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“La història de Terrassa parla a través del capital
cultural i patrimoni que trobem pels barris i carrers
de la ciutat. Terrassa és una ciutat que permet ser
admirada caminant per ella i parant atenció a tot allò
que ens trobem. Aquest és el nostre orgull de ciutat.
Orgull terrassenc!”

Jordi Ballart
Alcalde
de Terrassa
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Llegir el llibre de la nostra ciutat
L’escriptor Robert Louis Stevenson va escriure que no existeixen terres estranyes, que el viatger és l’únic estrany. La nova realitat del
turisme ens fa recuperar, més que mai, un turisme de proximitat
però conscient dels nous reptes de la sostenibilitat. Parlem d’un turisme que no prioritza anar, i sí conèixer, aquell o aquella que fins i
tot esdevé un descobridor del seu entorn més immediat. El turisme
és un sector amb un efecte multiplicador a altres sectors, com la
restauració, la cultura o el comerç. Convertim-nos, doncs, en turistes, en viatgers i viatgeres, en visitants entre ciutats i regions veïnes.
I descobrim també de nou la nostra pròpia ciutat, un entorn que
en temps de lleure potser podem veure amb uns altres ulls, sense
presses, sense els filtres de la urgència diària.
Com a ciutat volem aprofitar aquestes oportunitats i treballar per
una reactivació de Terrassa per atraure turisme local i domèstic. Una
eina per fer-ho és el recent Pla de Màrqueting Turístic terrassenc,
que amb 66 accions vol identificar oportunitats i els punts forts i
dèbils per ajudar-nos a obrir encara més Terrassa al món, però sense
oblidar que ens cal la mirada curiosa i, és clar, turística de la nostra
pròpia ciutadania. Aquests ciutadans i ciutadanes han de convertir-se en els millors ambaixadors de Terrassa arreu.
El turisme, un concepte potser devaluat al que cal tornar a donar valor, volem que vagi molt directament lligar a la projecció de la ciutat
i a les relacions internacionals, tres àrees que també es potencien
com a Ajuntament i que es retroalimenten. No hi ha projecció sense oferta turística de qualitat o sense un vincle amb les principals
xarxes i agendes europees i mundials per anar teixint una presència
al món des d’una perspectiva global que, des de la mirada turística,
acabi beneficiant el comerç, la restauració, els museus, l’aterratge
de noves empreses i els intercanvis d’estudis o en recerca i investigació, entre d’altres.
Treballem perquè el viatger terrassenc no se senti estrany a casa
seva. Solem dir que els terrassencs i les terrassenques compten
amb un sentiment de pertinença i orgull egarencs molt forts i arrelats. Seguim-ho potenciant. El patrimoni històric i cultural ha de ser
més viu que mai, i nosaltres tenim la capacitat i el compromís de
transmetre’ls a les generacions futures. Som capital del turisme industrial; aquest 2021 som Ciutat Europea de l’Esport; som Ciutat
Creativa de la UNESCO en Cinema; som referent mundial del jazz
i, el 2022, tornarem a ser a l’aparador internacional amb el Mundial
Femení d’hoquei. Viatgem. Fem-ho a casa. Llegim el llibre de la nostra ciutat, ja que segur que hi ha capítols que no hem començat.
Jordi Ballart i Pastor
Alcalde de Terrassa
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Redescobrim Terrassa
Terrassa a vista d’ocell
1. Terrassa, la capital del tèxtil
2. La Terrassa medieval
3. La Terrassa romànica
4. La Terrassa modernista
La Masia Freixa de Terrassa
5. Les passarel·les de Vallparadís
6. La Terrassa del tercer paisatge
7. Anella verda
8. Mercats
“Paraules terrassenques”
“Paraules terrassenques”

Calendari
Terrassa és la tercera ciutat de Catalunya, una ciutat
viva i creativa. Una de les ciutats amb un gran teixit
d’entitats de cultura popular i una gran oferta de patrimoni, que fan que dia rere dia, la nostra ciutat ompli l’agenda amb actes, trobades i esdeveniments per
compartir amb la seva gent i tot aquell visitant que
vulgui descobrir la nostra ciutat.

SETEMBRE

27 de setembre
Dia Mundial del Turisme

OCTUBRE

8, 9 i 10 d’octubre
Jornades Europees Del Patrimoni

NOVEMBRE

Encesa Llums de Nadal
Fira de Santa Llúcia

DESEMBRE
GENER
2022

26 de desembre: Arribada d’en Xiu
5 de gener: Cavalcada dels Reis Mags
Mitjà Marató de Terrassa: pendent data

FEBRER
2022

Carnestoltes: pendent data

ABRIL
2022

23 d’abril
Sant Jordi

MAIG
2022

41 ed. Festival Jazz de Terrassa &
Menjazz
dates pendent confirmar
Fira Modernista de Terrassa
dates pendent confirmar
18 de maig
Nit dels Museus

JULIOL
2022

Copa del Món Femenina de Hockey
Festa Major de Terrassa

Descobreix la Masia Freixa i gaudeix de la visita guiada gratuïta que s’ofereix cada dia a les 12h. Més informació a: https://visitaterrassa.cat/visites-guiades/

