
 
 

Un espai permanent mostra la història de l’obra social i  

cultural de l’antiga Caixa de Terrassa 
 

Ubicat al Centre Cultural Terrassa, consta d’una gran cronologia, objectes, fotografies i            

vídeos que mostren la història de l’entitat, des del 1877 fins a l’actualitat 

 

Aquest dimecres s’ha obert al públic un nou espai que mostra una retrospectiva de l’obra               

social i cultural de l’Antiga Caixa de Terrassa. Aquest espai de divulgació va acompanyant              

d’una infografia on es mostra cronològicament els fets històrics més significatius que van             

tenir lloc a la ciutat de Terrassa, a Catalunya i arreu del món, tan a nivell social, polític,                  

cultural com econòmic. També s’hi poden trobar objectes i documents d'alt valor històric i              

consultar una galeria interactiva d'imatges i vídeos de l'època.  

 

Amb aquest espai la Fundació vol mostrar els seus orígens, explicar d’on ve i quin és el punt                  

de partida de l’obra social que actualment segueix donant serveis d’assistència a la gent              

gran (La Llar), ajuda a les persones amb discapacitats (Fupar) i ofereix una àmplia activitat               

cultural a Terrassa (Centre Cultural). 

 

La cronologia inicia el 1877 i repassa les fites més destacades com són la creació de la Caixa                  

d’Estalvis de Terrassa (1877) i les inauguracions de La Llar de l’Ancianitat (1949), l’Alberg              

Infantil (1960), Fupar - Fundació Amat Roumens (1971) i el Centre Cultural (1980). Tots              

aquests fets històrics estan relacionats amb altres esdeveniments que constaten el progrés            

industrial de la ciutat com són la inauguració del primer servei telefònic (1891) i la primera                

projecció de cinema (1897) i d’altres fets històrics que van canviar el transcurs de la història                

de la ciutat com són les riuades (1962) o les primeres eleccions democràtiques després de la                

dictadura (1979).  

 

L’espai també compta amb una part documental on es pot veure la primera llibreta              

d’estalvi, consultar el llibre de comptes de la Caixa entre el 1877-1927 i visionar imatges i                

vídeos d’alt valor històric que difícilment s’han pogut veure anteriorment. Entre els objectes             

de gran càrrega simbòlica trobem unes guardioles metàl·liques que alguns terrassencs           

encara guarden a casa seva. L’espai es podrà visitar en horari d’obertura del Centre Cultural,               

de dilluns a dissabte de 16h a 21h i en els dies festius si hi ha funció. 
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