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INFORME D’AVALUACIÓ: 

PLA DE DINAMITZACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL DE TERRASSA 

 

 

 

Descripció 

 

El Pla de dinamització del patrimoni cultural de Terrassa planteja una estratègia i una 

reordenació per apropar el patrimoni històric i artístic a la ciutadania i convertir els recursos 

existents en elements d’atractivitat cultural. Proposa reordenar els elements patrimonials a partir 

de dos eixos: un, el de la Rambla, on hi ha el mNACTEC, la Masia Freixa i el Mercat de la 

Independència; i l’altre, el que marca el traçat de Vallparadís, amb la seu d’Egara, el Castell 

Cartoixa i el Centre de Documentació i Museu Tèxtil, i té en compte el potencia de l’eix del Parc 

de Vallparadís. La reordenació passa per convertir el Castell Cartoixa en el Centre d’Interpretació 

de la Seu d’Egara, traslladar l’exposició de la història de la ciutat a la Casa Soler i Palet, amb 

una nova museïtzació que es complementaria amb la Casa Alegre de Sagrera. 

 

Per fer-ho, el pla inclou primer un definició clara del terme patrimoni i de la seva recuperació a 

Catalunya, i especialment, a Terrassa, on el relaciona amb els plans existents en l’àmbit de la 

Cultura i el Turisme. Amb els diferents apartats s’incideix en la relació entre el patrimoni cultural i 

l’economia, la dimensió educativa del patrimoni i la seva contribució a la cohesió social i apunta 

un possible nou model de gestió. En la part final, detalla la proposta de reordenació i tres línies 

de treball prioritàries. 

 

Aquest pla no estableix un període de vigència, així que es pot considerar que serà vigent 

mentre hi hagi la voluntat política de mantenir les línies de treball fixades com a estratègiques o 

bé mentre no s’hagi assolit la reordenació i les accions que proposa per actualitzar, dinamitzar i 

apropar el patrimoni històric i artístic a la ciutadania.  

 

 

 

 

 



Període d’avaluació i metodologia utilitzada pel seu seguiment: 

 

El període d’avaluació que s’ha aplicat a aquest pla és per mandats. El pla es va aprovar el 

febrer del 2015, tancant així l’etapa d’elaboració a pocs mesos de les eleccions municipals, i es 

va decidir esperar a la constitució del nou Consistori per donar-li el impuls necessari. El juliol del 

2015 es va dotar el lloc de treball de director/a del patrimoni cultural i museístic i se li va 

encarregar el seu desenvolupament. Així mateix, es va configurar una nova àrea on, per primer 

cop, els serveis de Cultura, Turisme i Comerç estaven junts orgànicament, i es crea el servei de 

Projecció de la ciutat, dotant a l’Àrea 5 de la missió de situar Terrassa com a capital cultural, 

comercial, esportiva, universitària i turística, i projectar-la al món com una ciutat dinàmica, 

atractiva i innovadora. Per aconseguir-ho, els serveis que la integren treballen de manera 

coordinada, potenciant els recursos patrimonials, les activitats i els esdeveniments que es duen a 

terme al llarg de l’any.  

 

Al llarg d’aquest mandat, s’ha treballat en base a les línies estratègiques fixades pel pla i s’ha 

anat fent avaluacions puntuals en el decurs de les reunions celebrades.   

 

 

 

La metodologia utilitzada per fer el seguiment ha consistit en: 

 

1- Elaboració d’informes per part de la direcció de programes. 

 

2- La celebració de reunions quinzenals amb la direcció de l’Àrea de Cultura, Innovació i 

Projecció de la ciutat per fer el seguiment de les tasques realitzades per la direcció del 

programa, entre juliol de 2015 i desembre de 2017. A partir de gener de 2018, amb 

l’excedència de la persona que ocupava la direcció del programa, la direcció de l’àrea 

assumeix el seguiment del Pla de difusió del Patrimoni i convoca i/o participa en les  

reunions relacionades amb el pla amb els serveis de Patrimoni, Projectes i Obres, 

Turisme i Cultura.  

