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EDITORIAL

“UN PASSEIG PEL MODERNISME TERRASSENC”

Aquest curs els nens i nenes han votat, entre 
diferents propostes, el tema de l’escola que servirà 
tant per decorar el vestíbul durant tot el curs com 
per la festa de Carnestoltes. Així doncs, finalment 
el tema escollit ha estat ”TERRASSA MODERNISTA”.

EL MODERNISME A TERRASSA

El modernisme a Terrassa va molt lligat al 
desenvolupament industrial tèxtil que va sorgir a 
finals del segle XIX i principis del XX.
Gràcies a un gran desenvolupament demogràfic i 
tecnològic succeït durant tot el segle XIX, trobem 
com concretament a la zona litoral i prelitoral de 
Catalunya es comencen a construir moltes fàbriques, 
cases de famílies burgeses i edificis destinats a 
serveis comercials (mercats, farmàcies, parcs, 
bancs, botigues, cinemes, teatres, hospitals... ).
El Modernisme arquitectònic en general es 
caracteritza pel predomini de la línia corba sobre la 
recta, la riquesa i el detallisme de la decoració, l’ús 
freqüent de motius vegetals i florals  i el dinamisme 
de les formes. 
Les decoracions exteriors acostumen a ser austeres, 
efectuades amb materials de qualitat menor (ferro 
forjat, vidre de mala qualitat…) mentre que els 
interiors són decorats amb un major detallisme.  
L’expansió i gran difusió d’aquest estil a la ciutat 
és obra en gran mesura dels arquitectes Lluís 
Muncunill i Josep M. Coll i Bacardí i, en segon ordre, 
de Melcior Vinyals i Antoni Pascual i Carretero. 

TREBALL A L’ESCOLA

Per començar a treballar la temàtica hem repartit 
alguns dels edificis modernistes que hi ha a Terrassa 
entre els diferents nivells. 
A la revista trobareu tot un seguit d’informacions 
i imatges que mostren el treball realitzat pels 
alumnes a l’aula sobre l’edifici que han escollit.
Amb aquest treball els nens i nenes han pogut 
conèixer aquest moviment artístic i cultural tant 
característic de la nostra ciutat. Esperem que us 
agradi i que el treball d’aquesta revista serveixi per 
despertar més interès per la història de Terrassa. 
Animeu-vos a descobrir cadascun d’aquests edificis 
fent una ruta per la ciutat, ja que molts d’ells es 
poden visitar. No oblidem mai que gran part de la 
història viva de la ciutat no es troba en els llibres, 
sinó que es troba al carrer, als edificis, al seu 
disseny, a la seva gent. 

www.visitaterrassa.cat 
www.terrassa.cat/es/casa-alegre-de-sagrera 
www.mercatindepencia.com 
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OBRES AL PATI D’INFANTIL
Aquest mes comencen les obres de remodelació del 
pati de Primària. Es conservaran els espais de sorra 
i gespa i es canviarà tota la superfície malmesa per 
un planxé. El pati quedarà més lliure d’obstacles 
per als nens i nenes d’Educació Infantil. A més, es 
guanyarà una mica de pati per poder col•locar el 
sorral entre l’edifici principal i el gimnàs. Les obres 
les porta a terme el PAME, després de mantenir  
negociacions amb la Generalitat de Catalunya per 
al seu finançament.

DOLCES VEÏNES 
Durant el mes d’octubre un grup de vespes van 
decidir quedar-se a viure al sostre de l’Escola. 
Van construir el seu propi rusc però aquestes 
noves veïnes van acabar sent una molèstia. Per 
a poder-les treure es va necessitar el treball 
d’uns apicultors que van fer possible el fet de 
buscar una altra ubicació per a les nostres 
dolces veïnes.

NOU XANDALL DE L’ESCOLA
Aquest curs ha sortit a la venda el nou xandall de 
l’escola. S’ha mantingut el color blau de sempre i 
s’ha afegit el color gris com a novetat. A més, s’ha 
incorporat una nou dibuix a la part posterior del 
xandall i es manté el logotip de sempre del nostre 
llapis. El xandall serà obligatori per a les sortides i 
classes d’Educació Física sent vàlids tots els models 
antics de xandalls. 

LA BATA A CICLE MITJÀ I SUPERIOR
Els alumnes de Cicle Mitjà i Superior, tal i com es 
va decidir en les diferents reunions de delegats i 
delegades de les classes, només portaran la bata 
a les classes de plàstica i menjador. Cal recordar 
que les bates han d’estar a l’escola per si sorgeix 
alguna activitat en la que faci falta el seu ús. A 
Parvulari i a  Cicle Inicial no canvia res. La bata és 
obligatòria per a totes les activitats.