Redescobrim Terrassa
Turisme. Un concepte potser devaluat quan el vinculem a formes i a
actituds que no són, precisament, les més respectuoses amb el lloc que
es visita. Però un concepte també bonic i a reivindicar, un concepte que
ens remet a travessia, a viatge, a conèixer, a endinsar-nos en aspectes
culturals i d’oci, fins i tot científics o educatius. Parlem de ser visitants,
de desplaçar-nos fora de la nostra ciutat. L’any passat, durant el temps
de confinament el nostre pensament va ser just el contrari: no sortir de
casa, protegir-nos i protegir.
Després d’alguns mesos confinats i amb l’única possibilitat de connectar amb l’exterior a través de la finestra o de la pantalla del nostre
dispositiu, vam iniciar una etapa de represa que ens va convidar a
recuperar els carrers i els nostres espais a l’exterior, a la vegada que
vam començar a pensar en l’estiu, tot i que encara érem lluny de poder
desplaçar-nos tal com ens agrada. En un article anomenat La crisi de
les nostres vides l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ja ens convidava a
“recomençar, recuperar, reconstruir, refer i reimaginar”. I hi vam voler
afegir una paraula: redescobrir. Amb totes les precaucions del món,
però amb tota la il·lusió.

Heu creuat de punta a punta el parc de Vallparadís
gaudint dels seus racons de natura urbana, les seves
passarel·les o aprofitant per endinsar-vos en la Seu
d’Ègara, l’Antic Poble de Sant Pere, el castell-cartoixa o
la casa Baumann?

L’estiu és un període que associem al turisme, a visitar nous entorns
i a descobrir la història i el patrimoni d’altres indrets i cultures. L’estiu
d’aquest 2021 ja el veiem diferent. Tornarem a veure món, a creuar fronteres i a deixar-nos encisar per la riquesa d’altres indrets, d’altres països.
Però us volem seguir convidant a una aposta que vam iniciar fa un any,
la de redescobrir Terrassa.
Podem visitar, o revisitar, els atractius de la ciutat. Podem descobrir,
o redescobrir, la nostra història, el nostre patrimoni, el nostre llegat, el
nostre comerç i la nostra cultura. Quan fa que no hem visitat el mNACTEC, un dels 27 espais patrimonials per descobrir la industrialització a
Catalunya? Heu visitat mai el Museu Tèxtil?
Quin va ser el darrer concert que vau gaudir a la Nova Jazz Cava? O el
darrer Frankfurt que heu menjat en un dels nombrosos establiments
d’aire tirolès i Viandox a la barra, i que són terrassenquisme pur? I què
ens en dieu de fer una ruta gastronòmica que pot anar des d’una orxata
de qualitat a peu de carrer fins a un sopar de tapes o a un àpat embolcallat del glamour de les estrelles Michelin? Coneixeu el deliciós laberint
de camins i entorns naturals de la nostra Anella Verda? Heu entrat mai
en una casa modernista que es manté gairebé com era fa més d’un segle? Heu observat amb detall el patrimoni arquitectònic industrial amb
façanes, xemeneies i vapors que encara sembla que emetin el so hipnòtic dels telers? Heu compartit el pa de pessic i la trufa d’un dàcar mentre
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observeu la façana de la Catedral, passegeu per la rambla de Francesc
Macià, contempleu la Masia Freixa o feu un passeig fins el llac Petit? Coneixeu algun dels majestuosos murals d’art urbà que decoren immenses
parets de la ciutat?
En definitiva, redescobrim la nostra ciutat, fem turisme a casa nostra,
siguem els millors ambaixadors i les millors ambaixadores amb aquelles
amistats i familiars que potser vinguin atrets pels encants de Barcelona,
de la Costa Brava o dels Pirineus. La tercera ciutat de Catalunya bé que
s’ho mereix.

Quin va ser el darrer concert que vau gaudir a la Nova
Jazz Cava? O el darrer Frankfurt que heu menjat en un
dels nombrosos establiments d’aire tirolès i Viandox a la
barra, i que són terrassenquisme pur?

Taleb Rifai, que va ser secretari general de l’Organització Mundial del
Turisme de Nacions Unides va dir que el turisme és un dret, no pas un
privilegi, i que “quan la societat s’enfronta a un dèficit de tolerància, el
turisme uneix persones i ens pot ajudar a obrir la ment i el cor”. Si ens
centrem en una visió de recuperació econòmica, el turisme té un gran
valor multiplicador en altres sectors, i si fem turisme a la ciutat, aportem valor al comerç, a la restauració i a la cultura. Fem que Terrassa
també formi part d’aquesta nova normalitat que comencem a recuperar. Convidem, convidem-nos, descobrim i redescobrim Terrassa.
Comissió de Projecció de la Ciutat de Tot per Terrassa

FAQS
OFICINA DE TURISME DE TERRASSA
Parc de Sant Jordi
Plaça de Josep Freixa i Argemí, 11,
08224 Terrassa, Barcelona
937 39 70 19
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Font de l’Espardenyera

Terrassa a vista d’ocell

La Font de l’Espardenyera és una urbanització de Terrassa aproximadament a
un quilòmetre i mig al nord-est del nucli
urbà, situada al marge esquerre de la
riera de les Arenes. A l’oest de la urbanització s’aixeca l’ermita romànica de
Santa Magdalena de Puigbarral. L’església va formar part d’un antic convent
de monges agustines del s. XIV.