 

3- Reunions puntuals amb el tinent d’alcalde de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la 

ciutat per fixar la línia de treball a prioritzar políticament i per a la validació necessària de 

les decisions preses. 

 

4- La creació d’una comissió de treball de coordinació formada per representants dels 

serveis municipals de Cultura i Turisme, la direcció de l’Àrea i el director de programes de 

Difusió del patrimoni cultural i museístic. Puntualment, quan el tema a tractar ho ha 

requerit, s’ha obert aquesta comissió a la participació de representants del servei de 

Projectes i Obres i de Patrimoni de l’Ajuntament de Terrassa.  
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Actuacions realitzades 

 

A part de l’anàlisi detall del Pla de Dinamització del Patrimoni Cultural de Terrassa, es va 

elaborar un primer informe, l’octubre de 2015, que va servir com a punt de partida per establir la 

priorització d’actuacions concretes sota el paraigües de les línies de treball prioritàries que 

estableix el pla i que són: 

 

1) Actualitzar, dinamitzar i apropar el patrimoni històric i artístic a la ciutadania 

 

2) Convertir els recursos patrimonials en elements d’atractivitat cultural i turística basats en 

la qualitat i l’excel·lència. 

 

3) Treballar aquests recursos culturals per tal de convertir-los en veritables productes 

turístics i pols d’atractivitat  

 

Aquestes actuacions han estat coordinades per la direcció de l’Àrea de Cultura, Innovació i 

Projecció de la ciutat i desenvolupades, en funció de la seva tipologia, per la direcció del Pla de 

dinamització del patrimoni cultural i pels serveis municipals de Cultura, Turisme, Projecció de la 

ciutat, Patrimoni i Projectes i Obres. També ha col·laborat el servei de Relacions Europees i 

Internacionals per a la projecció exterior de la Seu d’Egara, així com els serveis de Premsa i de 

Comunicació per a les accions relacionades amb la difusió.  

 

 

1) Actuacions vinculades a la línia de treball prioritària 1 “Actualitzar, dinamitzar i apropar 

el patrimoni històric i artístic a la ciutadania”.  

 

El Pla de dinamització proposa per a aquesta línia una reordenació dels recursos existents, 

acompanyada d’una actualització, atenent que el Pla General de Museus d’Àmbit Local de  

Terrassa és de 1989 i l’exposició permanent ubicada al Castell Cartoixa de Vallparadís és de 

l’any 1994. La proposta consisteix en ubicar el museu de la ciutat a la Casa Soler i Palet i que el 

Castell Cartoixa aculli el Museu de la Seu d’Ègara, amb l’objectiu, entre d’altres, d’actualitzar i 

modernitzar la museïtzació de 1994 de l’exposició permanent, que és la que explica la història de 

Terrassa des dels seus orígens fins el segle XXI, convertint-la en una eina fonamental per als 

diferents cicles d’ensenyament dels centres educatius i per a la ciutadania en general. La Casa 

Soler i Palet permetrà aquesta nova museïtzació, una millor visibilització i, sobretot, la 

modernització del relat museístic.  



 

Per poder avançar en aquesta proposta de reordenació, l’any 2017 es va portar a terme una 

primera actuació: 

 

- Encarregar un estudi a la consultora cultural Artimetria per fer una primera estimació dels 

costos, temporització i actuacions necessàries per a la seva implementació. D’acord a 

aquesta anàlisi, es planteja que cal iniciar la implementació de la reordenació per la Casa 

Soler i Palet, per tal de poder buidar-la i ubicar-hi l’exposició de la història de Terrassa i, 

per tant, alliberar el Castell Cartoixa de Vallparadís per fer el Museu de la Seu d’Ègara.  I, 

per fer-ho, cal tenir el projecte arquitectònic bàsic i executiu i el projecte museogràfic 

bàsic i executiu  de la Casa Soler i Palet.  

