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S'editen a Terrassa uns nous goigs
de Sant Galderic
L'Arxiu Tobella acull una exposició fotogràfica sobre les masies egarenques
Aquest any se celebra el desè aniversari de la festa de Sant Galderic a Terrassa, organitzada per
la Fundació Sant Galderic http://www.fundaciosantgalderic.cat/)
(
. Gràcies a la iniciativa de Josep
Playà i Morera, l'any 2004 es va fer la primeraen honor del patró dels pagesos catalans a la
parròquia de Sant Josep de Can Palet.
De mica en mica, la festivitat ha anat obtenint més ressò ciutadà i, actualment, està ben consolidada.
Per cinquè any consecutiu, s'editen uns nous goigs de Sant Galderic amb unes magnífiques
il·lustracions de Montserrat Cortada. D'altra banda, val a dir que tots els promoguts per la
Fundació i per l'antiga Cooperativa Agrícola de Terrassa es troben inclosos al llibre editat aquest
any "Els goigs de Terrassa", dirigit per Francesc Comellas.
Per tercer any consecutiu, i en col·laboració amb l'Arxiu Tobella http://www.arxiutobella.cat/)
(
,
s'organitza una exposició fotogràfica sobre les masies de Terrassa. La recerca i l'experiència
acumulada durant aquests anys es materialitzarà ben aviat en l'edició d'un llibre històric.
El projecte de selecció i millora de la col brotonera, compartit amb la Fundació Miquel Agustí
(http://Fundació Miquel Agustí
) , continua endavant. Els assaigs de camp realitzats durant la
darrera temporada han permès avaluar les característiques de les diferents varietats recuperades
i seleccionar les més interessants.
Per cinquè any consecutiu, s'editen uns nous goigs de Sant Galderic amb unes magnífiques
il·lustracions de Montserrat Cortada. D'altra banda, val a dir que tots els promoguts per la
Fundació i per l'antiga Cooperativa Agrícola de Terrassa es troben inclosos al llibre editat aquest
any "Els goigs de Terrassa", dirigit per Francesc Comellas.
Divendres 17 d'octubre
19:00 h Inauguració de l'exposició "Les Masies de Terrassa"
Lloc: Arxiu Tobella (Placeta de Saragossa, 2)
Dissabte 18 d'octubre
20:00 h Missa solemne a la Parròquia de Sant Josep de Terrassa.
S'obsequiarà a tots els assistents amb els Goigs de Sant Galderic, un pom d'espigues de blat i
una coca beneïdes.
21:00 h Piscolabis i lliurament dels ajuts econòmics anuals.
Diumenge 26 d'octubre
9:00 h Visita al Centre d'Interpretació del Cava i a la fàbrica de xocolata Simón Coll de Sant Sadurní
d'Anoia.
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