La ciutat de Terrassa ubicada al sud del massís de Sant Llorenç del
Munt, entre les rieres del Palau a l'oest i de les Arenes a l'est, a 277 metres sobre el nivell del mar, és el terme municipal més extens i poblat
de la comarca del Vallès Occidental. Terrassa es distribueix en 7 districtes formats per diferents barris, cada un d’ells amb els seus espais
singulars. Amb aquest mapa, podràs descobrir-ne els més destacats i
que tots ells formen part del patrimoni de la nostra ciutat.

Nord-oest
Can Boada Casc Antic, Can Boada del Pi, Can Roca,
Pere Parres, Pla del Bon Aire, Poble Nou – Zona Esportiva, Sant Pere
Ermita del Sagrat Cor de Jesús: Josep Maria Coll i Bacardí, en breu període en el qual va ser arquitecte a
Terrassa, va deixar un llegat meravellós. Un dels edificis
més emblemàtics va ser aquesta ermita situada al barri
de Can Boada del Pi. Un singular edifici modernista
que no us deixarà indiferent.
Carrer de Dos de Maig, 60, 08225 Terrassa

Centre
Antic Poble de Sant Pere, Cementiri Vell, Centre,
Plaça de Catalunya – Escola Industrial, Vallparadís
Escola Industrial: Aquest edifici neix de la necessitar de dotar la ciutat de Terrassa de professionals
de la indústria tèxtil. És un dels primers edificis de
l’arquitecte Lluís Muncunill que es caracteritza pel
seu estil historicista.
Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa

Ponent
Ca n’Aurell, Can Palet de Vista Alegre, La Cogullada, La Maurina, Roc Blanc
Convent de les Josefines: Al barri de la Cogullada, l’arquitecte Lluís Muncunill ens va deixar aquest edifici religiós de
grans dimensions. Coneguda també com la Casa del Malalt,
a la guerra civil es van construir uns búnquers per a refugi.
Carrer del Concili Egarenc, 24, 08224 Terrassa
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Nord-est
Can Tusell, Egara, Les Arenes-La Grípia-Can
Montllor, Sant Llorenç, Sant Pere Nord
Can Montllor: Passejant per l’anella Verda de Terrassa i molt a prop de la Carretera de Castellar,
trobarem aquesta masia d’origen medieval.
Molt a prop de la Ctra. C-1415a de Terrassa a
Castellar, km 18,8, a 150 m prop del paratge i
barri de la Grípia de Terrassa

Llevant
Ca n’Anglada, Montserrat, Torre-sana, Vilardell
Masia de Ca n’Anglada: Situada al carrer Mare
de Déu del Mar, Nº 42 del barri al qual dóna
nom, trobem una masia d’origen romà. Aquí es
van trobar nombroses ceràmiques pertanyents
a la vila romana i també un sarcòfag de plom,
actualment exposat al Castell- Cartoixa de Vall
paradís. I just al costat de la masia, trobem la
Capella de Sant Cristòfol, una capella de mitjans
del s XI la qual està protegida com a bé cultural
d’interès local.
Accés per, carrer Mossèn Àngel Rodamilans,
carrer de la Mare de Déu del Mar, 82, 08222
Terrassa

Sud
Can Jofresa, Can Palet, Can Palet II, Guadalhorce,
Segle XX, Xúquer
Masia de Can Palet de la Quadra: Situada a l’avinguda
de les Glòries Catalanes, trobem una masia d’origen
medieval que depenia del territori de la Quadra de
Vallparadís. Actualment podeu quedar-vos a dinar i
gaudir d’un viatge en el temps gastronòmic.
Avinguda de les Glòries Catalanes, 119, 08223 Terrassa
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Can Parellada · Les Fonts
Masia de Can Parellada: Aquesta masia d’època moderna la trobem a l’avinguda del Vallès. Prop d’aquesta
masia, mentre es construïa el barri de Can Parellada, va
aparèixer un forn iberoromà del qual ja no en queden
restes. La mare de l’arquitecte Lluís Muncunill i Parellada, va ser pubilla d’aquest mas.
Dalt d’un turó a 100 metres de l’avinguda del Vallès
6
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Terrassa, la capital del tèxtil
La banda sonora de Terrassa està molt marcada pel so dels telers que, de forma rítmica i gairebé hipnòtica, omplien els carrers de la ciutat des de l’interior dels vapors. La
tradició tèxtil i llanera forma part de la nostra cultura. Llançadores, filadores, bobines,
aprests, napa, raó, trames i vetes són paraules destacades en el diccionari terrassenc.
Vapors, i xemeneies ens remeten encara a aquella esplendor no tan llunyà en el temps.

MNATEC

Patrimoni de la ciutat:
Arquitectura Industrial i Modernista de la ciutat. La Fàbrica Vapor Aymerich Amat
i Jové.

Activitat principal:
Amb aquesta ruta podreu
conèixer l’evolució industrial
i social des del segle XIX a la
ciutat, interessant continent i
contingut.

Avui el coneixem com a Museu de la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya, però a principis del segle XX es coneixia com
a Vapor Amat Aymerich i Jové. En aquesta majestuosa fàbrica guarnida de voltes fetes pel mestre Lluís Muncunill es
feien tots els processos de la llana, des que entrava recent
esquilada fins que sortia el pany llest per vendre. No us podeu perdre l’exposició de la fàbrica tèxtil on ens expliquen les
mil i una curiositats del dia a dia d’un vapor tèxtil terrassenc.
Tampoc podeu deixar de delitar-vos amb les vistes des del
mirador, on podreu contemplar un mar de voltes catalanes
amb claraboies que, a més de ser preciós, eren de real utilitat
per al bon funcionament de la fàbrica. Abans o després de la
visita, podeu prendre un aperitiu mentre escolteu el carilló.
Visita adaptada fins a la terrassa.