 

Arran dels resultats de l’estudi d’Artimetria, es decideix que següent actuació ha de ser la 

redacció del projecte arquitectònic bàsic de la Casa Soler i Palet: 

 

o Se sol·licita una subvenció a la Diputació de Barcelona per al projecte de millora i 

de reordenació, que és concedida amb import de 50.000€. 

 

o S’adjudica la redacció del projecte bàsic arquitectònic de la Casa Soler i Palet, 

que va ser finalitzat any 2018.  

 

o Es decideix que se sol·licitaran més recursos per anar redactant la resta de 

projectes necessaris.  

 

- S’ha estudiat la possibilitat d’una nova ubicació per a les oficines dels serveis centrals de 

Cultura i Esports, i de l’atenció al públic. Es conclou que l’Ajuntament de Terrassa no 

disposa en el moment d’alternatives per ubicar-hi aquests serveis i que caldrà esperar a 

que es disposi d’altres edificis alternatius.  

 

 

Amb l’objectiu de dinamitzar i acostar el patrimoni a la ciutadania, es porten a terme noves 

accions entre 2015 i 2019, que s’afegeixen a les desenvolupades pels serveis de Cultura i de 

Turisme d’acord al seu pla de treball, i que són: 

 

- Signatura d’un conveni, a finals del 2017, amb la família Freixa per a la donació del 

mobiliari original de la Masia Freixa. Prèviament a la donació, es fa un inventari  del 

mobiliari i s’elaboren plànols i dibuixos sobre el seu encaix en el projecte museogràfic de 

la Masia Freixa, que també serviran per a l’elaboració del Quadern del Museu dedicat a la 

Masia Freixa. La donació dels mobles permetrà recrear com vivia la família i avançar en 

el Centre d’Interpretació del Modernisme Industrial. 
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- Posada en marxa d’una visita guiada gratuïta a la Masia Freixa, cada dia a les 12h, que 

s’afegeix a les rutes que programa el servei de Turisme. En aquest període, s’han creat 

altres noves propostes, com ara “Pinzellades modernistes”.   

 

- Producció i projecció del Videomapatge de la  Seu d’Ègara, espectacle divulgatiu del 

contingut històric i del valor universal de les pintures. La projecció, el desembre de 2018, 

es va fer  coincidir amb la celebració de la inclusió de la Seu d’Egara a la llista indicativa 

de Patrimoni Mundial i la visita de l'ambaixador de l’estat espanyol davant la UNESCO. 

Èxit de públic i de satisfacció del contingut.  

 

- Represa de la col·lecció “Els Quaderns del Museu” amb l’edició del número 4 dedicat a El 

Convent de Sant Francesc. En elaboració el quadern de la Seu d’Egara i de la Masia 

Freixa. 

 

- Producció de nous vídeos sobre la ciutat i el seu patrimoni per part dels serveis de 

Turisme i Comerç.  

 

- Suport a la col·lecció de contes “Pere i la Valentina”, amb números dedicats a la Seu 

d’Egara, la Masia Freixa, el mNACTEC i la tradició tèxil, entre d’altres.   

 

- Creació de l’AudioSigno-Guia, un nou producte amb subtitulació i llengua de signes 

perquè també les persones amb discapacitat auditiva puguin fer la visita.  L'Àudio-Signo-

Guia inclou 3 capítols, el primer presenta la ciutat de començament del segle XX, el 

segon dóna a conèixer la història i l'arquitectura de la Masia Freixa, i el tercer explica la 

decoració i les arts aplicades que es troben en el seu interior. Es pot consultar a Turisme 

Accessible del web http://visitaterrassa.cat/audio-signo-guia/ en tres idiomes: català, 

castellà i anglès. Els continguts de l’AudioSigno-Guia formen part de l’audioguia 

“Modernisme Industrial a Terrassa", un producte turístic desenvolupat amb el suport de 

BarcelonaTurisme i de la Diputació de Barcelona (Barcelona és molt més). 

