ITINERARI “TERRASSA A L’ÈPOCA MODERNA”
Alumnat a qui s’adreça: Educació Secundària, Batxillerat, Cicles formatius,
Educació especial, Educació d’adults i Públic en general
Descripció activitat:
La Terrassa d’època moderna és una vila pagesa i tèxtil tradicional.
En el segle XVII s’hi produeix un important creixement demogràfic. Tot i que es
posen els fonaments de l’organització de la indústria tèxtil, és un període de
grans crisis.
En aquests anys, la ciutat pateix epidèmies de pesta. Una d’elles coincideix amb
la Guerra dels Segadors, provocant la fam i la misèria entre la població.
És una època de nombrosos enfrontaments i violència. Alguns conflictes els
provoquen els bandolers.
El segle XVIII s’inicia amb la Guerra de Successió que va comportar greus
conseqüències per a la vila de Terrassa.
Pocs anys després, la població es recupera i comença un període de
transformacions econòmiques que provocaran que, a finals de segle, Terrassa
sigui un important nucli industrial.
Malauradament, aquest segle acaba amb una nova guerra, la del francès, que
devasta la ciutat i la seva economia.
Aquest recorregut permet enllaçar carrers i elements patrimonials de la ciutat
que van ser significatius durant aquest període.
Idioma: català i castellà
Material de suport:

- Làmines il·lustrades del convent de Sant Francesc i la vila de Terrassa durant
l’època moderna
- Quadern i Dossier didàctic del Museu núm. 4. “El claustre de Sant Francesc”:
https://www.terrassa.cat/quaderns-i-dossiers-didactics
Material a càrrec de: (indicar qui ha d'aportar el material necessari per a
desenvolupar l'activitat: centre educatiu, professional que fa l’activitat)
Objectius:
- aproximar-se al patrimoni de la ciutat
- conèixer el convent de Sant Francesc d’Assís
- Treballar l’època moderna

DESENVOLUPAMENT:
Data: del 4 d'octubre de 2021 al 30 de juny de 2022, de dilluns a divendres.
Dissabte, diumenge i festius, tancat.
Hora: de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h i de 17 a 19 h.
Durada: 2 h
Nombre màxim d'alumnat que pot participar: 1 grup classe (màxim 30
persones)
Lloc de realització: Convent de Sant Francesc
Adreça: plaça del Doctor Robert, 1
El lloc és accessible per a persones amb mobilitat reduïda? sí
Inscripció:
Enviar
un
museudeterrassa@terrassa.cat

correu

electrònic

a

l’adreça

electrònica

Període d’inscripció: durant tot l’any
Cost de l’activitat: 64 EUR
Organització: Museu de Terrassa amb la col·laboració de l’Associació de Veïns
del Centre de Terrassa
Observacions:
Aquest itinerari es pot adaptar per treballar amb més profunditat la Guerra de
Successió i els fets de 1713 a Terrassa.
Entrada gratuïta.
En tot moment, el professorat ha d’estar present a la visita.

