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L’agenda de cultura i espectacles

El bisbat d’Ègara, protagonista
de l’exposició temporal del Museu
Fins al 28 de febrer del 2016 es podrà veure al Castell Cartoixa l’exposició que el Museu de
Terrassa dedica al bisbat d’Ègara, institució fonamental en el desenvolupament de la ciutat
durant tota l’alta edat mitjana
La mostra sobre el bisbat d’Ègara
s’emmarca en la commemoració
del 1.400 aniversari del Concili
Egarenc i coincideix amb la presentació de la candidatura a patrimoni
de la humanitat de les pintures altmedievals del conjunt monumental
de les Esglésies de Sant Pere. Amb
aquesta exposició, es vol aprofundir en el coneixement d’aquest
conjunt, un dels monuments més
excepcionals de la cultura cristiana
europea.
“El bisbat d’Ègara” pretén ser una
continuació del cicle endegat, l’any
2010, amb l’exposició “L’istme de
Sant Pere. L’ocupació d’un territori”. La mostra explicava qui vivia,
com s’organitzava i quina era l’evolució del territori que avui ocupen
les esglésies, abans de la formació
de la Seu d’Ègara. Aquesta nova
mostra reprèn el discurs allà on el
deixava l’anterior i abasta un període molt més curt, únicament de
quatre segles, del V al VIII, és a dir,
el període en què les Esglésies de

Sant Pere es van convertir en Seu
d’Ègara.
Un llegat únic
La història comença quan, pels
volts de l’any 450, el bisbe Nundinari de Barcelona va dividir la seva
diòcesi en dues parts i en creà una
de nova, la d’Ègara. A poc a poc,
es va anar configurant un important conjunt episcopal, tant en la
vessant arquitectònica com en la
decorativa.



El magnífic llegat arqueològic, arquitectònic i artístic conservat de l’antic
bisbat d’Ègara es presenta principalment en uns plafons temàtics que
relaten l’estructura i organització
dels bisbats i de les seus episcopals
entre els segles V i VIII, la creació
del bisbat d’Ègara, el seu desenvolupament i l’extinció. També s’hi pot
trobar informació detallada de l’arquitectura i les pintures murals del
conjunt; es dedica especial atenció
a la iconografia i a la indumentària
dels personatges representats.

S’exposen, a més, alguns objectes
arqueològics del fons del Museu de
Terrassa d’aquest període, com ara
un plat, aplics de llàntia, vitralls,
una àmfora, anells, denes de collarets i arracades. L’exposició es completa amb un audiovisual descriptiu
i una recreació virtual del conjunt i
de les pintures de les tres esglésies.

Per a tota la família
Complementant la mostra, s’ha
dissenyat també un espai didàctic, adreçat principalment a
les famílies, amb diverses propostes, com ara un joc de memòria amb imatges de la seu,
disfresses, material de dibuix i
passatemps. Els assistents podran també respondre un qüestionari que, si el contesten correctament, els permetrà gaudir
de dues entrades gratuïtes per
visitar la Seu d’Ègara.
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Un estiu de circ
E circ serà el gran protagonista d’aquest estiu a
El
Terrassa.
Des de mitjan juliol fins ben entrat el mes
T
dde setembre es podrà gaudir de tot un seguit d’esppectacles a diversos barris amb la nova programació
“Som estiu de circ” i amb el ja tradicional festival,
“
oorganitzats per l’Ajuntament, amb la direcció artística
dde l’associació terrassenca Tub d’Assaig 7.70

Dimarts 14 de juliol, 21.30 h
Parc de Sant Jordi
Combinat d’exalumnes Rogelio Rivel (circ)

Ton Katraska

Dijous 16 de juliol, 19.30 h
Plaça del Roc Blanc
Albert Vinyes
Circ Troupe (pallassos de circ)
Dimarts 21 de juliol, 21.30 h
Plaça de Catalunya
Cia. Cuncurulla
Circ de Taula
Circant (circ)

