
SüPLEMENTO AL N° 6 (27) DE «KATALUNA E S P E R À N T I S T O » 

IIIa Kongreso de la Ka ta luna 
Esperant is ta Federació 

Terrassa, 29^ = 30" Junio iç i2 a 

La notojn, kiujn ni publicas apud la fotografa oj en tiu c*i Suplcmcnto, ni 
uldasal la afableco de nia distinginda amiko Sro. Jozefo Ventalló, historiisto 

de Terrassa kaj Direktoro de la gazeto «La Comarca del Vallés». 

Terrassa estàs inda urbo 
devenanta de la antikva 
Egara, fondita de la íeni-
cioj. Gi estis komerca kolo-
nio, romana komunumo kaj 
sidejo episkopa. 

En jaro jisf i estis de-
tniita de la arabaj ekoku-
pantoj kaj nur savi is la 
Kastelo el kiu ankoraü 
ekzistas ruba oj, anta kies 
muroj restis venkitaj la 
ma raj armeoj pro la ku-

Kla stro de la kastelo 

ra a malcedo de la Egara-
noj, kiuj in defendis. Tiu 
fortika o estis longatempe 
konservata kiel bastiono 
de la sendependeco de 
l'Patrujo. 

Vidajo de la kastelo 



La Turó de Terrassa estis 
starigita clum la XIVa jar-
cento kaj formis parton 
el la palaco de la Templa-
noj kaj pli poste i estis 
aliformigita en malliber-
ejon. 

Turó de Terrassa 

De la diversa] publikaj kaj privataj konstruajoj, kiuj 
la grandaj lanajaj magazenoj, beligas la urbon, ja estàs 

la Urbodomo, , 
kies konstrua-
o ankora no-

va kaj ne en-
tute finita, es-
tàs el liberai, 

krom 
pruvo 

gota stilo. 
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Urbodomo, kie okazos la kunsidoj de la III& Kongreso 



La parofia pre ejo, ' 
devenas de la XVIa jar-
cento. Rimarkinda estàs 
ia efa altaro de arta 

skulpta o kaj stilo baroka; 
anka estàs rimarkinda 
imaga o skulptita sur mar-
moro , kiu r e p r e z e n t a s 
Kriston sternita. Beda -
rinde mankas al la pre ejo, 
fasado inda je ia gra-
veco. 

Paro a pre ejo 

La Indústria Lernejo, de Artoj kaj Metioj uas meritindan 
famon. i havas krom la belega konstrua o kiun montras la fo-

_. „ — - „ — , tografa o, vas-

tan lokon kun 
lern - laboriloj 
ju itajdegran-
da estimo. Gi 
estàs juvelo je 
kiu fieri as la 
urbo. 

Indústria lernejo, kie havos lokon la Esperanta 
ekspozicio dum la Kongreso 



La Romanaj Pre ejoj nomitaj de Sankta Petro estàs tri , kiuj íoimas grupon: 
Sankta Mikaelo, Sankta Pet ro kaj Sankta Mario. lli estàs veraj monnmentoj de 
arheologia valoro. lli enhavas maloítan arfhtekturan diversecon kaj konservas anka 
belajn r imarkindajn al tartabulojn. 

Inter la diversaj a r ta oj de ilia rcman-epoka konstruo estàs enmiksitaj aliaj de 
gota arhi tekturo, tiel, kiel kolonoj, arka oj, turskrib tonoj , k. c. resta oj el la estintaj 
detruitaj monumentoj de Egara. 


