Nota de premsa
Terrassa, 10 de maig de 2016

L’Ajuntament de Terrassa inicia demà les activitats
per celebrar el Dia Internacional dels Museus
La ciutat se suma també el 21 de maig a la 12a edició de la Nit dels Museus

Terrassa se suma un any més a la commemoració del Dia Internacional dels
Museus, que se celebra el 18 de maig, amb jornades de portes obertes i altres
activitats adreçades a divulgar el patrimoni museístic de la ciutat i apropar-lo a la
ciutadania. A més, la nit del dissabte 21 de maig, la Seu d’Ègara participarà a la Nit
dels Museus, durant la qual milers d’equipaments museístics de tot el món obriran
en horari nocturn.
Els dies 14, 15 i 18 de maig seran jornades de portes obertes a la Casa Alegre de
Sagrera, al Castell Cartoixa de Vallparadís i la Seu d'Ègara, amb els següents
horaris:
Casa Alegre de Sagrera: dissabte 14 i dimecres 18, de 10 a 13 h i de 16 a 20
h, i diumenge 15, d'11 a 14 h.
Castell Cartoixa de Vallparadís i Seu d'Ègara: dissabte 14 i dimecres 18, de
10 a 13.30 h i de 16 a 19 h, i diumenge 15, d'11 a 14 h.
A més de les jornades de portes obertes, el Museu de Terrassa mostra cada any de
forma destacada una peça del seu fons en el marc del Dia Internacional dels
Museus, amb el títol “La joia del Museu”. Enguany la peça triada és la maleta de
viatge de Josep Parra i Martínez, futbolista professional terrassenc que va jugar a
primera Divisió als anys 40 i 50, arribant a formar part de la selecció espanyola. La
maleta es podrà veure a partir de demà i fins el 12 de juny a la Casa Alegre de
Sagrera, dins l’horari habitual de la casa (de dimecres a dissabte, de 10 a 13 h i de
16 a 20 h, i diumenges, d'11 a 14 h). Els visitants rebran una fitxa explicativa sobre la
peça.
Josep Parra i Martínez (Blanes, 1925 – Terrassa, 2016), va jugar al Terrassa C.F del
1945 al 1947. Del 1947 al 1959 va jugar al R.C.D. Espanyol i l'any 1950 va ser
convocat per participar amb la selecció espanyola al Mundial del Brasil, sent escollit
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un dels jugadors de l'onze ideal del campionat. La maleta conserva adherides
etiquetes de diversos hotels on es va allotjar durant la seva carrera professional.
El Dia Internacional dels Museus se celebra arreu del món des del 1977, organitzat
pel Consell Internacional dels Museus (ICOM). Cada any hi participen desenes de
milers de museus de prop de 150 països. La 38a edició del Dia Internacional dels
Museus ha triat el lema “Museus i paisatges culturals”.

Nit dels museus a la Seu d’Ègara
La Seu d’Ègara se sumarà el proper dissabte 21 de maig a la 12a edició de la Nit
dels Museus, és una iniciativa promoguda pel Consell d'Europa com a complement
del dia Internacional dels Museus.
El Museu de Terrassa, amb la col·laboració de la parròquia de Sant Pere i de
l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, ha programat activitats gratuïtes a la Seu
d'Ègara:
•

De 21.30 a 22.45 h: portes obertes al conjunt monumental (excepte a
l'Església de Sant Pere) i passi de l'audiovisual "Les pintures de la Seu
Episcopal. Segles V al VIII" produït pel Museu de Terrassa, i del vídeo
promocional del documental "L'enigma de les pintures de la Seu d'Ègara"
d’Antoni Verdaguer.

•

A les 23 h: concert "Diàlegs" a càrrec de Judith Ortega (violí) i Núria Padrós
(violoncel), membres de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, que
interpretaran obres de Corelli, Bach i Beethoven.

La Nit dels Museus, que cada any compta amb la participació de més de tres mil
museus de quaranta països, pretén facilitar la visita dels museus participants i
atreure nous públics.
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