TABLETS PER INFANTIL I CICLE INCIAL
Aquest curs els i les alumnes d’Educació Infantil i 
Cicle Inicial podran complementar la seva formació 
amb 12 tablets que l’escola ha comprat. Des de 
l’Escola es treballaran,  al marge de la gran varietat 
d’aplicacions pels infants, els usos correctes 
d’aquests aparells de nova generació.
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COL•LABORA AMB L’EMPRESA GRÀFIQUES 
ORIENT DE BARCELONA
L’empresa Gràfiques Orient de l’Hospitalet del 
Llobregat ajuda a les Escoles d’ Infantil i  Primària 
amb materials sobrants per a realitzar tallers o 
activitats plàstiques. Aquesta iniciativa d’ajudar 
per part de l’ empresa és molt important en temps 
de crisis. Una mestra ens va informar de l’oferta 
d’aquesta empresa i ens vam posar en contacte 
amb ells. Per tal de poder participar-hi només et 
demanen que vagis a buscar els materials sobrants 
i que els enviïs alguna imatge o vídeo realitzat 
pels nens i nenes. L’ Escola, ha pogut decorar les 
finestres amb el material que ens van facilitar amb 
aquests estels que hem penjat a totes les finestres.

NOU GRAFFITTI AL PATI
El curs passat els alumnes de sisè van realitzar un 
taller de graffitti i de hip-hop que va portar a terme 
un ex-alumne de la nostra escola amb altres amics 
col•laboradors. Fruit d’aquell tarda va quedar-nos 
aquest graffitti de record al pati de la nostra Escola.

PRIMERS AUXILIS
L’equip de mestres de l’escola hem fet una petita 
formació amb la Creu Roja de Terrassa de primers 
auxilis. No és un curs pròpiament dit però sí que 
ens ha servit per estar millor preparats i preparades 
per atendre al nostre alumnat en cas d’emergència.
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AMPA

JA éS HORA D’ACTUALITzAR ELS PATIS!
L’Ampa, juntament amb la direcció de l’escola, hem posat en 
marxa un projecte per millorar,  tant els espais de joc dels 
nostres fills i filles, com les joguines, estris i materials amb els 
que es diverteixen.
Fa temps que els nostres nens i nenes, mitjançant els  delegats 
de classe, estan demanant més jocs pels patis. De moment, 
hem començat a treballar amb les propostes fetes des de 
l’escola: diferents jocs tradicionals, kits de ping-pong, cordes, 
etc i un bagul gran per a guardar tots aquests jocs. Per fer 
front  aquesta despesa l’AMPA fa una aportació aproximada de  
3.000€. Així mateix, també ens agradaria aportar alguns jocs 
de fusta i jocs fets amb neumàtics. 
Per tot això, us volem demanar la vostre col·laboració en la 
realització dels jocs amb fusta i amb els neumàtics. 
Aleshores, hem pensat que podríem dedicar un diumenge 
a realitzar tots aquests jocs pels vostres fills i filles; seria un 
Diumenge de Bricolatge i ho faríem plegats: pares, mares, fills 
i filles. Tots aquells que estigueu interessats en col·laborar, 
poseu-vos en contacte amb la direcció de l’escola o bé amb 
l’AMPA.     Us anirem informant!!!

EDUCACIÓ INFANTIL NOTÍCIES
LA TORTUGA EXPLORADORA
El passat dia 1 d’octubre ens va visitar la tortuga 
exploradora a la classe. La monitora ens ha 
explicat un conte i algunes coses de la tortuga 
i després hem pogut mirar la tortuga de prop 
observar-la i també tocar-la...

TALLER DE VAN GOGH 2 I 4 DE NOVEMBRE
Durant aquest primer trimestre els nens/es de P5 
treballen el pintor Van Gogh i la seva obra i per 
això van venir a fer un taller sobre la seva vida i 
la seva obra.
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CASTANYADA
Durant el matí del dia de la castanyada educació 
infantil ha realitzat un esmorzar amb fruites de 
tardor i hem esmorzats plegats per nivells. El grup 
de P3 va fer una macedònia de fruita i tastet de 
fruit secs, els de P4 van fer una macedònia de 
fruita amb xocolata i els de P5 brotxetes de fruita.
A la tarda, com cada any, la Castanyera i la Flautina 
ens han vingut a visitar en motiu de la festa.
Tots els nens i les nenes de parvulari i de cicle 
inicial van fer una mostra de balls de tardor, fins 
i tot van cantar en anglès. La Castanyera els va 
repartir paperines amb castanyes per tastar-les.

ESPAIS
El passat dia 15 d’octubre vam inagurar a educació 
infantil la primera sessió d’ESPAIS a l’escola. Els 
espais que es fan són: Good morning, Sóc artísta!, 
Jugo a ser..., 1,2,3..., Mou el cos!, Les lletres, 
Construeixo, Toca-toca.
A la web de l’escola podeu veure un vídeo de com 
va anar el primer dia.