 

 

 

 

 

 



2) Actuacions vinculades a la línia de treball prioritària 2 “Convertir els recursos 

patrimonials en elements d’atractivitat cultural i turística basats en la qualitat i 

l’excel·lència 

 

Per assolir la qualitat i l’excel·lència, el pla estableix, entre d’altres, que cal oferir en les millors 

condicions un patrimoni històric que pertany a tothom. Per això, en aquest mandat s’ha treballat 

conjuntament amb els serveis de Projectes i Obres i de Patrimoni de l’Ajuntament de Terrassa 

per a la realització d’obres de millora i/o de rehabilitació, algunes de les quals han comptat amb 

suport econòmic d’altres administracions. Concretament, entre els anys 2016 i 2019, s’han portat 

a terme les següents actuacions: 

 

Casa Alegre de Sagrera:  

 

- Rehabilitació dels merlets de la façana (any 2016): 16.289,09€ 

- Rehabilitació de la façana pisos annexos Casa Alegre (any 2017): 109.325,52€ 

- Vitralls Casa Alegre (any 2017): 3.420,67€ 

- Reparació volta de l’escala pisos annexos Casa Alegre (any 2018): 20.901,08€ 

- Redacció projectes actuacions (any 2018): 38.121.05€ 

- Sostres soterrani Casa Alegre (any 2019): 65.000€ 

- Actuacions a la coberta de la Casa Alegre (any 2019): 101.699,11€ 

 

 

Castell Cartoixa de Vallparadís: 

 

- Reforma del sistema de seguretat (any 2016): 3.882,89€ 

- Redacció del projecte de consolidació i reforma (any 2019): 18.016,90€ 

 

Sala Muncunill: 

 

- Projecte de rehabilitació de les llanternes Fase 1 (any 2019): 250.000€ 

- Projecte de rehabilitació Fase 2.1 (any 2019): 100.000€ 

 

Condicionament Terrassenc: 

 

- Obres de consolidació de l’estructura i construcció de nova coberta en algunes naus 

(anys 2015-2016): 580.194,56€ 

- Adequació del paviment de la sala d’assaig (any 2017): 12.541,82€ 

- Adequació espai de circ (any 2018): 200.000€ 

- Adequació soterrani com a espai de tallers i magatzem (any 2019): 238.538,47€ 

- Projecte executiu nova coberta nau corresponent a l’Andana (2019): 92.083€. 
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Masia Freixa: 

 

- Rehabilitació de la coberta per evitar les filtracions d’aigua i reparar el revestiment, amb 

una inversió de 220.750,94€.  

 

- Redacció del projecte de rehabilitació per part dels serveis tècnics del servei de 

Projectes i Obres. Per facilitar l’execució de les obres s’ha dividit el projecte en 4 fases: 

- Fase 1: actuacions en fusteries exteriors i reparacions estructurals necessàries. 

- Fase 2: urbanització de l’espai exterior. Contempla la millora de la xarxa de 

sanejament de la masia i pintarà la façana de l’edifici. 

- Fase 3: obertura d’una finestra que permeti contemplar les encavallades de fusta de 

l’antiga coberta i actuacions complementàries. 

- Fase 4: està destinada a actuacions de millora de la torre de la masia i la sala de 

dipòsits.   