No us perdeu...
Escoltar les campanades del
carilló i gaudir d’un vermut a
la Terrassa del Museu.

Rambla d’Ègara de Terrassa, 270. FGC (Terrassa Rambla) – tel. 93.7368966 · www.mnactec.cat
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La Terrassa medieval
La Terrassa medieval ens parla, com no, de muralles i d’un castell. Un castell que també
va ser palau. Un castell en una terra d’oficis i artesans, en una terra de pas i en una terra
farcida de viles i masies. Aquella vila medieval es podia dibuixar amb un mapa ben petit, limitat a l’actual Centre de Terrassa, amb portals que s’obrien a un món de camins,
camps i conreus, un món que no sabia encara si es volia fer més gran.

Patrimoni de la ciutat:
Ampli arxiu de robes
antigues i contemporànies, al Museu del Tèxtil.
Castell medieval – Torre
Palau.

Activitat principal:
A la visita al Museu del
Tèxtil podreu veure tot
tipus de teixits. Descobriu també l’exposició
del Castell Cartoixa per
conèixer la història de la
nostra ciutat, i finalment
descobrir que la Torre del
Palau formava part de les
muralles de Terrassa.

No us perdeu...

Com eren els teixits antics? Què duia la burgesia terrassenca? Al museu tèxtil trobareu aquestes respostes i moltes
més. Situat on hi havia l’antiga església de Sant Jaume de
Vallparadís i més tard la Torre Soteras, trobareu aquest museu ple de teixits antics que ens portaran a un veritable
viatge en el temps. Si creueu el pont de pedra fet pels cartoixans, entrareu al Castell-Cartoixa, seu del Museu de Terrassa on trobareu l’exposició permanent que ens parla de
la història de Terrassa des de la prehistòria fins al segle XX.
També trobareu l’exposició temporal “després de la mort”,
on es fa esment a les principals necròpolis terrassenques i
els cementiris que ha tingut la nostra ciutat a la llarga de la
seva història. En acabar les visites, si les feu en diumenge,
podeu donar una volteta amb el trenet de Vallparadís. Museu tèxtil i planta baixa del castell estan adaptats.

Escola Industrial
INTEXTER
(UPC)

Aprofiteu la visita al Parc
de Vallparadís i feu un viatge amb el tren en miniatura que ofereix el Club
Ferroviari de Terrassa.
Museu
Tèxtil

8

Museu Tèxtil: C/ de Salmerón, 25 de Terrassa tel.93.7315202 – info@cdmt.cat www.cdmt.cat
Castell Cartoixa: C/ de Salmerón, 17 – tel. 93.7857144 (Castell) https://visitaterrassa.cat/castell-cartoixa-de-vallparadis/

Torre del Palau

Castell Cartoixa
de Vallparadis
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La Terrassa romànica
En una plaça encara farcida d’aquelles llambordes que ens remeten a antigues vies s’hi
troba la Seu d’Ègara, potser la joia de la corona del turisme terrassenc (amb permís de
la Masia Freixa). Tres esglésies romàniques. Sí, tres ben juntetes, una poc habitual simbiosi on s’hi arriba remuntant torrents, on s’hi albira un antic nucli visigòtic i on hi va
néixer un entorn, Sant Pere, que va ser poble abans que barri.

Patrimoni de la ciutat:
Conjunt monumental
únic a Europa , joies del
patrimoni romànic català,
proposta a patrimoni de
la humanitat (Unesco).

Activitat principal:
Veure els diferents retaules majors, barrocs
o gòtics i tot el conjunt
monumental històric: 10
segles d’història de l’art
en un únic recinte.

A Terrassa guardem un tresor molt preuat. Tant és així, que
aquest conjunt monumental està proposat per a ser patrimoni
de la UNESCO. Ens referim a la Seu D’Ègara, ubicada a un lloc
privilegiat entre dos torrents, el del Monner i el de Vallparadís.
Habitada des del neolític, passant pels ibers, romanitzada i testimoni d’uns dels conjunts més antics d’Europa. Són esglésies que
guarden secrets d’època visigoda. Santa Maria, la catedral, era
la més important. D’època visigoda podem trobar el baptisteri,
els mosaics i les pintures de l’absis. També és representació del
romànic, ja que quan va deixar de ser catedral va reformar-se
a l’estil de l’època. Sant Miquel era un edifici funerari i el menys
reformat de tots, fet que fa que quan entres sembla que viatgis
en el temps. Per últim, Sant Pere, la parròquia és història viva de
tot el que va passar des de la seva construcció, ja que encara avui
continua exercint aquesta funció. En acabar la visita podeu creuar
la passarel·la de Vallparadís i contemplar el parc des de les alçades o prendre un aperitiu al pati de la Casa Baumann, una de les
joies modernistes de Terrassa. Visita adaptada.

No us perdeu...
Sortida per la passarel·la
de Sant Pere , premiada
a Catalunya i també a
la Venècia Footbridge
Awards 2005, i finalment veure el pati Casa
Baumann.