TREN DE LES EMOCIONS
Per tal d’ampliar el treball de les emocions que 
es fa a l’aula, els alumnes d’educació infantil han 
realitzat diferents tallers:
P3 Arriba el tren – Representació d’un conte sobre 
un nen que pujava en un tren i vivia les diferents 
emocions. Els nens/es van realitzar un dossier on 
relacionaven les emocions amb un color.
P4 Passatgers al tren – Les monitores van explicar 
el conte de la Tortugueta i van fer diferents jocs de 
l’alegria i la por. Per acabar, van fer un fantasma 
amb roba i cotó per ajudar-los a no tenir por.
P5 Viatgem en tren - Els alumnes de P5 feien un 
recorregut en un tren molt especial  per passar per 
algunes de les emocions: alegria, tristesa, por i 
ira. A cada estació feien jocs per aprendre a sentir, 
prendre consciència i gestionar les seves emocions.
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VALLPARADÍS “UN CASTELL DE CONTE”
El 22 d’octubre P3, P4 i P5 van anar al Castell de 
Cartoixa on ens van explicar un conte del rei, reina 
i de tots els que havien viscut en aquest castell fa 
molts i molts anys.
Els nens i les nenes van visitar el castell per dins i 
van estar dinant al parc de Vallparadís.

PROJECTE DE L’ESCOLA “TERRASSA 
MODERNISTA”
Per dur a terme el projecte de l’escola “Terrassa 
modernista” cada nivell s’ha encarregat d’observar, 
visitar i estudiar un edifici modernista: 
P5 va aprofitar la visita a Vallparadís per veure la 
Casa Baumann, tant l’interior com l’exterior, per 
després treballar-la a la classe per la revista.
P4 va visitar el parc de Sant Jordi durant un matí 
per veure la Masia Freixa.
P3, va visitar l’Ermita del Sagrat Cor, o també 
coneguda com l’Ermita de Can Boada. 
D’aquest treball podeu veure fotos a la pàgina de la 
revista que cada nivell ha elaborat.

ESCOLA BRESSOL ESPÍGOL
El dia 27 d’octubre la classe de P3 va visitar 
l’escola bressol l’Espígol per tal de veure els seus 
alumnes i l’espai on havien estat alguns dels 
nostres alumnes quan eren petits. 

MASCOTES A LES CLASSES
Durant aquest primer trimestre les classes 
d’educació infantil han treballat sobre el projecte 
del nom de la seva classe, per aquest motiu han 
rebut les visites de diferents mascotes:
P3: a més de la visita de la tortuga exploradora, 
tenen tres tortugues a  la classe, una mitjana que 
van anar a buscar a la botiga d’animals del barri 
i  dues petites que van portar dues famílies de la 
classe.
P4A: El Brian ens va portar a la classe el seu ocellet 
dins d’una gàbia per observar-lo directament.
P4B: El Daniel i La Carme ens va portar els seus 
gats per poder-los veure de prop i ens va explicar 
les seves característiques.
P5A: La germana i la mare de la Selenia van venir 
a la classe per portar-nos un conill i explicar-nos 
quines coses feia i menjava.
P5B: van anar a la botiga d’animals del barri i ara 
tenen a la classe 2 peixos, que cuiden i observen. 
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CICLE INICIAL

BOSC DE CAN BONVILAR
La sortida estrella d’aquest trimestre ha estat la que varem fer al bosc de Can Bonvilar. Va ser una sortida 
d’un dia sencer on varem aprofitar per descobrir un dels bonics boscos que envolten Terrassa. 
Varem fer l’activitat de “L’avi Josep ens explica el bosc”. I unes monitores molt amables ens van explicar 
moltes coses. Ens van cansar una mica perquè varem caminar molt, però varem poder veure la Mola per 
un monocle, varem observar arbres típics de la zona i varem parlar dels animalons que s’amaguen al bosc.

ELS CINC SENTITS A L’HORA DE MENJAR 
Els alumnes de primer varem fer el passat 27 
d’octubre l’activitat “Els 5 sentits a l’hora de 
menjar”. la gemma va venir a la classe i ens va 
explicar una història sobre viatges, llocs llunyans 
i un tomàquet que va conèixer a un viatge per 
Andalusia. a partir d’aquí, van anar descobrint 
i experimentant amb els 5 sentits (oïda, olfacte, 
tacte, gust i vista). D’aquesta manera ens varem 
adonar que tots cinc sentits són molt importants. 
L’activitat ens va servir per reforçar allò que ja 
havíem treballat a la classe.

SÚPER-DIVENDRES A PRIMER  
Al mes de Novembre els alumnes de primer hem 
fet el nostre primer Súper-divendres del curs.  Els 
nens i nenes que havien acabat totes les feines 
podien veure pel·lícula o bé fer dibuixos. Ens van 
ajudar dues mares i varem passar una tarda molt 
entretinguda. A més a més ens va servir per poder 
acabar feines endarrerides que teniem. Ja esperem 
amb ganes el proper!
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PROJECTE: RENOVEM LES BIBLIOTEQUES 
D’AULA
Els nens i nenes de primer i segon estem fent un 
projecte conjunt. Volem renovar les biblioteques 
d’aula i necessitem diners per comprar llibres nous. 
Per aquest motiu hem muntat unes paradetes per 
poder vendre coses i aconseguir diners. Ho hem 
fet tot entre tots i totes i hem hagut de treballar 
molt (posar-nos en contacte amb una empresa, 
pensar idees, fer inventari, fer cartells, anuncis, 
publicitat, vendre i atendre la gent que venia a 
les paradetes...). Els mestres i els pares i mares 
ens han ajudat una mica. Estem molt contents 
del nostre treball i del que hem aconseguit. Si 
treballem junts podem fer moltíssim!!!

