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El Centre Cultural modernitza el seu edifici amb un 

accés més obert a la ciutat 

 

● El projecte de remodelació ha estat realitzat per l’arquitecte Jan Baca, 

creador de l’edifici original. El termini d’execució s’iniciarà el mes de 

maig i està previst que finalitzi el novembre d’aquest any. 

 

● El patronat de la Fundació Antiga Caixa de Terrassa (FACT) ha aprovat 

l’empresa adjudicatària de les obres, Construccions Quera S.A.  

 

● La reforma inclou un restaurant-cafeteria a peu de carrer i una 

remodelació de la planta baixa que donarà més visibilitat a l’activitat de 

l’equipament. 

 

● Les pintures de Joaquim Torres-García s’exposaran de forma 

permanent a la cúpula del vestíbul, en la mateixa distribució que va ser 

pensada per a la casa de Món Repòs de Terrassa. 

 

El Centre Cultural Terrassa viurà en els propers mesos un canvi substancial de 

la seva façana i la planta baixa d’aquest gran equipament concebut per 

l’arquitecte Jan Baca l’any 1980. Tal i com ha explicat el president de la FACT, 

Ignasi Cusidó, el nou projecte arquitectònic modernitza la seva façana i 

l’entrada principal amb l’objectiu d’obrir-se, encara més, a la ciutat mantenint la 

seva proposta artística de qualitat i facilitant-ne la visibilitat des de peu de 



 

 

 

                          

 

 
Comunicació 
Centre Cultural Terrassa  
T 93 780.64.31 
comunicacio@fundacioct.cat 
https://www.facebook.com/CentreCulturalTerrassa 
@CCulturalTRS 

 

carrer. L’arquitecte Jan Baca, coneixedor de les característiques de 

l’equipament, lidera també aquesta remodelació integral de l’edifici. Les obres 

de remodelació no afectaran a l’activitat habitual de l’equipament. 

 

Façana i entrada principal 

El termini d’obres per a l’execució és de 6 mesos i suposarà un canvi 

substancial de la seva entrada principal a la Rambla d’Ègara, 340. 

L’equipament inclou una remodelació de la seva façana amb l’obertura d’un 

restaurant-cafeteria a peu de carrer i una terrassa a l’actual porxo. 

 

El mateix arquitecte, Jan Baca, ha explicat en la roda de premsa aquest matí al 

Centre Cultural, que l’ubicació del restaurant a l’entrada de l’edifici suposa 

també una major visibilitat de les sales d’exposicions i del vestíbul les quals s’hi 

podran accedir a través del restaurant mitjançant una rampa. Amb l’objectiu de 

facilitar l’exhibició de les obres, des de l’interior del restaurant hi haurà visibilitat 

a la Sala 2 d’exposicions.  

 

Vestíbul 

La planta baixa del Centre Cultural Terrassa viurà també una remodelació 

d’aquest espai. El nou vestíbul, que mantindrà la seva cúpula original, estarà 

dotat d’un petit bar amb una barra que donarà servei als espectadors en els 

dies de funció, aquest bar interior estarà situat a l’espai de les antigues 

taquilles, la zona que comunica el vestíbul amb les Sales 3 i 4 d’exposicions. 
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Noves oficines 

El trasllat de l’actual bar a l’entrada principal allibera un espai que serà utilitzat 

per ubicar les oficines del Centre Cultural Terrassa, on també hi haurà sales de 

reunions i una aula magna. El director de la FACT, Josep Ribera, ha apuntat 

que la nova ubicació de l’àrea administrativa permet una major racionalització 

dels espais de l’edifici i allibera els 500 metres quadrats que ocupen actualment 

les oficines a la quarta planta. Aquest espai quedarà a disposició de lloguer. 

 

El cost de les obres està calculat al voltant dels 500.000 euros i es preveu 

poder tenir un retorn de la inversió de forma bastant ràpida a través del lloguer 

dels espais alliberats i del restaurant-bar, en un període de 7 anys.  

 

Exhibició d’obres de Torres-García 

El nou vestíbul, que mantindrà la seva cúpula original, es dotarà de més 

exhibició artística amb la instal·lació d’un dels conjunts pictòrics de més valor 

del Fons d’Art de l’Antiga Caixa Terrassa. Els quatre frescos del Mon Repós de 

l’artista Joaquim Torres-García seran col·locats en aquest lluernari de la 

mateixa manera que ja van ser concebuts en la seva instal·lació original a la 

casa de Món Repòs de Terrassa. La col·locació d’aquests frescos noucentistes 

en un espai de pas, dóna l’oportunitat als visitants de contemplar una de les 

peces fonamentals i de més valor del Fons d’Art de la Fundació. 

 

Joaquim Torres-García és el màxim representant de la pintura del 

Noucentisme, en un període històric i cultural d'absoluta transcendència en la 

història de Catalunya. El Noucentisme va aparèixer a inicis del segle XX i es 

caracteritzà per una recerca constant d'un art nacional, amb unes 
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característiques pròpies que lligaren ràpidament amb l'ideari del catalanisme 

polític en plena emergència.  

 

A banda dels frescos del Mon Repòs, unes de les obres més destacades de l’artista 

són els murals que hi han exposats de forma permanent al Saló Sant Jordi del Palau 

de la Generalitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link amb fotografies actuals, renders i plànols del projecte 
 

 

https://drive.google.com/a/fundacioct.cat/folderview?id=0BxYhrIZBQe7zfnFTY0cwaGZVY1VjNm1ZRUpvQVQ5TUY3OVpQZklyT1kyUm9jUFRfaDZjWDA&usp=sharing_eid

