CICLE DE VISITES TÈCNIQUES RELACIONADES AMB EL

XXXVIIè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic.
PATRIMONI SACRE: permanent innovació

VISITA A LA SEU D’ÈGARA DE TERRASSA
Ens plau convocar‐vos a la propera activitat de l’AADIPA, prevista per al dissabte 22 de novembre de 2014 i
organitzada pel Dr. Arquitecte Ricardo Gómez Val, Director del XXXVIIè Curset, i l’arquitecte tècnic Javier Muriel
Santurino, coordinador del XXXVIIè Curset. La visita està relacionada amb la temàtica de les jornades però està
oberta a tots els membres de l’AADIPA i als arquitectes col∙legiats.
El programa previst és el següent:
10:00

Trobada a l’accés del Museu de La Seu d’Ègara de Terrassa (Plaça del Rector Homs, núm. 1).

10:15

Benvinguda i introducció al conjunt monumental de La Seu d’Ègara, per part de Mn. Antoni
Deulofeu, rector de les esglésies de Sant Pere de Terrassa.

10:45

Contextualització històrica del conjunt, per part de Josep Fauquet Palau, arqueòleg i
responsable de La Seu d’Ègara

11:15

Visita a les Esglésies de Sant Pere de Terrassa, acompanyats per l’arquitecta Esther Colls, Cap
de la Secció de Restauració del Patrimoni Arquitectònic del Servei de Patrimoni Arquitectònic
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i Alfred Pastor, arquitecte jubilat
que va participar en la intervenció des de l’SPA.

13:15

Preguntes i conclusió

13:30

Final de la jornada

El cost de la visita és de 5€ per als membres de l’AADIPA i de 10€ per a la resta d’assistents. D’acord amb
l’article 20.Ú.14º.d de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, aquesta factura
estarà exempta d’IVA.
El preu inclou la visita guiada i la documentació (en format PDF).
Per a participar, cal formalitzar la inscripció abans de les dues del migdia del dijous 19 de novembre de 2014, a
través de la pàgina web de l'AADIPA. És indispensable omplir una butlleta per a cadascun dels inscrits amb el
nom complet, el correu electrònic i un telèfon mòbil de contacte.
Per a resoldre qualsevol dubte o qüestió en relació a la visita, podeu contactar amb la Mireia Barnadas i Ribas,
secretària tècnica de l’agrupació, a través del correu aadipa@coac.net o al telèfon 646 79 29 49.

VISITA A LA SEU D’ÈGARA DE TERRASSA
Es tracta d’un conjunt monumental format per tres esglésies, únic a Europa, situat al bell mig de la ciutat de
Terrassa, vora el Parc de Vallparadís, que ha conservat un testimoni únic de l'art i l'arquitectura de diferents
èpoques: dels primers segles del cristianisme a la Hispània romana, d'una poderosa seu episcopal durant el
Regne dels Visigots i d'un recinte religiós molt especial en el marc de la Catalunya medieval i de l'art romànic. A
més, exhibeix dos retaules gòtics extraordinaris i mostres molt característiques de l'art renaixentista i barroc.

El conjunt monumental de La Seu d'Ègara correspon fonamentalment a l'estètica del romànic, però amaga en
el seu interior un tresor de valor incalculable: nombrosos vestigis d'èpoques molt més antigues que
constitueixen testimonis excepcionals del primer art cristià, als darrers temps de la Hispània de l'Imperi Romà, i
de l'arquitectura dels primers segles de l'Edat Mitjana, en època del Regne dels Visigots.