Seu d’Ègara:
Sant Pere, Sant
Miquel i Santa
Maria

Carrer de la Rectoria, 16 -Terrassa – tel.93.7833702 http://patrimoni.gencat.cat/ca/coleccio/seu-degara
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La Terrassa modernista
El modernisme potser no va passar de ser un moviment adolescent, amb dues dècades
d’història, això sí, que van transformar la fesomia i la mentalitat de Terrassa. L’arquitectura va ser una de les seves joies, cercant formes impossibles, corbes agosarades i
que marquessin diferència. Terrassa és un gran plató a l’aire lliure farcit de modernisme,
d’aquella explosió de llibertat, de trencar amb el passat i de cercar bellesa en els habitatges, però també en els edificis industrials. No és casual que tinguem una Fira Modernista que ens transporti cada any a aquell esperit que va canviar el món.

Patrimoni de la ciutat:
Arquitectura modernista

Activitat principal:
Visitar models de casa
burgesa industrial catalana del segle XIX, mobles, quadres, vidrieres,
etc. Un viatge al passat
i l’estil de vida de l’època modernista.

Quan pensem en modernisme ens sol venir al cap el modernisme gaudinià. Però és
possible convertir una casa vuitcentista
en una casa modernista gràcies a les arts
aplicades i d’això en va saber molt l’arquitecte Melcior Vinyals, quan l’any 1912 va
reformar la casa del matrimoni compost
pel Francesc Alegre i la Mercè de Sagrera.
Pintures d’en Joaquim Vancells, d’en Pere
Viver o de l’Alexandre Riquer guarneixen
la casa, igual que els vitralls, els mosaics,
les columnes o la majestuosa escala que
presideix la casa. Visita adaptada només
a la planta baixa.

No us perdeu...
Passejar pels jardins del
pati de la casa Alegre,
un oasi al mig de la ciutat, fer un vi al carrer
de la Palla, al centre o
al mateix Parc de Sant
Jordi.

Masia Freixa

Casa Museu
Alegre de
Sagrera
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Casa Alegre: C/ de la Font Vella, 29 Tel. 93,7316646
Masia Freixa: Parc de Sant Jordi - tel.93.397019

La Masia Freixa de Terrassa, un habitatge modernista que es converteix en
equipament municipal
La Masia Freixa és més que un dels primers atractius
turístics de Terrassa, s’ha convertit en un signe d’identitat de la ciutat. És un lloc d’esbarjo per als veïns de Ca
n’Aurell, un espai immillorable per celebrar la Fira Modernista i molts ciutadans i ciutadanes s’han fotografiat
sota les voltes de la galeria o a la glorieta que hi ha al
mig del roserar. L’edifici, que ara es pot visitar, acull dependències municipals i abans hi va estar el Conservatori de Música. Però la casa i el parc tenen una història
prèvia que és la que explicarem en aquestes línies.

EL PROMOTOR DE LA MASIA FREIXA,
JOSEP FREIXA I ARGEMÍ
La construcció de la Masia Freixa va ser promoguda per
l’industrial Josep Freixa i Argemí (1862-1926). Nascut
a Olot, era el primogènit de Narcís Freixa i Verntallat i
Anna Argemí. La família amb els seus cinc fills van marxar
d’Olot per les carlinades i es van instal·lar a Terrassa, lloc
de procedència de la mare, per obrir-se camí en el món
de la indústria. De molt jove va marxar a França on hi va
residir quatre anys i va tornar amb un gran coneixement
de l’ofici. Poc després va entrar, primer com a empleat i
després com a soci a l’empresa Sucesores de Vieta que es
va transformar en Freixa i Sans a inicis de 1889.

UNA INDÚSTRIA A CA N’AURELL,
FUTURA MASIA FREIXA
Freixa y Sans tenia uns terrenys a Ca n’Aurell i el 1892
s’hi va edificar-hi una nau, projectada per Lluís Muncunill.
La fàbrica no va entrar mai en ús i, el 1905, Josep Freixa
va decidir convertir-la en el seu habitatge, encarregant la
reforma al mateix arquitecte. No es va tocar res. Simplement, es va embolcallar l’estructura amb un doble mur en
què es van col·locar les portes i finestres colisses i es va
deixar la coberta intacta. La concepció dels interiors manté també el record, una simple planta rectangular, amb els
dormitoris a un extrem i els salons i la cuina a l’altre.
Com era, simplement una reforma, no es va demanar permís d’obres a l’ajuntament, però es conserva el diari de
tots els pagaments de l’obra. Aquest document és importantíssim perquè ens permet saber amb exactitud les
dates de la construcció, entre 1905 i 1908 —és a dir contemporània de La Pedrera de Gaudí— i perquè ens dóna
la nòmina de tots els industrials i artesans que hi van
participar.
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ELS PRIMERS ESTADANTS DE LA MASIA FREIXA, LA
FAMÍLIA FREIXA UBACH
L’any 1908, Josep Freixa Argemí i la seva esposa Consol Ubach i Solà es van instal·lar a la nova casa amb els
seus fills, Josep que havia nascut el 1888, Narcís, Anna,
Joaquim, Consol i creiem que allà hi deuria néixer el més
petit, Carles. La Consol venia d’una nissaga de propietaris rurals i la seva germana Mercè estava casada amb un
germà d’en Josep, l’Alfons amb què compartirien molts
projectes industrials. L’habitatge deuria ser petit per l’ús
d’una gran família i l’any 1909 es va emprendre una altra
reforma. S’hi va afegir un doble pis amb una nova cuina i
una sala de jocs i cambres pel personal de servei.
Però els fills es feien grans i es va construir, cap a 1915, una
casa al costat: un xalet d’estil anglès que va projectar el
mateix Muncunill i en el que hi van viure en Joaquim, casat
amb Joaquima Alegre i en Narcís, després de contraure
matrimoni amb Maria Alegre. Per a les mateixes dates es
va plantar el roserar – amb la glorieta- sota la direcció del
decorador i pintor Rafael Benet i es va posar al bell mig
de l’era, la versió del Sant Jordi de bronze de Donatello.
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I ENCARA TRES GENERACIONS MÉS
El matrimoni del primogènit, Josep, amb Maruja Martín-Fernández Torrella, l’any 1918, va comportar una nova
reforma i es van depurar els interiors dels excessos del
modernisme a partir d’un projecte del pintor Joaquim
Vancells. Josep i Maruja i els seus fills, Josep Ma., Jordi,
Maruja, Núria i Josep hi van viure fins a la Guerra Civil que
la casa va ser convertida en biblioteca púbica.

