Nota de premsa
Terrassa, 2 de juny de 2014

El Museu de Terrassa proposa 14 tallers i activitats
infantils per aquest estiu
Ja és obert el termini d’inscripció

El Museu de Terrassa ofereix aquest estiu dues propostes d’activitats infantils i
familiars. D’una banda, el programa de tallers per a infants de 4 a 12 anys “Passa
l’estiu al Museu” i, d’altra, un seguit d’activitats de curta durada per a nenes i nenes
de 3 a 6 acompanyats d’adults, sota el títol “A l’estiu, la mainada al Museu”. Ja és
obert el període d’inscripció per a totes les activitats, que tenen un nombre limitat de
places.

Terrassa Inspira
El programa de tallers “Passa l’estiu al museu” porta enguany per lema “Terrassa
Inspira”, que va ser també el títol de la darrera exposició de llarga durada del museu,
dedicada a les obres d’art que retraten la ciutat. En aquest cas, els tallers infantils
entren en el terreny de la fantasia i plantegen situacions en què artistes com
Leonardo Da Vinci i William Shakespeare s’inspiren en Terrassa per a crear les
seves obres.
El programa consta de 7 tallers d’una setmana de durada, encara que també és
possible inscriure’s per dos o tres dies. Els tallers programats són els següents:
Del 25 al 27 de juny: La Torre del Palau s’inspira
Del 30 de juny al 4 de juliol: Pintem Terrassa
Del 8 a l’11 de juliol: La ciutat del Teatre
Del 14 al 18 de juliol: Donem la nota
Del 21 al 25 de juliol: Creem volums
Del 28 de juliol a l’1 d’agost: Elemental, senyor Muncunill
De l’1 al 5 de setembre: Llums, fum, càmera i acció!
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Tots els tallers es duran a terme a la Casa Alegre de Sagrera però inclouran sortides
a peu per a visitar diferents edificis de la ciutat. L’horari de tots els tallers serà de 9 a
14h de dilluns a divendres. El preu del taller complet serà de 80€ per participant. La
inscripció per dos dies costarà 32 € i la de tres dies, 48 €. L’horari en tots els casos
serà de 9 a 14 h.

A l’estiu, els més menuts al Museu
D’altra banda, el programa “A l’estiu, els més menuts al museu” ofereix activitats
familiars d’una hora de durada que relacionen jocs i contes amb edificis antics,
tradicions o episodis de la història de la ciutat. Les activitats s’adrecen a infants de 3
a 6 anys acompanyats d’adults. El programa és el següent:
Dimecres 25 de juny: Nit de foc i de bruixes. La tradició de Sant Joan, al
Castell Cartoixa de Vallparadís.
Dimecres 2 de juliol: El barret màgic del senyor Alegre, a la Casa Alegre de
Sagrera.
Dimecres 9 de juliol: Hi havia una vegada ... una torre en un palau, al Centre
d’Interpretació de la Vila Medieval de Terrassa.
Dimecres 16 de juliol: Fem pots de fang, a la Casa Alegre de Sagrera.
Dimecres 23 de juliol: Toc, toc... Déu vos guard! a la Seu d’Ègara.
Dimecres 30 de juliol: La Joana, el Martí i la prehistòria, al Castell Cartoixa de
Vallparadís.
Dimecres 3 de setembre: Històries enrajolades, al Claustre del convent de
Sant Francesc
Totes les activitats tindran lloc a les 18h i tindran una hora de durada. El preu serà
de 2 € per persona.

La inscripció als tallers i a les activitats per menuts està oberta fins a completar les
places. Informació i inscripcions al Museu de Terrassa (937397072).
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