VISITA PER LA TERRASSA MODERNISTA
Els nens i nenes de segon varem fer una volta 
caminant per Terrassa per veure els edificis 
modernistes que ens envolten. Així varem aprofitar 
per visitar la farmàcia Albiñana, edifici que hem 
triat per treballar el tema de l’escola. És un edifici 
modernista molt bonic, i els amos i treballadors són 
molt amables, ja que ens van ensenyar l’edifici per 
dins i per fora i ens van explicar algunes anècdotes.  

VISITA AL PARC DE DESINFECCIÓ
Aquest curs el tema de l’escola és: Terrassa 
Modernista. Cada nivell treballa un edifici. Els 
alumnes de primer estem treballant el Parc de 
desinfecció i per això l’hem anat a visitar. Hem 
aprofitat per dibuixar-lo, i no ho hem fet malament.
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CAMÍ A L’ESCOLA
Els alumnes de Cicle Mitjà vam anar a veure una 
pel.lícula al cinema Catalunya: “Camí a l’escola” 
dirigida pel director Pascal Plisson. Una pel.lícula 
documental que ens explica com quatre nens: 
Jackson, Carlitos, Zahira i Samuel, s’han d’enfrontar 
diàriament a una sèrie d’adversitats i perills per 
arribar a l’escola. Ens ha agradat molt i hem vist 
l’esforç tan gran que fan alguns nens per anar a 
l’escola.

L’AVENTURA DE L’ART
També un dimecres al matí del mes de novembre hem anat a visitar la Casa-Museu Alegre de Sagrera. 
Durant l’activitat els alumnes han descobert diferents conceptes de l’art a través de les obres tant 
de pintura com d’escultura que s’exposen a la casa. Hem après tècniques, estils, colors, formes, i 
composicions de diferents obres. També hem passat  una estona a la Sala Fèlix Mestres (1872-1933), 
anomenada així des de 1975, perquè s’exhibeixen obres d’aquest  pintor de Barcelona que el seu fill 
Lluís va donar a la ciutat de Terrassa.
Després de l’activitat realitzada “L’aventura de l’art” ens van obrir la porta de ferro forjat i vam poder 
accedir al jardí des del pati de la casa i vam esmorzar. Després vam fer una passejada i vam veure 
els edificis que abans havien fet de celler, de galliner, de cotxera i de diferents magatzems. 

FESTA DE LA CASTANYADA 
Pel celebrar la castanyada vam fer una festa 
el dijous 29 d’octubre a la tarda al gimnàs de 
l’escola. Ens vam reunir les quatre classes i vam 
estar ballant una estona tots junts, després vam 
berenar fent una rotllana per classes i vam felicitar 
uns nens que celebraven el seu aniversari. Vam 
gaudir molt de la tarda!
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EXCURSIÓ A LA MOLA
El passat 31 d’octubre els i les alumnes de Cicle Superior vam fer una excursió a la Mola.  L’excursió va 
començar a Coll d’Estenalles i va acabar a Can Robert. L’excursió va ser força llarga i alhora divertida. Al 
arribar al cim, les vistes que observaves eren magnífiques, vam poder veure amb detall molts paisatges. 
Va fer un dia genial!

JORNADA D’ATLETISME
Els alumnes de Cicle Superior vam 
participar a la Jornada d’atletisme que 
organitza el Consell Escolar. Els i les 
alumnes van realitzar diferents proves: 
llançament de pes, salts de llargada i 
curses al voltant de la pista d’atletisme 
en diferents modalitats. També els van 
ensenyar el procediment per a sortir 
correctament a les curses. La jornada va 
ser molt divertida.

RECEPTES DE CUINA
Els alumnes de 5è van cuinar a casa les receptes, que a 
l’aula de llengua, van estat treballant.

XERRADA –TALLER SOBRE LES XARXES SOCIALS 
Els alumnes de sisè van assistir a una xerrada on els 
mossos explicaven els perills i avantatges de les xarxes 
socials. Els alumnes es van mostrar molt implicats i van 
aprendre els usos correctes i incorrectes d’Internet.

