Nota de premsa
Terrassa, 7 de maig de 2019

El Museu de Terrassa proposa 16 tallers i activitats
infantils i familiars per a 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 12 anys, 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.

Dones que fan història!
El programa de tallers “Passa l’estiu al museu” porta enguany per lema “Dones que
fan història!”. El centre d’interès d’aquest programa són les dones, de diferents
èpoques, protagonistes de la història local.
El programa consta de 7 tallers en els que els infants es podran apuntar en franges
d’un, dos, tres o quatre dies o tota una setmana sencera. Les activitats tindran lloc
habitualment, de 9 a 14 h, a la Casa Alegre de Sagrera, tot i que hi ha també
previstes sortides fora d’aquest espai. Els tallers programats són els següents:
•
•
•
•
•
•
•

Taller 1. del 25 al 28 de juny. La Grània i la Galèria a Ègara.
Taller 2. del 2 al 5 de juliol. La Saurina i la Blanca, castlanes de
Vallparadís.
Taller 3. del 8 al 12 de juliol. La Miramunda i les heroïnes de la vila de
Terrassa.
Taller 4. del 15 al 19 de juliol. La Teresina i la Mercedes a la Terrassa
industrial.
Taller 5. del 22 al 26 de juliol. La Quitèria i la Paulina, en lluita!
Taller 6. del 2 al 6 de setembre. Terrassenques d'avui.
Taller 7. 9 i 10 de setembre. Terrassenques d'avui.
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El preu dels tallers serà de 16 euros per dia, amb un descompte del 10% a partir del
segon infant, famílies nombroses, famílies monoparentals, famílies amb algun
membre a l’atur i famílies amb algun membre amb discapacitat de +50% o grau 4 o
5.
Per a més informació i inscripcions podeu trucar al telèfon 93 739 70 72, de dilluns a
divedres, de 9 a 14 h. També us podreu dirigir a la següent adreça electrònica:
museudeterrassa@terrassa.cat.

A l’estiu, la mainada al Museu
D’altra banda, el programa “A l’estiu, la mainada 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 12 anys,
la majoria a infants de 3 a 6 anys, acompanyats d’adults. El programa és el següent:
Dimecres 26 de juny a les 17.30 h
Com vivim...? Com vivien...?
Per a infants de 3 a 6 anys
Lloc: Castell Cartoixa de Vallparadís (carrer de Salmerón, s/n)
Preu: 2 €/persona
Dilluns 1 de juliol, a les 11 i a les 12.30 h
Festa Major de Terrassa
Contes de princeses 2. Noves històries
Per a infants de 3 a 6 anys
Lloc: Castell Cartoixa de Vallparadís (carrer de Salmerón, s/n).
Preu: activitat gratuïta.
Cabuda limitada. Es lliuraran entrades fins a exhaurir-les.
Dilluns 1 de juliol, a les 11 i a les 12.30 h
Festa Major de Terrassa
Les històries de l’arqueòloga Puig
Per a infants de 7 a 12 anys
Lloc: Seu d’Ègara (plaça de Rector Homs, s/n).
Preu: activitat gratuïta.
Cabuda limitada. Es lliuraran entrades fins a exhaurir-les.
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Dimecres 3 de juliol a les 17.30 h
Feliços com un gínjol
Per a infants de 3 a 6 anys
Lloc: Casa Alegre de Sagrera (carrer de la Font Vella, 29-31)
Preu: 2 €/persona
Dimecres 10 de juliol a les 17.30 h
La quadrilla de la Capablanca
Per a infants de 3 a 6 anys
Lloc: Claustre del convent de Sant Francesc
Preu: 2,5 €/infant - 2 €/adult
Dimecres 17 de juliol a les 17.30 h
Una casa molt alegre
Per a infants de 3 a 6 anys
Lloc: Casa Alegre de Sagrera (carrer de la Font Vella, 29-31)
Preu: 2 €/persona
Dimecres 24 de juliol a les 17.30 h
Per quedar-se d’una peça
Per a infants de 3 a 6 anys
Lloc: Sala Muncunill (plaça Didó, 3)
Preu: 2 €/persona
Dimecres 31 de juliol a les 17.30 h
Una de romans!
Per a infants de 3 a 6 anys
Lloc: Seu d’Ègara (plaça de Rector Homs, s/n).
Preu: 2 €/persona
Dimecres 4 de setembre a les 17.30 h
Taller familiar: Un vas de l’edat de pedra
Per a infants de 3 a 6 anys
Lloc: Castell Cartoixa de Vallparadís (carrer de Salmerón, s/n)
Preu: 2,5 €/infant - 2 €/adult
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