La mort de Josep l’any 1940 va fer que la Maruja marxés
a Barcelona i la casa només s’obria per la Festa Major, fins
que, al maig de 1947 s’hi van instal·lar els meus pares, Jordi Freixa Martín-Fernández i Pepa Ma. Serra de Budallés.
Aleshores es van fer petites obres de modernització en
algunes estances que encara es conserven. Hi van viure
encara deu anys, fet que ens va permetre, a mi i als tres
germans que em segueixen, gaudir d’una infància inoblidable i mantenir viva encara la memòria de la primera història de la Masia Freixa.
Mireia Freixa
Catedràtica emèrita de la Universitat de Barcelona
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Les passarel·les de Vallparadís
Terrassa és ciutat de rieres, torrents i vies naturals on l’aigua sempre vol escolar-s’hi.
Una d’aquestes vies, el Parc de Vallparadís, és el gran pulmó terrassenc, més de tres
quilòmetres de passeig, de zones d’oci, d’hipopòtams que ens recorden èpoques molt
pretèrites, un castell, vistes a les esglésies més boniques del món, fonts i vàries passarel·les originals i pur disseny que connecten barris i teixeixen a la ciutat del tèxtil camins impossibles que creuen el buit.

Patrimoni de la ciutat:
Les diferents passarel·les
del parc, N’hi ha vàries,
l’única premiada internacionalment és la del darrere de les Esglésies de
Sant Pere.

Activitat principal:

El parc de Vallparadís és un dels principals pulmons de
Terrassa. El podem viure passejant per les seves entranyes o des de les alçades. Les passarel·les d’aquest
parc ofereixen una vista privilegiada per gaudir de la
fauna i la vegetació d’aquest indret. La passarel·la que
creua des de les esglésies de Sant Pere, fins i tot, ha
rebut premis. Per complementar aquesta visita, podeu
anar a fer una ullada al claustre del Convent de Sant
Francesc, d’època moderna o anar a prendre un refrigeri a l’Horta dels Frares. La piscina de Vallparadís també és un bon lloc on acabar aquesta jornada d’estiu.
Itinerari adaptat.

Passejar i gaudir del Parc
amb una mirada diferent.
El Parc de Vallparadís
travessa la ciutat de Terrassa de nord a sud. Amb
una superfície de més de
395.207 m2 i una longitud de 3’5 quilòmetres,
és un dels parcs urbans
més grans de Catalunya.
A mitjans del segle XX, el
Parc de Vallparadís va ser
declarat Monument Històric Artístic pel Govern de
l’Estat.

Parc de
Vallparadís

No us perdeu...
Visitar l’antic convent de
Sant Francesc, el pati és
preciós, anar a la piscina
o refer forces a la Carbassa ubicada a l’horta dels
Frares.

Antic convent de Sant Francesc, Plaça del Dr. Robert, 1

13

6

La Terrassa del tercer paisatge
Diuen que les ciutats no existeixen, que mai arriben a ser, que sempre estan en procés
de construcció. Els seus murs poden ser elements purament arquitectònics, però també
esdevenir obres d’art. El Tercer Paisatge és un projecte preciós que ens parla d’un entorn urbà transformat en art contemporani, de la sublimació de l’art del grafiti i les arts
visuals, de fer arribar la creativitat a tots els districtes. Quan els murs parlen, la ciutat
és més bonica que mai.

Patrimoni de la ciutat:
Art urbà.

Activitat principal:
Veure diferents murals
ubicats a Sant Pere Nord.