El Bisbat d'Ègara (fundat cap al 450 i desaparegut als segles VIII‐IX) va significar l'època de major esplendor d'un
recinte de dimensions molt notables per al seu temps, un símbol del poder medieval en uns segles molt
convulsos i de la religió que va marcar profundament el naixement de l'Europa medieval, el cristianisme.
Patrimoni Universal: La Seu d'Ègara, després d'un llarg període d'investigacions i museïtzació, se situa
actualment com un dels monuments més singulars dintre del patrimoni cultural europeu. En aquests moments
està en marxa la seva candidatura per obtenir la distinció de Patrimoni de la Humanitat, que atorga la UNESCO,
basada en el caràcter únic i universal d'alguns elements singulars que han travessat els segles fins als nostres
dies i que en el segle XXI han estat recuperats i protegits com a llegat extraordinari per a les futures
generacions. Pedres amb ànima. Una visita inoblidable a un espai que respira serenitat i que explica els seus
secrets a tots aquells i aquelles que volen escoltar i entendre el missatge de les pedres. Unes pedres que tenen
ànima universal.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: COM ARRIBAR AL MUSEU DE LA SEU D’ÈGARA
1) Des del centre històric de Terrassa (itinerari recomanat).
Arribada en ferrocarril/Metro del Vallès‐FGC: Estació Terrassa Centre.
Arribada en automòbil: Rambla d'Ègara, per autopista C‐58 (Barcelona/Meridiana‐Terrassa) o autopista C‐
32 (peatge, Terrassa‐Barcelona per túnels de Vallvidrera, o Manresa‐Terrassa). Us recomanem seguir
la direcció Terrassa centre.
Aparcaments al centre històric, a 15 minuts a peu de La Seu d'Ègara:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Portal de Sant Roc
Plaça del Progrés
Plaça Vella
Raval de Montserrat
Vapor Ventalló
Passeig Comte d'Ègara

Coordenades per a GPS: latitud: 41.56666875014261; longitud: 2.018401328240998
Google Maps: introduïu les coordenades, separades per una coma, i accedireu al mapa.
2) Des de Terrassa Sud‐Avinguda del Vallès.
Arribada en automòbil per Avinguda del Vallès/Terrassa sud
Aparcaments propers (a 10 minuts a peu):
‐ Passeig del Comte d'Ègara (2)
‐ Carrer Sant Antoni.
‐ En construcció: aparcament de l'estació de Metro de Terrassa/FGC Campus Universitari‐Vallparadís.
Les dues zones on es concentren els aparcaments subterranis són el centre històric (a 15‐20 minuts) i el
Passeig Comte d'Ègara (a 10 minuts)
3) Des de Passeig 22 de Juliol
Arribada en ferrocarril/Rodalies.
Itineraris a peu:
a) Itinerari recomanat: Centre ‐ Seu d'Ègara. Paisatge, patrimoni, comerç i cafeteries/restaurants: una
agradable i breu passejada a peu us porta per una ruta que concentra una notable oferta cultural,
comercial i de restauració. Portal de Sant Roc ‐ Carrer Major ‐ Plaça Vella ‐ Carrer Font Vella ‐ Passeig
Comte d'Ègara ‐ Avinguda Jacquard ‐ Carrer Salmerón ‐Passarel∙la sobre el Parc de Vallparadís.
b) Centre ‐ Parc de Vallparadís ‐ Seu d'Ègara. Un recorregut pel Parc de Vallparadís: una variant de la ruta
principal. Portal de Sant Roc ‐ Carrer Major ‐ Plaça Vella ‐ Carrer Font Vella ‐ Passeig Comte d'Ègara ‐
Carrer Castell ‐ Ruta pel Parc de Vallparadís ‐ Seu d'Ègara.
c) Estació Rodalies ‐ Parc de Vallparadís ‐ Seu d'Ègara. Del tren al Parc de Vallparadís. Passeig 22 de Juliol
(direcció plaça Dona Treballadora) ‐ Ruta pel Parc de Vallparadís ‐ Seu d'Ègara.
d) Estació Rodalies ‐ Carrer Major de Sant Pere ‐ Seu d'Ègara. Passejada i descoberta de l'Antic Poble de
Sant Pere. Passeig 22 de Juliol (direcció plaça Dona Treballadora) ‐ Carrer Major de Sant Pere ‐ Plaça
rector Homs ‐ Seu d'Ègara.

