
Notícies breus de la Fundació Terrassenca Sant Galderic 
 

Programa d’actes 

 

 

 

de 9 a 13 h.
- P er  correu electrònic   : escriure a mpla@fundaciosantgalderic.cat

 

- Per telèfon: trucar a les nostres oficines (93 731 94 31) els dilluns i dijous

20:00 h  Missa solemne a la Parròquia de Sant Josep de Terrassa. 

21:00 h  Piscolabis i lliurament dels ajuts econòmics anuals.  
d’espigues de blat i una coca beneïdes. 
S’obsequiarà  tots els assistents amb els Goigs de Sant Galderic, un pom 

PREUS: Socis i parella, gratuït. Altres familiars, 15 €. No socis, 30 €

Tradicionalment, els boscos havien estat una important font de recursos per a 
la nostra societat. El desenvolupament d’altres fonts d’energia va provocar 
una gran davallada del consum de llenya i la pèrdua de rendibilitat dels 
boscos. Actualment, l’aprofitament de la biomassa forestal es torna a valorar 
com un recurs sostenible i que pot afavorir la gestió racional dels nostres 
boscos. En aquest sentit, a Terrassa s’han posat en marxa dos ambiciosos 
projectes que exposaran els seus objectius a taula rodona del 16 d’octubre. 

La gestió dels boscos del Vallès 

Exposició de dibuixos d’Eduard Rosell 

Eduard Rosell (Terrassa, 1923) és un veterà dibuixant i pintor de la nostra 
ciutat. Dins de la seva prolífica producció destaquen les obres dedicades a les 
masies de Terrassa i voltants. L’exposició que presentem als Amics de les Arts 
recull una selecció de les seves millors obres d’aquesta temàtica i vol ser un 
homenatge a la seva llarga i valuosa trajectòria. 

Els brotons i espigalls de col brotonera del Vallès són cada vegada més 
coneguts a la nostra ciutat. Enguany estaran presents a les parades dels 
pagesos als mercats de Terrassa, als menús dels restaurants col·laboradors i 
també als horts escolars i horts urbans.  

Amb la col·laboració de l’associació terrassenca “El Llibre de la Vida”, el passat 
mes de març es va realitzar un taller de memòria agrícola amb la participació 
de vuit persones relacionades amb la nostra entitat. Pròximament, esperem 
publicar un recull dels records que varen aportar i que enriquirà el nostre 
patrimoni col·lectiu. 

Col brotonera als mercats, restaurants, escoles i horts urbans de Terrassa 

Taller de memòria agrícola de Terrassa 

Concurs de Pintura de la Societat Coral Joventut Terrassenca 

Aquest any el 10è Concurs de Pintura organitzat per la Societat Coral Joventut 
Terrassenca i patrocinat per la nostra Fundació, està dedicat al món de la 
vinya i el vi. El dia 10 de novembre a les 19 h es farà l’acte d’entrega de premis 
i s’inaugurarà l’exposició a la seu del Coro Vell (C/ Sant Marian, 122). 

Dimarts 16 d’octubre 

  
 

Divendres 19 d’octubre 

Dissabte 20 d’octubre 

Diumenge 28 d’octubre 

participació de: 

- Olga González (Directora del projecte Boscos del Vallès i Cap de l’Àrea de 

 

- Eloi Carbonell (Agroforestal Vallesana SCCL) 

18:30 h  Taula rodona: "Podem aprofitar millor els nostres boscos?" amb la 

Cooperació Local i Territori del Consell Comarcal del Vallès Occidental) 

cloenda de l’acte. 

Lloc: Amics de les Arts (carrer del Teatre, 2) 

19:00 h  Inauguració de l’exposició “Masies de Terrassa i Matadepera. La 

El Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat, Sr. Marc Armengol,  farà la 

mirada artística d’Eduard Rosell” 

Aguado, farà la cloenda de l’acte. 

Lloc: Local Fundació Terrassenca Sant Galderic (carrer Colom, 99) 

El Tinent d’Alcalde de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa, Sr. Amadeu 

9:30 h Visita a masies històriques de Terrassa. 

aproximadament. 
Dinar al C.D. Terrassa (Les Pedritxes, Matadepera) 

Sortida a les 9:30 h del matí de l’estació d’autobusos i tornada a les 17 h 

INSCRIPCIONS: fins al 22 d’octubre. 

(inclou viatge en autocar i dinar) 



Organitzat per: 
 

FUNDACIÓ TERRASSENCA SANT GALDERIC 

 
 
• Parròquia de Sant Josep de Terrassa • Associació de Venedors del 

Mercat de la Independència 

 

• El Follet, la Màgia dels Bolets 

• Fruites i Verdures Ca N’Oliveró 
• Cafès Prats Mercader, S.A. 

• Fruites i Verdures Pilar Rodó 
• Associació de Venedors del Mercat 

• Fruites i Verdures Xavi i  

• Comerç de Patates Jaume Coll 

 
• Electrònica Tort 
• Fleca Carner 

• Llúcia, la Boutique de la Fruita 

• Verdures de Caldes J. Masclans 

• Xarcuteria Mir 

 

 

 
 
  

 
 

 

Festivitat de
        SANT GALDERIC

patró de la pagesia catalana

• Cansaladeria Marcos 
• Carnisseria Munné-Mir 

• Xarcuteria Criolla 

• Carnisseria R. Vera

• Ricardo i Montse  
     Llegums cuits i plats cuinats 

 

• Petit Cor de la Parròquia de Sant Josep 

• Bar Alba

• Xarcuteria i Carnisseria Josep Solà  

• Fruites i Verdures Beltran

Esmeralda, Can Rodó 

• Llegums Cuits Areny Claverol 
• Fruites Sanchís

www.fundaciosantgalderic.cat  

• Ramon Pons Planell 
• Planters Faura (El Papiol)

 

Col·laboren:  

• Agrícola Playà 

• Fruites i Verdures Carme, Cal Masvalls 

• Tractors Antonio Carraro 

• Xarcuteria – Cansaladeria L’Enxaneta 

• Xarcuteria Cal Ferran
• Ganiveteria Rius 

• Joan Borrós. Agricultor 

• Fruites Carreras (Merca-Vallès)

• Fruites i Verdures Montserrat

Servei Oficial Pasquali
 • Talleres Jesmara  

•
 
Avantgràfic, S.L.  

‘‘Pagesia, solidaritat i cultura’’

• Cafeteria Origen  

del Triomf de Terrassa 

 
• Aviram Jordi 

(Castellbisbal)

 • Cresol, la Cuina del Mercat 

 • Talló Supermercats
• Forn de la Rasa 

 

Terrassa, octubre de 2018

• La Botiga d’Ullastrell

• Diari de Terrassa 

 

• Garden Can Torra, Cereals i Adobs 
• Herbolari Sant Llorenç 

• Polleria Jun i Sebastiá  n  
• Polleria i Xarcuteria Gamisans 


