,
Maria Pilar Pla; i l’alcalde de Man-
resa, Valentí Junyent, a més a més
del mateix Asarta. És un dels ar-
quitectes més ben considerats del
país en restauració de monu-
ments.  També va prendre part en
la recuperació de la Pedrera de
Gaudí, a Barcelona.
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restaurador de la
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