Nota de premsa
Terrassa, 24 de setembre de 2014

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 els dies 26, 27 i 28 de setembre sota el lema: “Europa, un
patrimoni comú”. L’Ajuntament de Terrassa, a través del servei de Cultura, ha
programat jornades de portes obertes, visites guiades a la Torre del Palau i una
activitat familiar, també a la Torre del Palau.
El programa de les jornades a Terrassa és el següent:
Portes obertes a la Seu d'Ègara: divendres i dissabte, de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h,
i diumenge, d'11 a 14 h.
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 14 h.
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 14 h.
“Hi havia una vegada... una torre en un palau”: dissabte a les 17.30 h i diumenge a
les 10.30 h a la plaça de la Torre del Palau. En aquesta activitat per a públic familiar,
un titella explica l'origen de la vila medieval del Palau de Terrassa i a continuació es
fa un recorregut pel centre de la ciutat per tal de descobrir diversos elements
medievals. L’activitat, patrocinada per l'Associació de Veïns del Centre, és gratuïta
però cal reserva prèvia, que es pot fer trucant al 937 397 072.
Visita a la Torre del Palau i a la vila medieval: diumenge, a les 12 h i a les 18 h. La
visita permetrà als assistents acostar-se a l’evolució històrica, arquitectònica i
artística de la Torre del Palau, primer com a element aïllat i després dins del context
del Castell Palau i de la vila medieval. L’activitat, patrocinada per l'Associació de
Veïns del Centre, és gratuïta però cal reserva prèvia, que es pot fer trucant al 937
397 072.
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Les Jornades Europees del Patrimoni són una iniciativa sorgida d’una conferència
europea sobre patrimoni arquitectònic celebrada a Granada el 1985. En aquella
trobada els ministres assistents van acordar fer extensiva als seus estats la iniciativa
francesa posada en marxa un any abans de fer jornades de portes obertes al seu
patrimoni un dia a l’any. El 1991 el Consell d’Europa, amb el suport de la Comissió
Europea, va assumir la convocatòria de les jornades, que a dia d’avui abasten una
cinquantena d’estats europeus. Les jornades se celebren anualment i poden variar el
calendari segons el territori. A Catalunya, entre el 26 i el 28 de setembre, 237
municipis mostraran el millor del seu patrimoni a través d’activitats gratuïtes com ara
portes obertes, visites guiades, exposicions, conferències, tallers, concursos, etc.
D’aquesta manera es vol apropar a la ciutadania la riquesa patrimonial del nostre
país.
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