Nota de premsa
Terrassa, 15 de setembre de 2016

Terrassa se suma a la celebració de les Jornades
Europees del Patrimoni
S’han programat jornades de portes obertes, visites i altres activitats gratuïtes

Terrassa se suma, un any més, a la celebració de les Jornades Europees del
Patrimoni a Catalunya, que tindran lloc el proper cap de setmana, del 16 al 18 de
setembre, sota el lema: “Patrimoni de tot@s”. Durant aquests dies, un total de 237
municipis d’arreu del territori mostraran el millor del seu patrimoni a través d’activitats
gratuïtes. L’objectiu és apropar la riquesa patrimonial del país i descobrir llocs
històrics, arquitectura monumental, jardins, arqueologia, patrimoni industrial o
museus.
A la ciutat s’han programat diferents activitats de portes obertes i visites guiades:
- Portes obertes a la Seu d'Ègara. Esglésies de Sant Pere. Divendres i
dissabte, de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h, i diumenge, d’11 a 14h.
- Portes obertes al Castell Cartoixa de Vallparadís. Divendres i dissabte, de 10
a 13.30 h i de 16 a 19 h, i diumenge, d’11 a 14h.
- Portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera. Divendres i dissabte, de 10 a
13 h i de 16 a 20 h, i diumenge, d’11 a 14h.
- Visita: “Els objectes ocults dels museus (segles XVII i XVIII)”. Diumenge 18
de setembre, a les 11 h.
Es tracta d’activitats organitzades pel Museu de Terrassa i el Centre de
Documentació i Museu Tèxtil. Les places són limitades. Cal fer reserva prèvia al 93
739 70 72, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, o a l’adreça electrònica
museudeterrassa@terrassa.cat. (Es confirmarà disponibilitat de plaça).
-

Món Museu (per a infants de 7 a 12 anys). Per quedar-se d’una peça! (Visita
guiada). Diumenge 18 de setembre, a les 11 h.
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S’estrena aquesta visita guiada que permetrà descobrir com era la societat
terrassenca de l’època de la revolució industrial (relacions entre les classes socials,
la vida a la fàbrica, etc), a més de treballar locucions, frases fetes, dites, refranys, o
cançons relacionades amb el món del tèxtil. El recorregut s’inicia a la Casa Alegre de
Sagrera, un model d’habitatge burgès industrial d’època modernista, i finalitza a
l’antiga Quadra de la Fàbrica Izard (actual Sala Muncunill). Organitza aquesta
activitat el Museu de Terrassa, amb el patrocini de l'Associació de Veïns del Centre
de Terrassa i el suport de l’Ajuntament de Terrassa – Arts visuals. El punt de trobada
és la Casa Alegre de Sagrera (c. de la Font Vella, 29-31). Les places són limitades.
Cal fer reserva prèvia al 93 739 70 72, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, o a
l’adreça electrònica museudeterrassa@terrassa.cat (Es confirmarà disponibilitat de
plaça).
Trobareu més informació al web http://www.terrassa.cat/ca/jornades-europeespatrimoni-catalunya
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