Albert Vinyes
Cia. Cuncurulla

Dijous 23 de juliol, 19.30 h
Plaça de Can Palet
Ton Katraska
Soliloqui (àcid clown)
Activitat “tastet de circ” de 18.30
a 19.30 h
Dimarts 28 de juliol, 19.30 h
Plaça del Primer de Maig
Cia. De Parranda
Queviures (animació musical)
Activitat “tastet de circ” de 18.30
a 19.30 h
Dijous 30 de juliol, 21.30 h
Escenari de Vallparadís
Cabaret Tub d’Assaig (circ de casa)
Dijous 6 d’agost, 19.30 h
Plaça del Segle XX
Companyia de l’Home Idea (circ)
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Cia. De Parranda
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Dimarts 11 d’agost, 19.30 h
Plaça de Rosa Mora
César Pons (circ)
Activitat “tastet de circ” de 18.30
a 19.30 h

Cia. Filigranes

Cia. Saltoka

Cia. Més Tumàcat

Dijous 20 d’agost, 19.30 h
Parc de Gernika
Cia. Més Tumàcat
La festa dels Més Tumàcat (animació)
Activitat “tastet de circ” de 18.30
a 19.30 h

Dimarts 25 d’agost, 19.30 h
Plaça d’Agustí Bartra
Cia. Filigranes
El circ Filixic (pallasso circ). Activitat
“tastet de circ” de 18.30 a 19.30 h

7è Festival de Circ de Terrassa

Dijous 13 d’agost, 19.30 h
Plaça de la Immaculada
Cia. Saltoka
Kompass (circ)
Activitat “tastet de circ” de 18.30
a 19.30 h
Cia. Pengim-Penjam

Del 6 al 10 de setembre
Plaça de l’Assemblea de Catalunya i Centre Cultural Terrassa
Diumenge 6 de setembre, 19 h
Centre Cultural de Terrassa
Circ Pistolet
Incert (espectacle inaugural)
Preu: 3 euros

Cia. Marcel

Dimarts 8 de setembre
De 18 a 19.30 h: “Tastet de circ”
19.45 h: Cia. Leandre, Iceberg
21 h: Acrobarouf
Dimecres 9 de setembre
De 18 a 19.30 h: “Tastet de circ”
19.45 h: Cia. Marcel et ses drôles
de femmes, Miss Dolly
20.30 h: Bot Project
21.30 h: Cia. Holet Iocandi, Esquerdes

Dimarts 18 d’agost, 19.30 h
Plaça de Can Roca
Cia. Pengim-Penjam
El regal (titelles)

Cia. Holet Iocandi
Cia. Leandre

Dijous 10 de setembre
De 18 a 19.30 h: “Tastet de circ”
19.45 h: Cia. Inconfundibles
21 h: Gala de circ
Presentador del Festival: Ricky, el
Professor de Tenis

Cia. Inconfundibles
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Música clàssica i patrimoni,
un binomi perfecte
Les sonoritats clàssiques tornaran a ser les protagonistes als diferents
espais del nostre patrimoni gràcies al cicle “Sons del temps” i al Festival d’Estiu de la Seu d’Ègara
III Festival d’Estiu de la Seu d’Ègara

Divendres 17 de juliol, 22 h
MusiCàtnia 2015, a la tenora
Amb Jordi Figaró, tenora

A càrrec de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48
Preu de cada espectacle: 10 euros

Dissabte 18 de juliol, 22 h
Música al teu gust
Amb Alícia Pérez, actriu

Diumenge 19 de juliol, 22 h
Carles Cases diu Llach

8è cicle “Sons del temps”
Lux aeterna

Susanna Crespo
Sento nel core

Xavier Díaz-Latorre

Dijous 16 de juliol, 20.30 h
Capella del Parc Audiovisual
Lux aeterna
Música sacra de pel·lícula
Joan Martínez Colàs
Laia Camps
Dijous 23 de juliol, 20.30 h
Església de Santa Maria de la Seu
d’Ègara
La guitarra de Louis Les Grand
Obres de Corbetta, Visée i Lully
Xavier Díaz-Latorre, guitarra
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Dijous 30 de juliol, 20.30 h
Església de Sant Pere de la Seu
d’Ègara
Sento nel core
Música poètica
Un intercanvi recíproc entre música
i poesia a la Venècia i la Roma del
segle XVIII.
Susanna Crespo Held, soprano
Marco Brolli, flauta travessera
Eduard Martínez Borruel, clavecí
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Foto de Roser Alabau

