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Els Panyos, 1820:
la primera fàbrica
de Catalunya.
Reptes per a la
seva conservació
Imatge:
© Clara Casas

Entitat Organitzadora : COAC
Lloc: Museu de la Tècnica de Manresa
Demarcació : Comarques Centrals - Seu de Manresa
Data inici : Divendres, 25 octubre, 2019
Horari: De 9.30 a 17.00 h
Tornar
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ATENCIÓ: La data d?aquest acte ha estat modificada. Finalment la jornada tindrà lloc el 25
d?octubre.
Amb el títol ?Els Panyos, 1820: la primera fàbrica de Catalunya. Reptes per a la seva
conservació? es celebra a Manresa el divendres, 25 d?octubre, una jornada tècnica de
debat amb arquitectes i historiadors per explicar i entendre la importància d?aquesta fàbrica i
encarar el repte de la seva restauració.
PROGRAMA
? 9.30: Arribada dels participants
? 10:00: Benvinguda als assistents a càrrec de Josep Alabern, vicepresident de la fundació
Aigües de Manresa ? Junta de la Sèquia
? 10.00: Introducció del context històric i la rellevància de la Fàbrica Miralda, coneguda
com els Panyos, a càrrec de Lluís Virós, historiador especialitzat en històrica econòmica
? 11.00: Esmorzar
? 11.30: Taula rodona: La intervenció tècnica en patrimoni industrial, aspectes tècnics i
normatius de les intervencions en patrimoni industrial i els seus nous usos.
Participen a la taula:
- Lluís Piqué, arquitecte, co-autor del projecte de restauració de la coberta dels Panyos i del
Pla Director
- Clara Casas, arquitecta
- Antoni Vilanova, arquitecte, president de l?AADIPA

- Jordi Rogent, arquitecte, excap de patrimoni de l?ajuntament de Barcelona
- Eusebi Casanellas, Exdirector del MNACTEC i President honorari de TICCIH
Modera: Enric Masana
? 13.00: Dinar
? 15.00: Taula rodona: Directrius per la preservació i la gestió del patrimoni industrial,
amb representants polítics que exposin les oportunitats i dificultats de la intervenció pública
en edificis del patrimoni industrial.
Participen a la taula:
- Lluís Cerarols, Director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central
-Joan Closa Pujabet, Director del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de
Barcelona
-David Aaron, regidor d?urbanisme de l?Ajuntament de Manresa
-Araceli Esquerra, Consellera de dinamització colònies industrials del Consell Comarcal del
Berguedà.
-Anna Crespo, regidora de cultura de l'Ajuntament de Manresa
Modera: Rosa Serra
? 17:00: Clausura de la jornada, a càrrec de Valentí Junyent, Alcalde de Manresa i Lluís
Cerarols, Director dels Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central
La jornada es promou des de l?Ajuntament de Manresa, el Parc de la Sèquia i Museu de la
Tècnica de Manresa, el MNaCTeC, el Col·legi d?Arquitectes de Catalunya-Demarcació de les
Comarques Centrals, i el Centre d?Estudis del Bages.
Preu: 10€ (inclou jornada, esmorzar i dinar)
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