EXPERIMENTS
A cinquè vam fer un model de l’aparell respiratori amb 
diferents elements: una ampolla, globus i d’altres materials. 
Els alumnes s’ho van passar molt bé i van aprendre com 
funciona l’aparell.
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ARQUITECTES MODERNISTES A 
TERRASSA:
Abans que us endinseu  en els nostres treballs 
sobre els edificis més emblemàtics de la nostra 
ciutat, volem explicar-vos una mica, la biografia 
dels seus arquitectes:

LLUÍS MUNCUNILL: 
És el màxim exponent de la corrent artística 
modernista a Terrassa. Curiosament, nasqué 
a Sant Vicenç de Fals, un petit poble situat 

a la comarca del Bages, no a Terrassa com 
podríem tots pensar. Amb 24 anys ja tenia el 
títol d’arquitecte.
Només obtenir la seva titulació, va aconseguir 
a Terrassa la plaça d’arquitecte municipal i va 
estar 40 anys treballant al servei de la ciutat.  
Tot i així, només va estar 10 anys treballant al 
servei de l’Ajuntament, per desavinences amb 
el mateix. Precisament va ser durant la seva 
etapa post-municipal quan va desenvolupar 
més el seu estil personal, trencador i creatiu, 
ple de vida.  
Lluís Muncunill també va contribuir a donar 
un toc de bellesa als diferents projectes 
d’eixample a la ciutat: trobem per exemple 
com va dissenyar el tram de la Rambla situat 
entre el carrer de la Rasa i el Carrer Major. 
Evidentment, com tot gran artista, l’estil de 
Muncunill va anar evolucionant conforme el pas 
del temps, d’acord amb la voluntat de l’arquitecte 
de buscar cada cop elements diferents a les 
seves obres. Així doncs, podem dividir l’obra de 
Muncunill en tres etapes diferents: 

Període historicista: en aquesta etapa podem 
situar obres com la planta baixa i el primer pis de 
l’Ajuntament de Terrassa o l’Escola Industrial (on 
actualment trobem la Universitat Politècnica de 
Catalunya). Trobem doncs una gran influència 
de l’estil modernista en la seva plenitud, amb 
l’ús d’ornamentació floral, predomini de la línia 
corba als seus dissenys i ús de la tècnica més 
característica del modernisme, el maó vist. 
Període modernista: podem situar aquí obres 
profundament conegudes entre els habitants 
de la ciutat, com el Vapor Aymerich, Amat i 
Jover i  la Societat General d’Electricitat. 
En aquesta etapa trobem ja l’adopció d’un 
estil més personal. Així doncs, procura no 
endur-se per les “exageracions modernistes” 
del moment, considerant l’edifici com un 
conjunt perfectament integrat que ha de 
servir funcionalment, no decorativament o 
ornamentalment. Per tant, Muncunill prioritza 
més l’harmonia de la forma de l’edifici, el 
seu equilibri, que la possibilitat que estigui 
hipercarregat d’ornamentació decorativa. 
Finalment, trobem una tercera etapa a la que no 
podem anomenar de cap forma determinada. 
Ens trobem en un moment en el que l’autor 
ha evolucionat i ha trobat definitivament el 
seu estil propi, personal i característic. No 
ens ha d’estranyar doncs que la seva obra 
mestra, la Masia Freixa, pertanyi a aquesta 
etapa. Trobem en la Masia Freixa l’assoliment 
d’una de les seves obres, la visió de l’edifici 
com un tot integrat, sense elements que siguin 
independents, establint un edifici compactat. 
El predomini de la línia corba resulta evident, 
així com l’ús de formes geomètriques circulars 
a les finestres o el sostre (que sembla imitar la 
forma de les onades, simbologia molt emprada 
en l’artista). Constatem doncs com de la 
senzillesa i la sobrietat aconsegueix construir 
un gran edifici, impactant i elegant, part de la 
història viva de Terrassa. 

JOSEP M. COLL I BACARDÍ:
Nascut a la ciutat de Barcelona, aquest 
important arquitecte s’instal•la a Terrassa a 
partir de novembre de 1911, any en què va 
concórrer a la plaça d’arquitecte municipal que 
deixà anys enrere Lluís Muncunill.  
En aquesta línia, l’arquitecte dissenyà 
un projecte d’urbanització del Torrent de 
Vallparadís, a efectes de destinar-lo a parc 
municipal, donant-li a la ciutat un impuls 
de Ciutat Jardí, amb un entorn allunyat dels 
“mals fums” provinents de la industrialització 
egarenca. 



Fou al Torrent de Vallparadís on construí també la 
seva residència a Terrassa, la casa Coll i Bacardí 
o, com l’anomenem avui dia, la casa Baumann. 
Aquesta, amb gran presència de la tècnica de 
mosaic i del ferro forjat per a efectuar el mur 
exterior. Així mateix, trobem una gran presència 
de la línia corba, i d’elements neogòtics com 
pinacles, tot i que aquests dos darrers elements 
de forma molt més sòbria i continguda. 
L’altra obra que podem destacar d’aquest gran 
arquitecte és l’ermita del Sagrat Cor de Jesús. 
L’obra en aquest cas també és feta de maó, 
però va ésser estucada de color blanc i vorejada 
amb un sòcol. Una obra també força coneguda a 
Terrassa i un dels principals símbols del barri on 
es troba la nostra escola, el barri de Can Boada.
 
