Activitats turístiques del Museu de Terrassa
SERVEI EDUCATIU DEL MUSEU DE TERRASSA
Casa Soler i Palet
carrer de la Font Vella, 28 - 08221 Terrassa
Telèfon: 93 739 70 72
Adreça electrònica: museudeterrassa@terrassa.cat
Persona de contacte: Marta de Juan
www.terrassa.cat/museu
Totes les activitats que s’ofereixen són conduïdes per educadors especialitzats.
1. CASA ALEGRE DE SAGRERA
Descripció:
La visita se centra en aspectes històrics i socials, i en aspectes formals i
tècnics d’història de l’art.
La Casa Alegre de Sagrera es va construir a inicis del segle XIX.
D’aquesta primera època es conserven pintures murals originals a les
sales de la primera planta. Una reforma important duta a terme l’any
1911 va convertir l’edifici en un model d’habitatge burgès industrial
terrassenc, d’època modernista.
Des del 1973 funciona com a museu. Alguns espais de l’edifici es presenten com a estances
moblades i decorades; d’altres contenen diverses col·leccions i llegats d’escriptors locals.
Durada: 1 hora
Observacions:




Cal pagar entrada (Ordenança Fiscal 3.29 de l’Ajuntament de Terrassa). Consultar els preus al
web: www.terrassa.cat/museu
Preu de la visita guiada: 34 €
Informació al telèfon 93 739 70 72 o a l’adreça electrònica museudeterrassa@terrassa.cat

2. EL MODERNISME A LES TEVES MANS
Adreçat a:
Per a tots els públics, però especialment a grups i a persones cegues o amb discapacitat visual.
Descripció:
Mitjançant les nostres mans coneixerem la història i els espais de la Casa
Alegre de Sagrera.
L’activitat comença al pati de la Casa i a partir d’aquí s’inicia el recorregut
tàctil que permet tocar diferents elements com són el lavabo, l’escala, les
columnes, l’envidriat, els mosaics, la reixa del pati i jardí, …
Finalitzem la visita davant de la maqueta (mòdul multisensorial).

Durada: 2 hores

Materials:
Maqueta tàctil de la casa i textos adjunts a la maqueta en braille.
Observacions:





Màxim de participants: 16 persones
Cal pagar entrada (Ordenança Fiscal 3.29 de l’Ajuntament de Terrassa). Consultar els preus al
web: www.terrassa.cat/museu
Preu de la visita guiada: 60 €
Informació al telèfon 93 739 70 72 o a l’adreça electrònica museudeterrassa@terrassa.cat

3. TEATRE PRINCIPAL
Descripció:
El març de 2011 es va obrir aquest nou equipament teatral municipal
amb la presentació de la rehabilitació de l’espai patrimonial i del nou
equipament escènic.
La visita s’inicia amb una explicació de l’evolució històrica i
arquitectònica de l’edifici. També ens permetrà veure l’amfiteatre, la
sala, l’orquestra i la vista externa de la caixa escènica.
Amb la col·laboració del CAET – Centre d’Arts Escèniques de Terrassa.
Durada:
1 hora
Observacions:





Cal pagar entrada (Ordenança Fiscal 3.29 de l’Ajuntament de Terrassa). Consultar els preus al
web: www.terrassa.cat/museu
Preu de la visita guiada: 34 €
Informació al telèfon 93 739 70 72 o a l’adreça electrònica museudeterrassa@terrassa.cat
L’activitat es realitza al Teatre Principal: Plaça Maragall, 2 08221 Terrassa

4. ITINERARI INDUSTRIAL
Descripció:
L’itinerari es desenvolupa a l’entorn a diferents espais d’àmbit públic, privat, de lleure i de
producció que pertanyen a finals del segle XIX i principis del segle XX.
Els elements de l’itinerari són els següents: el vapor Aymerich, Amat i Jover, el vapor Amat, el
vapor Marcet, el magatzem Joaquim Alegre, el magatzem Corcoy, el magatzem Pasqual Sala, les
cases de cal Maurí, el Gran Casino, el Banc de Terrassa, el Vapor Ros i la Societat General
d’Electricitat.
L’itinerari s’inicia per qualsevol dels anteriors elements, en funció dels interessos del grup.
Durada: com a màxim 2 hores. Cal adaptar l’itinerari a les necessitats del grup.
Observacions:



Preu de l’itinerari guiat: 1 hora i mitja: 45 € / 2 hores: 60 €
Informació al telèfon 93 739 70 72 o a l’adreça electrònica museudeterrassa@terrassa.cat

5. ITINERARI MODERNISTA
Descripció:

L’itinerari es desenvolupa per varis elements que permeten conèixer
l’arquitectura, la pintura i les arts decoratives modernistes a Terrassa.

Aquests elements són els següents: la masia Freixa, el vapor Aymerich, Amat i Jover, el mercat de
la Independència, la farmàcia Albinyana, l’Ajuntament, l’antic Institut Industrial, la casa de Joan
Barata, el Círcol egarenc, l’Hotel Peninsular, el magatzem Joaquim Alegre i la casa Alegre de
Sagrera.
L’itinerari s’inicia per qualsevol dels elements, en funció dels interessos del grup.
Durada: com a màxim 2 hores, tot i que cal adaptar la visita a les necessitats del grup.
Observacions:




Cal pagar entrada per accedir a la Casa Alegre de Sagrera (Ordenança Fiscal 3.29 de
l’Ajuntament de Terrassa). Consultar els preus al web: www.terrassa.cat/museu
Preu de l’itinerari guiat: 1 hora i mitja: 45 € / 2 hores: 60 €
Informació al telèfon 93 739 70 72 o a l’adreça electrònica museudeterrassa@terrassa.cat