Pressupost total previst: 445.852,52 € 

 

Mercat de la Independència: 

 

- Reforma de la línia elèctrica (any 2018): 28.000€ 

- Redacció projecte actuacions de reforma i millora (any 2019): 100.000€ 

 

Casa Geis: 

 

- Rehabilitació de les cornises (any 2016): 14.292,30€ 

 

Edifici del C/Major de Sant Pere, nº5 – amb mitgera qualificada d’interès patrimonial dins 

del Pla Especial del Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere de Terrassa  

 

- Redacció del projecte executiu i direcció facultativa: 14.036€ 

- Projecte de rehabilitació bàsica de l’estructura i coberta de l’edifici: 220.036€ 

 

Aquest edifici es vol convertir en un Centre d’acollida per als visitants de la Seu d’Egara i, 

per a aquest motiu, s’han celebrat diverses reunions amb els serveis de Turisme, Cultura 

i Projectes i Obres per avançar en la proposta. Disposem d’uns primers plànols i dibuixos 

que hauran de servir com a referència en el Concurs que s’obri per a la redacció del 

projecte executiu.  



 

3) Actuacions vinculades a la línia de treball prioritària 3 “Treballar aquests recursos 

culturals per tal de convertir-los en veritables productes turístics i pols d’atractivitat”. 

 

El Pla de dinamització del patrimoni, quan desenvolupa aquesta línia de treball, fa menció al 

treball col·laboratiu per avançar en un canvi de model que ha de portar al Clúster de Patrimoni 

Cultural impulsat per l’Ajuntament. En aquest sentit, a més de continuar treballant amb d’altres 

institucions amb patrimoni a la ciutat, cal destacar que durant aquest mandat s’ha consolidat la 

“Taula de Treball de Producte Turístic”, que es va constituir el juliol de 2014 amb l'objectiu de 

crear sinèrgies entre l'administració i les empreses de la ciutat, afavorir la creació de productes 

turístics, així com acordar de forma conjunta les accions i les línies de promoció. S’han 

incorporat nous membres i, actualment, compta amb la participació de més d’una trentena 

d’empreses, entitats i institucions. Cal destacar  la importància i la bona predisposició de tots els 

membres de la Taula per formar part d’aquest treball col·laboratiu de creació de propostes, així 

com per participar en les diferents accions de promoció que es duguin a terme i establir sinèrgies 

entre els diferents agents del sector.  

 

A banda de totes les actuacions realitzades pels serveis de Cultura i de Turisme (i que es poden 

veure a l’informe d’avaluació del Pla Estratègic de Desenvolupament Turístic de Terrassa), cal 

destacar les novetats impulsades amb l’objectiu de dinamitzar el patrimoni, especialment amb la 

Fira Modernista i amb la Seu d’Egara:  

 

Fira Modernista: la Fira Modernista, per la part d’esdeveniment festiu que posa el patrimoni i l’art 

nouveau a l’epicentre de la ciutat, és un potent recurs cultural que ha crescut encara més aquest 

mandat com a autèntic producte turístic. S’ha convertit en pocs anys en un dels més destacats 

esdeveniments turístics de Catalunya, que atrau al mes de maig més de cent mil visitants. Ha 

rebut la qualificació de “Festa Local d’interès turístic de Catalunya”. A la Fira de Ciutats 

Modernistes (al Raval de Montserrat) hi participen les ciutats que formen part del programa 

Modernisme a prop de Barcelona, amb la participació del Consorci de Turisme del Vallès 

Occidental. 

 

Les actuacions específiques que s’han desenvolupat directament relacionades amb el Pla de 

dinamització i aquesta línia de treball són: 

 

- Encarregar la direcció de la Fira Modernista al cap de Turisme amb la voluntat de 

potenciar aquest recurs com a producte turístic. 

 

- Crear un nou lloc de treball de tècnic/a de Fira de Modernista per millorar la coordinació i 

fer d’aquest esdeveniment un programa de referència durant tot l’any, ja que aquest a 

persona pot participar a moltes de les fires modernistes que es fan a Catalunya i a 
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d’altres municipis de l’Estat espanyol. Es va fer una mobilitat interna i la persona 

seleccionada es va incorporar al seu nou lloc de treball l’abril de 2018. 

