
Museu de Terrassa i de les esglésies de Sant Pere + Casal de barri 

Sílvia Armenjach Escarré 

 

 

El torrent de Vallparadís travessa la ciutat de Terrassa de nord a sud. Actualment, aquesta zona 
verda de 40 Ha. d’extensió és el parc central de Terrassa, el Parc de Vallparadís. És un espai 
natural de gran bellesa, on la vegetació adquireix un paper molt important. La conversió del torrent 
de Vallparadís en un ampli espai verd integrat dins del teixit urbà de Terrassa s’inicià a la dècada 
dels 80, quan l’administració local engegà els treballs necessaris per fer-ho realitat. Es va posar 
en evidència la necessitat d’actuar en el sentit de relligar i connectar les diferents parts de la ciutat, 
tant a nivell de xarxa viària, com a nivell sociocultural i patrimonial. Les obres de transformació del 
parc es van iniciar l’any 1991. S’inaugurà l’última fase el març del 2011. 

Un dels elements més destacats del Parc de Vallparadís és el Conjunt Monumental de les 
Esglésies de Sant Pere de Terrassa. Se situen a la part nord del parc de Vallparadís just on es 
creuen el torrent Monner i el torrent de Vallparadís formant l’istme de Sant Pere. És un element 
excepcional del patrimoni històric i artístic català. Conté un ric patrimoni arqueològic i artístic que 
abasta un període ininterromput des de l’època ibèrica fins ara. Atès el reconeixement del valor 
monumental del conjunt de les esglésies de Sant Pere de Terrassa s'ha dedicat especial interès 
en preservar-lo i revaloritzar el lloc tot integrant-lo amb la ciutat que l'envolta. S'ha fet la recerca 
arqueològica de la zona, la rehabilitació de les esglésies i de la rectoria, la urbanització del conjunt 
i dels carrers perimetrals i la construcció d'una passera per a vianants que comunica les dues 
bandes del torrent. Falta, per completar aquestes actuacions, la construcció de l'equipament 
museístic del conjunt que és l'objecte d’aquest projecte.  

El nou equipament s'ubicarà en el solar delimitat pel carrer Salmeron i el mur Salvans. En aquest 
solar, a principis del segle XX, l'arquitecte terrassenc Lluís Muncunill va projectar-hi la segona 
residència de la família Salvans. Només es va construir el mur de contenció que encara es 
conserva. Fins fa poc, aquest solar de 3.070 m2, de propietat municipal, acollia els jardins 
Moncunill que estaven ocupats per una pista esportiva de 20 x 40, unes pistes de petanca i una 
zona de jocs infantils. Actualment, la zona està tancada pels problemes de desordre públic que 
provocava la pista esportiva. El nou equipament museístic estarà situat just al costat d’altres 
equipaments culturals importants com el museu tèxtil, el castell cartoixa, la casa Bauman i el 
centre universitari. Gaudirà d’una situació excel·lent i privilegiada per a la percepció del parc i de 
les esglésies. A més, limita amb un dels accessos al parc. Des d’aquest accés, s’accedeix a la 
passera  que comunica les vessants est i oest del Parc de Vallaparadís. La futura estació de 
Ferrocarrils de la Generalitat, situada vora l’Avinguda Jacquard, possibilita la ràpida accessibilitat 
amb transport públic de visitants i grups escolars.  

 

Els objectius de la proposta són: 

1. Tancar la ciutat consolidada. 
2. Continuar el seguici d’equipaments 
3. Crear un edifici mirador a les esglésies i al Parc de Vallparadís 
4. Concebre el museu com a introducció i epíleg de la visita a la Seu d’Ègara 
5. Compatibilitzar usos: museu de les esglésies + magatzem del museu de Terrassa + 

casal de barri 
 
 

Les estratègies projectuals de la proposta són: 
 

1. Entorn 
2. Continuïtat del recorregut d'espais públics 
3. Accessos des de l'espai públic 
4. Usos dels espais públics 


