EL MUSEU DE TERRASSA EN LECTURA FÀCIL

El Museu de Terrassa està format per diferents espais, elements
i col·leccions del patrimoni cultural terrassenc.
Les seccions del Museu són:
el Castell Cartoixa de Vallparadís
la Seu d'Ègara
la Casa Alegre de Sagrera
la Torre del Palau i el Centre d'Interpretació de la Vila Medieval de Terrassa
(CIVMT)
el claustre del convent de Sant Francesc
El Museu recupera i dona a conèixer el patrimoni històric, arqueològic i artístic
local i comarcal, des dels orígens fins als nostres dies.
La col·lecció està constituïda per més de 27.000 objectes.
En destaquen peces d'art, arqueologia i arts decoratives.
El patrimoni és un conjunt d’objectes de valor que rebem dels nostres avantpassats.
Nosaltres l’hem de cuidar i conservar per als nostres descendents.

Castell Cartoixa de Vallparadís

El castell es va construir fa més de 900 anys (segle Xll).
Entre els segles XIV i XV es va convertir en cartoixa.
L’edifici es va restaurar durant els anys cinquanta i funciona com a museu
des del 1959.
Hi trobareu la sala d'exposicions temporals i l'exposició permanent
que explica la història de Terrassa i del Vallès Occidental.

Una cartoixa és un monestir on viuen monjos que es dediquen a resar i treballar.

Casa Alegre de Sagrera

La Casa Alegre de Sagrera es va construir a principis del segle XIX.
D'aquesta època es conserven pintures murals en algunes sales de la primera planta.
L’any 1911 es va realitzar una gran reforma que va convertir la casa
en un model d'habitatge burgès industrial d'època modernista.
Des de l'any 1973 funciona com a museu.
Hi trobem algunes estances moblades i decorades,
i altres sales que mostren col·leccions diverses.

La burgesia és la classe social de les persones que tenen diners o empreses.

El modernisme és un moviment cultural que va tenir lloc als països europeus
fa uns 120 anys (final del segle XIX i inici del segle XX).
Antoni Gaudí és un gran arquitecte del modernisme.

Seu d'Ègara

Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria formen la Seu d’Ègara.
Els tres edificis i els béns arqueològics i artístics
són un element únic del patrimoni històric i artístic català,
des d'època ibèrica fins a l'actualitat.
En destaquen l'arquitectura, les pintures murals i els retaules gòtics.

Els ibers era un poble que va viure a la Península Ibèrica abans dels romans.

Un retaule és una peça o un conjunt de peces, de fusta o de pedra,
amb pintures o escultures.
S'hi representen escenes de la vida de Jesús, de la Mare de Déu o de sants i santes.

El gòtic és un estil artístic que es va desenvolupar durant els segles XIII, XIV i XV.

Torre del Palau i Centre d'Interpretació
de la Vila Medieval de Terrassa (CIVMT)

La Torre del Palau és l'edifici més emblemàtic de la ciutat.
És un dels pocs elements de l'antic Castell Palau de Terrassa conservats
en el mateix lloc.
La torre permet explicar com era la vila medieval de Terrassa,
origen de la ciutat actual.
El Centre d'Interpretació de la Vila Medieval de Terrassa (CIVMT)
conserva un petit tram del fossat de la vila, una galeria subterrània,
una fresquera i un forn de coure pa del 1839.

Un fossat és una excavació ampla, llarga i profunda
que envolta un castell, una fortalesa, una població, etc.
La seva funció és defensiva.

Una fresquera serveix per mantenir frescos els aliments
i ajudar a la seva conservació.
També es pot dir carner.

Claustre del convent de Sant Francesc

El claustre és un dels pocs elements que es conserven de l'antic convent franciscà.
En destaca el bon estat de conservació.
El convent es va començar a construir el 1609 i es va inaugurar l'any 1612.
És un claustre de planta quadrada amb una planta baixa i dos pisos.
A la planta baixa hi ha vint-i-sis plafons ceràmics policroms.
Sembla que els va fer Llorenç Passoles (1671-1673),
un mestre del gremi de gerrers de Barcelona.
La decoració explica la vida de sant Francesc d'Assís.
Un claustre és un edifici de planta quadrada format per quatre galeries amb arcades.
Al mig, hi ha un pati o un jardí.

Un convent és un edifici on viuen monges o frares.
Als convents hi ha molt de silenci.

Un plafó és una peça plana, bastant gran, per a diversos usos. En aquest cas, hi ha
decoracions de ceràmica.

Policrom significa que és de diferents colors.

Un gremi és una associació de persones que tenen el mateix ofici i que fan el mateix
treball.
Hi ha, per exemple, el gremi de fusters, el de serrallers o el de mecànics.
Els gremis eren molt importants a l'edat mitjana.
Un terrisser o terrissaire és una persona que fa objectes de terrissa i els ven.
Segons el material que treballaven s’anomenaven ollers, gerrers, teulers, escudellers,
rajolers, etc.

Per a més informació sobre el Museu de Terrassa:

Direcció i Serveis
Carrer de la Font Vella, 28
08221 Terrassa
Telèfon: 93 739 70 72
Adreça electrònica: museudeterrassa@terrassa.cat
Web: www.terrassa.cat/museu
Facebook: www.facebook.com/museudeterrassa
Instagram: instagram.com/museudeterrassa

Castell Cartoixa de Vallparadís
Carrer de Salmerón, s/n
08222 Terrassa
Telèfon: 93 785 71 44
Quan ens pots visitar?
De dimecres a dissabte, de 10 a 13.30h i de 16 a 19 h
Diumenges, d'11 a 14 h
Dilluns, dimarts i festius, tancat
Consulta els festius al web del Museu

Casa Alegre de Sagrera
Carrer de la Font Vella, 29-31
08221 Terrassa
Telèfon: 93 731 66 46
Quan ens pots visitar?
De dimecres a dissabte, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h
Diumenges, d'11 a 14 h
Dilluns, dimarts i festius, tancat
Consulta els festius al web del Museu

Seu d’Ègara
Plaça del Rector Homs, s/n
08222 Terrassa
Telèfon: 93 783 37 02
Quan ens pots visitar?
De dimarts a dissabte, de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h
Diumenges i festius, d'11 a 14 h
Dilluns no festius i els següents dies: 1 de gener,
1 de maig, 25 i 26 de desembre, tancat

Torre del Palau i CIVMT
Plaça de la Torre del Castell Palau, s/n
08221 Terrassa
Telèfon: 93 739 70 72
Quan ens pots visitar?
Cal concertar dia i hora. Visites concertades.

Claustre del convent de Sant Francesc
Plaça del Doctor Robert, 1
08221 Terrassa
Tel.: 93 739 70 72
Quan ens pots visitar?
De dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h i de 17 a 19 h

Quant val venir al Museu?
Consulta el preu de l’entrada al web del Museu de Terrassa
www.terrassa.cat/museu
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