 

- Ubicar la tècnica de Fira Modernista a la Masia Freixa, així com la persona que es 

contracta durant uns mesos per a la part de producció, ja que el Pla de dinamització del 

patrimoni contempla que en aquest equipament hi hagi l’Oficina de Turisme, el Centre 

d’Interpretació del Modernisme Industrial i la Seu permanent de la Fira Modernista. Per 

avançar en aquesta idea, s’exposa al vestíbul de la Masia Freixa 4 vestits modernistes 

cedits pel Museu Tèxtil.  

 

- Obrir la Fira Modernista cap a l’exterior dedicant l’edició del 2017 a Santiago Rosiñol, fet 

va permetre una major relació amb Sitges, on es va presentar també el programa de la 

Fira Modernista. Sitges i Alcoi van ser ciutats convidades a la Fira Modernista. Aquest 

2019, la ciutat convidada a nivell estatal serà Teruel.  

 

- Incentivar la projecció internacional de la Fira Modernista. Fins ara, només s’havien fet 

anuncis en publicacions franceses. Amb aquesta voluntat, s’ha convidat a la ciutat de 

Riga a participar a la Fira Modernista 2019, alineant-se amb el Pla d’Internacionalització 

de Terrassa, que té a la Cultura i el Patrimoni com un dels cinc motors, junt amb  

l’audiovisual, la salut, la universitat i l’hoquei.  

 

- Ampliar la col·laboració amb empreses per enriquir el programa de la Fira Modernista i 

potenciar-la com a recurs turístic dinamitzador de l’economia local.  

 

 

Seu d’Egara: les actuacions desenvolupades han tingut com a principal finalitat donar a conèixer 

aquest conjunt monumental al món, amb un impuls de les accions de cara a l’exterior per 

augmentar el seu coneixement i el nombre de visitants. Aquest treball s’alinea amb el Llibre 

blanc de la Cultura, concretament amb l’Eix 1 Capitalitat cultural i projecció exterior, amb el qual 

es pretén potenciar la imatge exterior que es té de Terrassa com a capital cultural, promocionar 

la riquesa cultural existent de la ciutat i crear noves ofertes atractives a través dels recursos 

existents.  

 

 

 

 



De les diferents actuacions, cal destacar: 

 

- Exposició sobre la Seu d’Egara a Brussel·les (a la delegació del Govern de la 

Generalitat). Posteriorment, aquesta mostra s’ha pogut visitar en diferents espais de la 

ciutat, entre ells la Casa Alegre de Sagrera durant la Fira Modernista 2018. 

 

- Presentació de la candidatura per entrar a la llista indicativa de Patrimoni Mundial de la 

UNESCO. Repte assolit i treballant en la preparació de la candidatura. 

 

- Celebració a Terrassa d’una de les sessions de les XVIII Jornades de Bizanci, 

organitzades per la Sociedad Española de Bizantinistica, amb la participació d’experts 

d’arreu del món.  

 

- Obres de consolidació del casal del C/Major de Sant Pere, nº5, futur Centre d’acollida de 

visitants de la Seu d’Egara (equipament cultural a l’entorn de la Seu d’Egara amb espais 

per a exposició, tallers, botiga-Oficina de Turisme i punt de restauració). Es va encarregar 

la redacció del projecte a Badia Arquitectes SLP el maig de 2016 (per import de 14.036€), 

que també va assumir la direcció facultativa de les obres, adjudicades a l’empresa 

GRUPMAS Edificació per 210.400€.  

 

- A part de les obres de consolidació, s’ha treballat amb el servei de Projectes i Obres per 

elaborar una primera proposta de plànols per tal de poder convocar un concurs d’idees 

per a la redacció del projecte executiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrassa, 7 de Juny de 2019  

 

 

 

 

Helena Alcaraz Torruella 

Directora de l’Àrea de Cultura, Innovació i 

Projecció de la ciutat 