Oriencat

Humberto Quagliata

Felipe Sánchez

Cossos

Dijous 6 d’agost, 21 h
Recinte exterior i esglésies de la Seu d’Ègara
Cossos
Un espectacle medieval amb escultures d’Antoni Madueño.
Dijous 20 d’agost, 20.30 h
Claustre del Castell Cartoixa de Vallparadís
Oriencat
Fusió de música antiga, catalana, oriental i de creació
pròpia.
Albert Galbany, bansuri
Joan Miró, guitarra, llaüt oriental, ney
Jaume Catà, taula hindú i altres percussions
Dijous 27 d’agost, 20.30 h
Església del Convent de Sant Francesc
Il viaggio di Dominico
Ensemble del Departament de Música Antiga del CEM
Nuno Mendes i Joan Cervera, violins
Marion Peyrol, violoncel
Ferran Pisa, tiorba i guitarra barroca
Esteban Mazer, clavecí
Ramon Rius, narrador

Dijous 3 de setembre, 19.30 h i 21 h
(dues sessions)
Casa Alegre de Sagrera
Una visió del piano hispànic des de Manuel de Falla
fins el present
Recital de piano
Programa Mompou
Humberto Quagliata, piano
Dijous 10 de setembre, 20.30 h
Glorieta del Parc de Sant Jordi
Templando la tarde
Ensemble La Suavecita
Felipe Sánchez, director
Preu de cada espectacle: 5 euros
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Una capbussada a les piscines
municipals
La temporada de bany a les piscines municipals de Terrassa va començar
el 21 de juny i s’estendrà fins al 30 d’agost, amb horari de dilluns a
diumenge, de 10.30 a 19.30 h

Quatre possibilitats
Piscina Municipal del Parc
de Vallparadís
Llac de Vallparadís, 5
(interior del parc)
Tel. 93 739 74 19
Piscina Municipal de Sant Llorenç
C. de Castellsapera, 7
Tel. 93 786 30 01



Piscina Municipal de la Maurina
C. de Felip II, 39
Tel. 93 780 75 43


Preus i abonaments
Els preus d’entrada a les quatre
piscines municipals per al 2015
són els següents:
Usuaris fins a 6 anys: entrada
gratuïta
 Usuaris entre 7 i 13 anys: 5,20
euros/dia
 Usuaris a partir de 14 anys:
6,70 euros/dia
 Usuaris jubilats: 4,90 euros/dia
 Escoles, esplais i cursets: 2,85
euros/dia per persona
 Preu de tarda (a partir de les
16 h): 4,20 euros
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Disposeu d’abonaments individuals i familiars per a períodes de
15 dies o per a tota la temporada.
També trobareu targetes multipersonals no nominatives, de cinc o
de deu entrades, que es poden
utilitzar els dies que es decideixi.
Aquestes targetes tenen preus diferents en funció de l’edat i també
hi ha una modalitat només per a
les tardes.
Informació i consultes:
Tel. 93 739 74 19
www.terrassa.cat/activitats-destiu

Piscina Municipal de les Arenes
C. del Tibidabo, 60
Tel. 93 731 67 86


Cursos de natació
Com cada estiu, l’Ajuntament organitza cursets de natació sota la
direcció tècnica del Club Natació
Terrassa. S’han programat cursets per trams d’edat per a persones que no saben nedar i també
de perfeccionament. Les inscripcions s’han de formalitzar al Servei d’Esports de l’Ajuntament de
Terrassa (Casa Soler i Palet, carrer de la Font Vella, 28).

