Nota de premsa
Terrassa, 26 de febrer de 2014

La Seu d’Ègara va rebre un 20% més de visitants
l’any 2013
Experimenta un increment de més de 4.600 persones respecte al 2012

Durant l’any 2013, un total de 55.321 visitants han gaudit del patrimoni de la ciutat a
les diferents seccions del Museu de Terrassa: Castell Cartoixa de Vallparadís, Seu
d’Ègara, Casa Alegre de Sagrera, Torre del Palau i Centre d’Interpretació de la Vila
Medieval de Terrassa, i Claustre del Convent de Sant Francesc d’Assís de Terrassa.
Les xifres, en comparació amb anys anteriors varien a l’alça o a la baixa segons
l’equipament, sent la Seu d’Ègara la secció del Museu de Terrassa més visitada.
Concretament, han passat pel recinte del Conjunt Monumental de les Esglésies de
Sant Pere, 20.909 persones, 4.647 més que l’any 2012.
Les dades de visites de tots els equipaments patrimonials del Museu de Terrassa
durant el 2013 i la seva comparativa respecte al 2012 queden de la següent manera:

Visitants 2012

Visitants 2013

Castell Cartoixa de Vallparadís

13.262

13.125

Seu d’Ègara

16.262

20.909

Casa Alegre de Sagrera

22.799

17.852

Torre del Palau i CIVM

1.144

1.525

Claustre del Xonvent de Sant Francesc d’Assís

2.200

1.910

Total

55.667

55.321

Equipament
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Pel que fa a la comparativa respecte a la resta de museus de la ciutat, les dades fan
referència a l’any 2012:

Museu

Visitants 2012

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

5.823

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

78.591

Museu de Terrassa

55.667

Segons aquestes dades, la Seu d’Ègara és la secció del Museu de Terrassa més
visitada dels equipaments patrimonials gestionats pel municipi, situant-se en segon
lloc dels recintes museístics més visitats a Terrassa i en una línia ascendent. Aquest
fet està directament relacionat amb l’esforç de promoció de la Seu d’Ègara, que
enguany ha acollit diverses activitats culturals per tal d’esdevenir un espai integrat en
la dinàmica cultural de la ciutat de Terrassa. Així, de juny a desembre de 2013, i dins
del cicle “Cultura a la Seu d’Ègara”, organitzat per l’Ajuntament de Terrassa, el
Bisbat de Terrassa i la Parròquia de Sant Pere, la Seu d’Ègara ha acollit una
trentena d’activitats culturals de tota mena.
El Museu de Terrassa és una entitat museística que aplega tots els museus de
titularitat municipal de la ciutat de terrassa i està integrat per diferents espais,
elements i col·leccions del patrimoni cultural terrassenc. Pertany a la Xarxa de
Museus d’Història i Monuments de Catalunya i a la Xarxa de Museus Locals de la
Diputació de Barcelona.
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