No us perdeu...
Passejar per la Rambla
de Francesc Macià, pujar
pel caminet nou de la
Riera de les Arenes fins
el Pont de Matadepera
i baixar pel vial de vianants de la Ctra. de Terrassa.
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Aquesta ruta ens serveix per a conèixer més a fons els barris, en aquest cas, la visita
es centra en el barri de Sant Pere Nord. Entre la plaça de Cipriano Garcia i la plaça
del Primer de Maig, hi ha una pila de murals interessants que són la màxima expressió de l’art urbà. És una altra perspectiva de la nostra ciutat que no ens podem
perdre. Per complementar aquesta ruta, podem passejar per la Rambla Francesc
Macià i la seva zona comercial, pujar pel caminet nou de la Riera de les Arenes fins
al pont de Matadepera i baixar pel vial de vianants de la Carretera de Terrassa.
Accessibilitat: murals a peu de carrer

“El concepte de paisatge porta implícita l’essència
d’un subjecte observador I d’un subjecte observat
(l’espai) del que destaquen les seves qualitats visuals
espacials”
Anna Taratiel

Murals Urbans

Plaça de Cipriano Garcia, entre Av. Jaume I i carrer Manresa (4 murals)
Plaça primer de Maig (1 mural)
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Anella Verda
Pere Quart, parlant del Vallès, parlava de tres turons que fan una serra, del bosc espès
que fan quatre pins, de l’ermita dalt del pujol i de les quarteres de terra. Uns versos que
defineixen a la perfecció la riquesa natural de Terrassa. D’una banda, una ciutat envoltada per una Anella Verda que endreça i obre camins entre masies, camps de roselles
(bé, paparoles en terrassenc) i conreus, un gran pulmó verd de 4.000 hectàrees i un record de la vida rural que un dia ho era tot. I de l’altra banda, un parc natural de roques
feréstegues i coronat per un monestir de pedra, d’història, d’una rosa dels vents que es
perd en l’horitzó i de rucs que pugen i baixen provisions.

Patrimoni de la ciutat:
No totes les ciutats poden
gaudir d’espais naturals
tan a la vora i accessibles.

Activitat principal:
La tradicional pujada a
la Mola, al Montcau, Coll
d’Estenalles, els Òbits o
simplement gaudir dels
paisatges des de Cavall
Bernat o bé triar un dels
camins de l’Anella Verda
circular amb diferents
itineraris per a tots els
públics.

Un passeig per la natura, descobrir l’itinerari de Torrebonica i plans de Can Canya. Un recorregut de 4 km
nivell pla. Aquest itinerari dóna la volta a Torrebonica
i s’hi poden distingir 2 sectors diferents. El sector proper a la ciutat segueix el torrent de la Grípia pel Camí
Ral de Terrassa a Sabadell i el Camí Vell de St. Quirze a
Matadepera envoltats pels camps i boscos de Torrebonica. L’altre sector transcorre pels plans de Can Canya
seguint el Camí Vell de St. Quirze a St. Julià d’Altura per
un entorn agrícola planer d’amples panoràmiques. Entremig, el torrent de la Betzuca separa els dos sectors.
Accessibilitat amb zones habilitades i camins de terra
molt planers.

Parc natural de
Sant Llorenç del
Munt i l’obac

No us perdeu...
Aprendre sobre les coves
de la muntanya, La cova
del Drac, la cova Simanya,
la cova del Manel, cova de
l’hort dels monjos, cova de
Santa Agnès.

Oficina de La Mata, info 93.8318350 tanca a les 14 hores https://anellaverda.terrassa.cat/itineraris/
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Mercats,

Comerços amb història i gastronomia
La botifarra terregada, la dolça palaudina o el dàcar de xocolata i coronat per una cirera donen sabor a una ciutat on la gastronomia presumeix d’estrelles Michelin, proposa
rutes de tapes d’autor i s’embolcalla amb porxos on els pagesos instal·laven parades i
on dos mercats donaven la benvinguda al segle XX. El Mercat de la Independència i el
del Triomf mantenen l’essència d’aquella compra pausada, de conversa i de proximitat
en una ciutat farcida de restaurants i de comerços amb història, amb façanes modernistes, amb frankfurts amb Viandox, amb boines, amb la millor orxata del món, amb productes a granel i amb trompetes per al millor jazz.

Patrimoni de la ciutat:
El comerç de la ciutat amb
història. Farmàcia Albiñana
(ubicat en una casa modernista), casa de les boines, casa
Farràs, frankfurts Vallès, Cal
Bunyolero, orxateria Ribera,
orxateria els Xixonencs, Mercat de la Independència, Mercat del Triomf...

Visitar els mercats de la ciutat i les diferents parades amb el producte
més fresc i de proximitat, com pot ser la col brotonera o la botifarra terregada. Just al sortir del Mercat de la Independència per l’entrada principal, podem descobrir la façana modernista de la Farmàcia Albiñana. Si
ens endinsem cap al carrer Gavatxons ens trobem amb un aparador ple
de guitarres, trompetes… Sí, és la Casa Farràs. Història viva de la música
a la ciutat i d’un dels creadors del Festival Internacional de Jazz.

Activitat principal:
Passejar per mercats i comerços i viure l’esperit comercial
de la ciutat.