ANTONI PASCUAL I CARRETERO: 
Antoni Pascual i Carretero és l’únic arquitecte 
dels quatre que estem analitzant nascut a la 
ciutat de Terrassa, tot i que gran part de la 
seva obra va ésser desenvolupada a altres 
ciutats, com Sant Boi de Llobregat o Barcelona. 
Entre les seves obres, podem destacar el Mercat 
de la Independència, el qual va començar i 
desenvolupar, però que no va arribar a finalitzar. 
Encara ara conserva l’estructura metàl•lica 
més gran de Terrassa, composta per cinquanta 
columnes de ferro forjat. El nom del mercat 
commemora el centenari del començament 
de la Guerra del Francès (la Guerra de 
l’Independència contra França l’any 1808) i 
també es va pensar anomenar-lo “Mercat de la 
Llibertat”. 
Com a curiositat també afegirem que Pascual 
i Carretero fou integrant de la Orquestra del 
Liceu, a títol de violinista, la seva altra gran 
passió juntament amb l’arquitectura. 

MELCIOR VINYALS I MUÑOz: 
El darrer arquitecte que examinarem a aquest 
article és Melcior Vinyals i Muñoz, nascut a la 
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ciutat de Barcelona, en la que obtingué el títol 
d’arquitecte per la Universitat de Barcelona l’any 
1905. Va ser en aquesta ciutat on va començar 
la seva carrera arquitectònica, encara que es 
va traslladar a Terrassa, ciutat de la que va 
esdevenir arquitecte municipal, tot arribant a 
efectuar el pla urbanístic de 1933. 
De les obres realitzades a Terrassa, resulta 
obligat destacar-ne dues. Una, ja l’hem 
comentat abans, fou la finalització del Mercat de 
la Independència. L’altra, resulta àmpliament 
coneguda: la Casa Alegre de Sagrera. 
Aquesta casa dedicada a una de les famílies 
burgeses amb residència a Terrassa, resulta un 
dels grans exponents del modernisme català. 
Trobem doncs les principals característiques del 
modernisme plasmades en la seva construcció: 
l’ús de materials com el ferro forjat, el maó, 
els vitralls, la presència forta i carregada 
d’ornamentació floral i naturalista,  l’ús de 
gran varietat de colors, l’aplicació de la tècnica 
de mosaic per a efectuar elements decoratius 
i, com no podia faltar, la presència absoluta 
de la línia corba en el disseny de l’edifici. Així 
doncs, resulta d’obligada visita per tots aquells 
interessats en el moviment modernista català, 
així com per tots aquells interessats en la història 
d’aquella època, donada la gran quantitat de 
símbols i referències que ens poden donar molta 
informació sobre la forma de vida de l’època. 
I fins aquí l’article dels principals arquitectes 
modernistes de Terrassa. No oblideu que això 
no ha d’acabar en aquesta lectura, ja que l’art 
només té sentit quan la gent el veu i fa sentir 
emocions!
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JUGUEM AMB LA FLAUTINA

Quin és quin?

Amb aquest joc, la Flautina ens proposa que endevinem quin és el nom de cada una de 
les siluetes dels edificis modernistes de Terrassa treballats a l’escola aquest trimestre. 
A veure si els coneixeu tots!!

1. Mercat de la Independència    6. Casa Alegre de Sagrera
2. Casa Baumann      7. Parc de desinfecció
3. Ermita de Can Boada     8. Teatre Principal
4. Societat General d’Electricitat    9. Masia Freixa 
5. Confiteria Carné

Trobareu les solucions a l’escola al mural de la Flautina quan torneu el 2n trimestre!!

RACÓ DE LA FLAUTINA
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La classe de P-3 hem triat per treballar el modernisme a Terrassa,
L’ERMITA DEL SAGRAT COR (ERMITA DE CAN BOADA).
Hem fet una sortida caminant des de l’escola per anar  a visitar l’ermita. 

Allà hem observat com era per davant, pels costats, pel darrera i ens hem 
fixat en els detalls del edifici : porta, finestres, teulada, campana, arcs… 
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Nosaltres hem visitat l’edifici modernista de la Masia Freixa. L’hem observat 
molt bé perquè us volem explicar com és:

Mirant la forma de la teulada hem dit que sembla les ones del mar, la closca d’una 
tortuga, les panxes de les “mames embarassades”, un pastís, que semblen “tetes”, 
muntanyes, trossos dels números 2,3,8 i també semblen núvols.

Hem après una paraula nova: PARÀBOLA. És com es diu la 
forma que tenen els arcs de la Masia Freixa. Nosaltres hem dit 
que els arcs fan corba i semblen uns tobogans. L’arc més gran 
sembla una boca amb dents i també una poma per dins. Vam 
comptar 9 arcs al porxo i vam fer la forma de paràbola amb el 
cos!!

