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#MANLLEU

CLICLE DE 
TEATRE “CARLES 
MOLIST”
El "Cicle de teatre Carles 
Molist", amb motiu de 
l'exposició "Manlleu, ciutat de 
teatre" que estava previst presencialment, es 
va traslladar al nostre canals de youtube, on 
s'han pogut veure 8 filmacions d'espectacles 
teatrals representats a Manlleu.

CATÀLEG DE L’EXPOSICIÓ
“SARDANES A MANLLEU. UNA
HISTÒRIA DE CULTURA I LLEURE”
Vam editar i presentar la públicació en 
línia del catàleg de l'exposició 
"Sardanes a Malleu. Una història de 
cultura i lleure", que es va poder veure 
el 2019 al museu en el 
marc de la celebració 
dels 90 anys de 
l'Agrupació Sardanista 
Manlleuenca.

DOCUMENTACIÓ IMATGES DEL
FACEBOOK “SOM DE 
MANLLEU”
He mantingut el 
projecte de 
documentació 
col·lectiva a través 
del grup de Facebook 
"Som de Manlleu".  

WEB CONEIX EL RIU EN 
CATALÀ, CASTELLÀ 
I ANGLÈS
El web "Coneix el riu", que va tenir una 
amplíssima difusió l'any 2019 ha estat 
traduït al castellà i a 
l'anglès, amb un 
gran èxit durant 
tot el periode del 
confinament.

CANAL DE YOUTUBE 
REFORMAT I ACTUALITZAT
Durant el confinament s'ha reformat i 
actualitzat el canal de Youtube del 
museu, incorporant vídeos 
d'etapes anteriors i 
noves produccions 
vinculades a 
projectes del 
confinament.

AVANÇAMENT DE LA 
PUBLICACIÓ “MANLLEUENCS
A MAUTHAUSEN”
El 5 de maig, amb motiu dels 75 
anys de l'alliberament del camp 
de Mauthausen vam recordar els 
9 manlleuencs que hi foren 
deportats amb l'avançament 
de la publicació "Manlleuencs 
a Mauthausen".

www.museudelter.cat

EL MUSEU DEL TER
DURANT EL CONFINAMENT 
Memòria d’activitats i impacte digitals
Del 13 de març al 25 de maig de 2020

El 13 de març de 2020 amb motiu del confinament per la Còvid-19 vam 
tancar les portes de can Sanglas. El museu, però, no va deixar de treballar, 
intensificant l’activitat en l’entorn digital. Aquesta petita memòria recull les 
principals activitats públiques realitzades fins al moment de la reobertura de 
portes, el 26 de maig de 2020.

#JoAprencACasa
Vam adaptar les nostres visites, tallers i 
sortides per treballar des de casa. 
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Hem creat un altre apartat, al web on hem 
compartit els CATÀLEGS I DOSSIERS de 
bona part de les exposicions temporals 
presentades al museu els darrers anys.

visita el web

DIA INTERNACIONAL 
DELS MUSEUS 2020
En Jordi proposa una visita a 
l’espai del museu dedicat a 
les dones del Tèxtil al Ter.
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https://www.museudelter.cat/catalegs-i-dossiers-dexposicions/
https://www.youtube.com/watch?v=aCnNped0ZP8&t=82s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNqBSaDhkt4yINt6_5Zzx4ijQc7T65-rP
https://www.youtube.com/watch?v=g1h7W8kwx1U&list=PLNqBSaDhkt4xdwoHptouT4b9LlcLSOkRL
https://www.youtube.com/channel/UCbHyZFwaM__5LEOvGpi-xTA?view_as=subscriber
https://www.museudelter.cat/wp-content/uploads/2020/05/MuseudelTer_avancament_publicacio_Manlleuencs_Mauthausen.pdf?fbclid=IwAR3pwoEc0_GkPzdPU9XXTZhfn35n76Fzk1CiBYr1D0KTOb96fTng2wm4HQ4
https://www.museudelter.cat/wp-content/uploads/2020/04/MuseudelTer_cataleg_expo_sardanes_a_Manlleu.pdf?fbclid=IwAR38mgK__yh3DxFsfKUC-lohiawR5XvE0Lxspu0J1h2uHt_R2AVQ0C_s4Js
https://www.museudelter.cat/desvetllem-la-memoria-des-de-la-pagina-de-facebook-som-de-manlleu-taller-de-fotografia-historica/
https://coneixelriu.museudelter.cat/
https://www.museudelter.cat/
https://www.youtube.com/user/MuseuIndustrialDelTe
https://www.facebook.com/museudelter
https://twitter.com/museudelter
https://www.instagram.com/museudelter/



