
Premsa Comarcal

Programa
d’acompanyants 20 de maig del 2017

El punt de trobada dels acompanyants 
que realitzin la visita turística per la 
vila d’Igualada serà eL Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, situat al 
carrer Doctor Joan Mercader, 1 d’Iguala·
da, lloc on es durà a terme l’Assemblea i 
la Convenció. 

El Museu de la Pell d’Igualada i Comar·
cal de l’Anoia és un dels tres primers 
d’aquesta especialitat existents a Europa 
i té els seus orígens l’any 1954. Les col·
leccions estan repartides en dos edificis 
d’Igualada: la fàbrica de Cal Boyer i l’anti·
ga adoberia de Cal Granotes. Des de l’any 
1996 és una secció del Museu Nacional de 
la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

L’esmorzar per als visitants es farà a les 
instal·lacions del Museu de la Pell d’Igua·
lada i Comarcal de l’Anoia. 

 

Al Museu dels Traginer es pot veure 
l’evolució del transport tant de mercade·
ries com de persones emprant energies 
de sang, i alhora mostra les relacions en·
tre els diferents oficis que feien possi·
ble el desenvolupament del fet traginer 
a casa nostra. L’àmplia representació 
d’eines i utensilis que acumulen aquests 
oficis, juntament amb la presència dels 
diferents carros, carruatges, selles i guar·
niments, fan de la Col·lecció Antoni Ros 
un veritable museu de les arts i els oficis 
aplicats al món del transport a la Catalu·
nya moderna. 

09.30 h
Punt 
de trobada

11.15 h a 12.15 h
Visita del Museu 
de la Pell 
d’Igualada 
i Comarcal 
de l’Anoia 

12.15 h a 13.30 h
Activitat 
TREBUS 

14.15 h
Dinar 
de cloenda

09.45 h a 10.15 h
Esmorzar

10.15 h a 11.15 h
Visita al Museu 
del Traginer  

L’Empresa Talentia Gestió d’Igualada ha 
organitzat una activitat divertida, original 
i emocionant per a tots els acompanyants 
de l’ACPC amb l’app TREBUS. El circuit 
que coneixereu serà, bàsicament, una 
passejada pel centre on descobrireu es·
pais d’interès històric i monumental. Així 
mateix, d’una manera lúdica i entretingu·
da, us endinsareu en la història de la ciu·
tat d’Igualada mitjançant l’activitat que us 
hem organitzat.

  

El dinar de cloenda de la 35a Assemblea 
i 10a Convenció de la Premsa Comarcal 
tindrà lloc a la nau d’encavallades del 
Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia, i en el decurs del mateix es 
lliuraran els Premis de Premsa Comarcal.