Les portes i les finestres també tenen forma de paràbola 
i algunes semblen coets, arbres de Nadal, triangles amb les 
puntes rodonetes. Són de color verd o marró i n’hi ha de grans 
i de petites.
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A l’interior de la Masia… tornem 
a veure PARÀBOLES!!
I el terra? quines rajoles! 
Un terra semblava la casa de 
les abelles i l’altre estava ple de 
quadrats

A la masia hi ha una torre que és molt alta, sembla 
un coet, i té finestres pètites que fan una fila i un 
balcó (minaret) a dalt de tot.
Si visiteu el nostre BLOC de les classes de P4 podreu 
veure les fotos de la visita a la Masia Freixa.

Hem après que la Masia Freixa la va construir l’arquitecte Lluís Muncunill per a la família 
Freixa. En un principi era una fàbrica tèxtil i després la van transformar en una casa 
per a viure-hi.
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ELS NES I NENES DE LES CLASSE DELS CONILLS I DELS PEIXOS HEM TREBALLAT 
LA CASA BAUMANN: 

Hem buscat informació a Internet i vam anar a visitar-la.  Durant la visita vam descubrir 
moltes coses. Aquí en teniu un recull. 
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OBSERVEM I DIBUIXEM EL PARC DE DESINFECCIÓ

El nostre monument modernista de Terrassa ha estat el Parc de Desinfecció. 
Us volíem explicar com era, però finalment vam decidir anar a veure’l i dibuixar-lo del 
natural per poder-vos-el ensenyar. 
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El Parc de Desinfecció és un edifici d’estil modernista, obra de l’arquitecte Josep Maria 
Coll i Bacardí, realitzat cap el 1915. Aquest edifici estava destinat a rentar, esterilitzar i 
planxar la roba provinent dels hospitals majoritàriament.
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Els autors d’ aquests article són : Manal Khayat, Douaae Alalyouat, Badr Jouaila i Jia Qi Zhan. 
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Nosaltres els alumnes de 4t A i B  hem treballat “la Casa Alegre de Sagrera”, ja que el 

dia 11 de novembre la vam visitar i juntament amb els mestres ens van explicar moltes 

coses sobre la casa i una mica d’història al llarg del temps fins al dia d’avui.

A continuació us fem una petita descripció del  més important. 

La casa es troba situada al carrer Font Vella, 29-31 de la nostra ciutat. És una casa 

modernista que es va construir a 

començament del segle XIX i  que 

al llarg dels anys ha sofert diverses 

reformes així com també ha tingut 

diferents propietaris.

A l’any 1973, l’Ajuntament de Terrassa 

va adquirir aquesta casa i la va proposar 

com a  Casa Museu. D’aquesta manera 

va passar de ser habitatge a museu. La 

Casa mostra diverses col•leccions de 

pintures i emmagatzema molt material 

històric i al seu interior s’hi van posant peces del patrimoni municipal ordenades amb 

criteri decoratiu.

La façana és simètrica, de planta baixa i dos pisos i presenta dues torrasses que 

sobresurten al dos extrems. Els balcons, les tribunes i les reixes de les finestres són de 

ferro forjat.

A  la planta baixa hi ha l’entrada que fa de distribuïdor de les diferents dependències. 

Aquesta planta dóna accés al 

primer pis per una gran escala 

de fusta noble on hi trobem 

quatre pintures murals  

representatives de l’època. 

Veiem el gran saló i el vestíbul 

amb columnes de marbre, 

enrajolats, baranes de ferro i 

fusta i el gran  menjador que 

LA CASA ALEGRE DE SAGRERA



actualment es fa servir per actes protocol•laris.

Al fons hi ha un gran i bonic envidriat de vitralls de diferents colors que dóna a un pati.

Al primer pis es van conservar gairebé intactes les habitacions de la primera mansió 

que s’obren a la façana principal. 

Una d’elles és la sala Salvans on s’exposa una col•lecció de porcellana xinesa. 

Avui en dia la Casa Alegre de Sagrera és una secció del Museu de Terrassa.
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Aquest any a l’escola hem escollit el projecte de Terrassa Modernista. A nosaltres, 5èA 
i 5è B ens ha tocat el tema del:

MERCAT DE L’INDEPENDÈNCIA

PRESENTACIÓ: El mercat de la independència és el mercat central de Terrassa. 
Tradicionalment és el més important.

SITUACIÓ: Es tracta d’un edifici que ocupa tota una illa de cases triangulars que dóna 
al Raval de Montserrat (on hi ha l’entrada principal) la Rambla d’Egara i el carrer de la 
Goleta. 

ESTIL: Es tracta d’un edifici modernista obra dels arquitectes municipals Antoni Pascual 
i Melcior Vinyals. La portalada és de ferro forjat i l’estructura metàl•lica.
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Sopa de lletres: elements modernistes
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EL SEU NOM: Commemora l’inici de la guerra del Francès. Coneguda també com la 
Guerra de la Independència espanyola i el 1808 s’havia  proposat  dir-ne: MERCAT DE 
LA  LLIBERTAT

Des de la seva inauguració, l’edifici ha sofert algunes reformes i obres de restauració.
A la porta es troben elements decoratius de ferro forjat, un d’elles simbolitza l’escut 
oficial de Terrassa.

