Nota de premsa
Terrassa, 16 de maig de 2014

El Museu de Terrassa celebrarà el Dia Internacional
dels Museus el 18 de maig amb diverses activitats
La ciutat se suma també el 17 de maig a la 10a edició de la Nit dels Museus

Terrassa se suma un any més a la commemoració del Dia Internacional dels
Museus, que se celebrarà el diumenge 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. El Dia Internacional dels Museus se celebra arreu del món des del
1977, organitzat pel Consell Consultiu del Consell Internacional dels Museus
(l’ICOM). Cada any augmenta el nombre de museus participants en aquesta
celebració. Així, l’any 2013, hi van prendre part 35.000 museus, de 143 països, dels
cinc continents.
El Museu de Terrassa commemora aquesta data durant el mes de maig amb
diverses activitats, amb les quals es pretén acostar els museus i els seus
professionals al públic i a la societat. A més, la nit de dissabte, 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.
La 36a edició del Dia Internacional dels Museus està dedicada a “Els vincles creats
per les col·leccions dels museus”. Aquest lema, triat per l’ICOM, recorda que els
museus són institucions vives que permeten crear enllaços entre visitants, diverses
generacions i cultures d’arreu del món. De la mateixa manera, aquest tema també
permet destacar les col·laboracions existents entre museus que permeten
intercanvis culturals i de coneixement de cultures d’arreu del món.
Enguany, per primera vegada, el Museu de Terrassa ha fet un programa conjunt
amb el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i el Centre de Documentació i
Museu Tèxtil. Aquest programa, centrat en el lema de l’ICOM “Les col·leccions creen
connexions” i amb una mateixa imatge gràfica, permet que les diverses activitats
dels tres museus no se solapin.
Us adjuntem també el programa conjunt del Museu de Terrassa, el mNACTEC i el
CDMT.
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La Nit dels Museus arriba a la Seu d’Ègara
El dissabte 17 de maig, es podrà visitar la Seu d’Ègara de 22 a 24 h. El programa
inclourà una visita nocturna comentada a les 22 h i, a les 23 h, el concert “Plectrum”,
basat en música medieval, del segle XII al XIV, i les relacions existents entre els
instruments de corda polsada de tradició medieval i els que existeixen a les
músiques tradicionals de la Mediterrània, Orient Mitjà i Àsia Central. La interpretació
del concert, que forma part del cicle “Sons Clàssics”, anirà a càrrec d’Efrén López i
Míriam Encinas.
Activitats del Museu de Terrassa amb motiu del Dia Internacional dels Museus
•

Del 18 al 31 de maig
Descobreix una joia del Museu
Rètol de l’empresa Terrassa Industrial, S.A. (primera meitat segle XX)

Aquesta societat, resultat de la fusió de tres empreses llaneres locals: “Alegre i
Companyia”, “Casanovas i Vallès i Rigol” i “Boada i Companyia”, es constitueix el 29
de desembre de 1917. El rètol, usat com a logotip de l’empresa, sintetitza a la
perfecció el concepte de fàbrica tèxtil. Es veuen les inicials de l’acrònim (TISA)
damunt una peça de roba, i al darrere de la lletra “S” surt una xemeneia.
Lloc: Castell Cartoixa de Vallparadís (c/ de Salmerón, s/n)
•

Diumenge 18 de maig, d’11 a 14 h
Dia Internacional dels Museus
Jornada de portes obertes a:

-

Casa Alegre de Sagrera
Castell Cartoixa de Vallparadís
Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere

•

Fins al 13 de juliol
Exposició: Naturaleses de l’Art Nouveau

Coincidint amb la Fira Modernista, el Museu de Terrassa va inaugurar aquesta
exposició itinerant, organitzada per la xarxa europea Art Nouveau Nétwork,
comissariada per la historiadora de l’art, Teresa Sala.
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Cap al 1900, els artistes observen i estudien les formes naturals, i com a resultat,
creen una nova estètica creativa. La mostra, amb un llenguatge visual contemporani
i una escenografia dinàmica, descobreix tècniques, materials i repertoris
modernistes. El Museu la completa amb la presentació de peces terrassenques:
ferro, ceràmica, paviments hidràulics, pintura, publicacions, etc.
Visites guiades: informació i inscripcions al 93 739 70 72.
Lloc: Sala Muncunill (pl. Didó, 3)
Horaris:
De dimarts a divendres, de 17 a 20.30 h
Dissabte, d'11 a 14 h i de 17 a 20.30 h
Diumenges, d'11 a 14 h
Dilluns i festius, tancat
•

Dijous 5 de juny a les 19.30 h
Inauguració de l’exposició temporal de llarga durada i presentació del nº 22 de
la col·lecció “Catàlegs del Museu”
Una història de rajoles. La col·lecció del Museu de Terrassa

El Museu de Terrassa disposa d’una col·lecció de rajoles del segle XV fins al segle
XX que no ha estat exhibida fins al moment. L’exposició mostra la funció de les
rajoles i els àmbits amb els que es relaciona: rajoles d’àmbit domèstic, religiós,
públic... Alhora, n’explica la tècnica i la tipologia. L’exposició es podrà visitar fins l’1
de març de 2015.
Lloc: Sala del Tinellet. Castell Cartoixa de Vallparadís (c/ de Salmerón, s/n)
Horaris:
De dimecres a dissabte, de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h
Diumenges, d’11 a 14 h
Dilluns, dimarts i festius, tancat
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