No us perdeu...
Fer una orxata en acabar la ruta o un mos als
bars dels mercats o restaurants propers.
I per saber-ne més, descobreix la gastronomia
i els productes de Terrassa visitant els Mercats
municipals o com diem a Terrassa, Anem a la
Plaça i descobrim els millors productes i especialitats de la ciutat.
Visita el Mercat de la Independència, ubicat en
un edifici de l’any 1908 d’estil modernista i que
compta amb l’estructura de ferro més gran de
la ciutat amb una superfície de 3.175m2 per a
les seves parades.
O descobreix el Mercat de Sant Pere, ubicat a
la Plaça del Triomf en un edifici d’estil noucentista inaugurat l’any 1928.
Més detalls a : https://www.terrassa.cat/historia-dels-mercats-de-terrassa
Si prefereixes descobrir la gastronomia de la
ciutat, no en dubtis i visita els restaurants de
Terrassa amb propostes variades per a tot
tipus de públics. Més informació a: https://gremihostterrassa.com/llistat-dagremiats/

Mercat del
Triomf
Mercat de la
Indepèndència
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“Paraules terrassenques”

Terrassa compta amb el seu propi
vocabulari, mots i expressions que terrassenques i terrassencs utilitzen en el
seu dia a dia per seguir reivindicant el
terrassenquisme que portem a dins.
Aquí us compartim alguns mots i expressions:

TERRASSENQUISME: estimar i sentir orgull per a la nostra
ciutat, reivindicar el nostre patriotisme local.
El QUARTO DE REIXA, una de les habitacions més típiques
de les cases a Terrassa. Un espai a peu de carrer i protegit
per una reixa.
MERI: una eina molt utilitzada a les nostres llars per mantenir
ben net el terra. Un pal amb baieta per fregar.
TAIFA: recipient de llauna o alumini per a portar-hi menjar
quan fem un pícnic fora de casa.
PARETS DEL FRARE: les parets més importants de les cases
que aguanten l’estructura. Altrament en diem parets mestres.
QUADRANT: el coixí en forma de quadrat.
LLÒFIA: taques a la roba que ens fem de manera involuntària quan mengem.
BUTORN: quan fa temps temperat i gens de fred però amb
núvols.
CABROTA: el mussol banyut.
PAPAROLA: flor vermella típica en els camps de cultiu a la
primavera i que trobem en grans quantitats a Torrebonica.
“Van tots els telers”, expressió heretada del passat tèxtil de
la ciutat i que utilitzem per dir que “tot va en marxa”, tothom
hi treballa sense aturar.
“Quedem a la Vella” punt de trobada més comú de les terrassenques i terrassencs.
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Gastronomia 100% Terrassa
DÀCAR

Un dels pastissets més característics de Terrassa i molt adequat pels amants de la xocolata.

L’Òscar Roig Aguilar, gerent i forner de La
Tahona de l’Òscar, antic Forn Casanova
(Carretera de Rellinars 343) , a dia d’avui
segueix oferint amb orgull i il·lusió el dàcar.
“El pastís símbol d’identitat de la ciutat que
vénen a comprar-nos terrassencs i terrassenques de tota la ciutat” explica l’Òscar
que segueix la recepta original que es feia
a la pastisseria Canigó (origen del dàcar
ara fa més de 40 anys).

PALAUDINA

Pastisset en forma cilíndrica amb gust d’ametlles, avellanes, xocolata, aroma de ratafia i embolcallat amb
una capsa amb el dibuix de La Torre del Palau.

CARDENAL o CARDINAL

Pastís amb massa de melindros i farcit de nata. Molt típic de les pastisseries de Terrassa i que s’acompanya
cobert amb xocolata desfeta.

PALOS

un dolç molt elegant fet de pasta de full ensucrada i farcit de nata o crema.

TERREGADA

És un plat típic de la cuina rústica de la Terrassa de principis del segle XX, fet amb sang i menuts guisats
amb picantó o allioli.
La Terregada és l’ingredient principal per elaborar un “Terrassenc” . Un plat que elaboren els xefs il·lustres i
d’Estrella Michelin, com són l’Artur Martinez i en Marc Ribas. Aquest plat consisteix a fer una base de coca
de pa d’oli i el cobrim amb ceba i tomàquets escalivats i terregada. Ho vestim amb un allioli de mel i herbes
aromàtiques.

COL BROTONERA

Varietat de col amb fulles allargades i que ha estat recuperada com a producte de proximitat. S’acostumen
a menjar bullits, amanits amb un raig d’oli o passats per la paella acompanyats de cansalada o mongeta i
patata.

LA MODERNISTA

Refresc de sarsaparrella natural i sense alcohol extret de l'arbust de la sarsaparrella de l'Oest. Una adaptació de la recepta original centenària a les exigències del segle XXI i l'elaborada amb ingredients naturals, i
aigua de KM 0 provinent del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Un refresc per combinar amb
un bon vermut, vi o cava.

VIANDOX

La salsa per excel·lència de Terrassa, feta a base de caldo de carn i espècies. La recepta,
un dels secrets més ben guardats i que fan les delícies dels clàssics frankfurts.
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Sabies que...?
El barri de Sant Pere era un poble
independent de Terrassa?
El que havia estat Ajuntament de
l’Antic Poble de Sant Pere es va
reconvertir anys després en Biblioteca Pública durant una colla
d’anys.

Edita Grup Municipal de Tot per Terrassa

Autoria de la Comissió Relacions Internacionals, Projecció
de ciutat i Turisme de Tot per Terrassa

És per això que la gent des del pont
de Sant Pere en amunt quan van al
centre encara diuen:
“Baixem a Terrassa”.

Una vez al año ve a algún
lugar en el que nunca hayas
estado antes.
Dalai Lama

TotperTrs

Seu:
C/ Galileu, 208
08224 Terrassa
www.totperterrassa.cat
info@totperterrassa.cat

Fes que els reptes
es converteixin en
promeses complertes.

totperterrassaTxT
Tot per Terrassa

Suma-t’hi!
totperterrassa