HISTÒRIA: A Terrassa ja hi ha documents del mercat, l’any 1.207, que tenia lloc a la 
Plaça Major (a dia d’avui anomenada plaça Vella). Amb el pas dels anys les parades ja 
no cabien a la plaça. Llavors es va decidir construir el Mercat. Es va decidir situar-lo a 
l’antic Hospital de Sant Llàtzer. I finalmentel van traslladar a l’actual edifici que es va 
inaugurar el 14 de novembre de 1908.

Vertical:
1. Nom de l’edifici. Al revés
2. Material de la porta 
principal.
3. El nom del mercat a 
quina guerra fa referència.
4. Cognom de l’arquitecte 
que el va continuar. Al revés
5. Cognom de l’arquitecte 
que la va començar. 
6. Símbol que està a la 
porta.
Horitzontal:
1. Nom de la rambla on es 
troba el mercat. Del revés.
2. Estil arquitectònic del 
Mercat de la Independència.

Solució:
Verticals: 1. Mercat, 2. Ferro, 3. 
Francès, 4. Vinyals, 5. Pasqua, 
6.Escut
Horitzontals: 1. Egara, 2. 
Modernisme

Mots encreuats: el Mercat de la independència
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UNA MICA D’HISTÒRIA

Enric Catà i Catà i Francesc de Paula i Guàrdia, 
el gener de 1910 presenten el projecte de 
reforma del Teatre Principal. Es va inaugurar el 
15 de setembre de 1911 amb la representació 
de l’opereta de la Geisha.

És un edifici monumental de corrents 
eclèctiques de l’època. La decoració escultòrica 
de la façana és de Pau Carallo.

L’any 1968 l’edifici pateix la seva principal 
remodelació per tal de convertir el vell teatre 
en una sala cinematogràfica.

EL NOU TEATRE MUNICIPAL

L’any 2000 el teatre va deixar de funcionar com 
a cinema degut a les movilitzacions ciutadanes 
per salvar el patrimoni arquitectònic. El teatre 
era un edifici catalogat i per tant protegit. Calia 
comprar-lo per tal de fer-lo renéixer com a 
teatre modern i funcional.

Les negociacions van ser difícils perquè les 
parts no es posaven d’acord. Finalment, 
l’ajuntament el va acollir l’any 2005. Al 2006 es 
va aprovar l’ampliació que va acabar al 2011, 
l’any del centenari de la seva inauguració.

El Teatre Principal de Terrassa havia deixat de 
ser un teatre a finals dels anys seixanta perquè 
es va enderrocar una sala especial.
La recuperació del teatre havia d’afrontar i 
donar desposta a quatre qüestions importants:

- l’accessibilitat
- l’escenari havia d’estar connectat amb  
 els serveis d’escena i amb els camerinos.
- la creació d’una nova sala
- el comfort del públic

Calia dotar al teatre de la màxima polivalència 
possible.

El Teatre Principal de Terrassa potser hauria 
de tenir una capacitat propera als 800 
espectadors, però no pot tenir un escenari amb 
una profunditat menor als deu metres amb el 
teló tancat. Així que les dues primeres fileres 
de butaques es poden retirar i l’escena pot 
avançar dos metres sobre la sala (així s’aprofita 
també per conferències i taules rodones).

La inclinació de la platea i de l’amfiteatre, així 
com la posició concreta de cada buataca, respon 
a la bona visibilitat per a tots els espectadors.

Es van portar a terme tota una sèrie de reformes 
per recuperar el patrimoni arquitectònic de 
l’edifici: restituïnt els vidres trencats i netejant 
els vitralls del primer pis, netejant la pedra de 
la façana, restaurant elements arquitectònics 
i recuperant el mosaic original (d’estil romà, 
que es va refer amb peces elaborades amb 
tessel•les de marbre, de vidre o esmaltades, 
de tonalitat rosada, sobre marbre blanc). 

Una vegada finalitzades les obres de 
rehabilitació i renovació d’aquest equipament 
cultural terrassenc, el teló es torna a aixecar 
per obrir pas a noves obres.

TEATRE PRINCIPAL: ABANS I ARA
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EL TEATRE PRINCIPAL

El Teatre Principal de Terrassa es troba a la plaça Maragall número 2. Aquest edifici es 

va reformar tres vegades, la primera a l’any 1866 aproximadament perquè  hem trobat 

informacions que ens diuen que al  1847 es va incendiar. L’edificació es va construir 

per ser un teatre i a la vegada per a la diversió dels rics de la ciutat en aquest cas la 

burgesia. Els constructors van ser Enric Catà i Francesc Guàrdia, que era parent de Lluis 

Domènech i Montané. A l’any 1916 es va realitzar  l’última reforma per Josep Maria Coll 

i Bacardí que va guanyar el concurs d’arquitectes. 

El Principal està decorat seguint l’estil modernista on trobem una escultura de Pau 

Gargallo. A dalt de tot trobem una cúpula coberta de mosaics d’estil modernista i la 

façana està formada per temàtiques vegetals de diferents colors.

El nostre teatre principal:
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