Nota de premsa
Terrassa, 8 d’octubre de 2015

Terrassa se suma aquest cap de setmana a les
Jornades Europees del Patrimoni
S’han programat jornades de portes obertes i altres activitats

Terrassa participa aquest cap de setmana a les Jornades Europees del Patrimoni,
que enguany se celebren del 9 al 12 d’octubre sota el lema: “Europa, un patrimoni
comú”. L’Ajuntament de Terrassa, a través del servei de Cultura, ha programat
jornades de portes obertes, un nou itinerari pel Centre i una visita guiada per a
infants. Amb aquestes propostes es vol apropar a la ciutadania la riquesa patrimonial
de la nostra ciutat.
A més de les habituals portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera, Castell Cartoixa
de Vallparadís, i a la Seu d'Ègara, enguany s’estrena una nova ruta amb el títol
"Històries del centre", organitzada pel Museu de Terrassa amb el suport de l'Arxiu
Municipal Administratiu i el patrocini de l'Associació de Veïns del Centre de Terrassa.
L’activitat, que tindrà lloc dissabte a les 11h, convida a conèixer personatges,
curiositats i anècdotes de la història del centre de Terrassa. La durada de la visita
serà de dues hores i el punt de trobada, la plaça de la Torre del Palau. Cal inscripció
prèvia.
Diumenge hi haurà una visita guiada per a infants de 3 a 6 anys titulada “La
Teranyina”. Tindrà lloc a partir de les 11h, amb una hora de durada i punt de trobada
a la Casa Alegre de Sagrera. Està organitzada pel Museu de Terrassa amb el
patrocini de l'Associació de Veïns del Centre de Terrassa. Cal inscripció prèvia
Podeu consultar els horaris de les jornades de portes obertes, el detalls de les
activitats i com inscriure’s a les activitats a http://www.terrassa.cat/jornadeseuropees-de-patrimoni-a-catalunya
Les Jornades Europees del Patrimoni se celebren a una cinquantena d’estats
europeus. A Catalunya, entre el 9 i el 12 d’octubre, 237 municipis mostraran el millor
del seu patrimoni a través d’activitats gratuïtes com ara portes obertes, visites
guiades, exposicions, conferències, tallers, concursos, etc.
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