Descobreix Terrassa · Rutes turístiques
CALENDARI DE RUTES 2019
FEB

MAR ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT NOV

DES

Fàbrica i Somnis

03

03

07

05

02

07

-

01

06

03

01

Un tastet pel
Modernisme

09

09

13

-

08

13

-

14

-

09

14

La Seu d'Ègara

16

16

20

18

15

20

17

21

19

16

21

Torre del Palau

23

23

27

25

22

27

24

28

26

23

28

Flors i Jardins

24

24

28

26

23

28

-

22

27

24

22

Totes les rutes requereixen reserva prèvia excepte la visita a la Masia Freixa.

I si vols descobrir Terrassa al
teu ritme, et proposem:
L’AUDIOGUIA del modernisme
industrial a Terrassa
En idiomes català, castellà i anglès. Realitza
la ruta de forma lliure i autoguiada pels 10
principals edificis de la ruta industrial i
modernista de Terrassa. Aprofita ara i
descarrega-te-la a:
www.visitaterrassa.cat/audioguia
L’AUDIO-SIGNO-GUIA
de la Masia Freixa
En idiomes català, castellà i anglès i que
inclou tres capítols. Podeu trobar-la a:
www.visitaterrassa.cat/audio-signo-guia
Per descobrir la Masia Freixa al vostre aire
també disposeu de les publicacions de
Lectura Fàcil
i en llenguatge Braille
a l’Oficina de Turisme de la Masia Freixa.

TURISTREN
Adquireix el teu bitllet combinat a les màquines
expenedores de bitllets de qualsevol estació
dels FGC de la línia Barcelona-Vallès i visita els
diferents atractius turístics de la nostra ciutat
(Terrassa Modernista, Medieval Vallparadís,
Descobreix Terrassa, Mnactec, Minyons de
Terrassa Experience).
www.turistren.cat
Accessos a la ciutat amb tren:
Estacions FGC, Línia S1 Terrassa
• Terrassa Rambla
• Terrassa Vallparadís Universitat
• Terrassa Estació del Nord
• Terrassa Nacions Unides
Estació RENFE, Línia R-4 Rodalies
• Estació Terrassa

Et proposem un ampli ventall
d’activitats i festes:
Mitja Marató: Gener / Vallès Drac Race:
Febrer / Carnestoltes: Febrer-Març /
Festival de Jazz: Març / Fira Modernista:
Festa Local d’Interès Turístic de Catalunya (2n
cap de setmana de maig) / Festa Major:
Primers de juliol / Festival de Circ: Setembre
/ Festival TNT: Octubre / Tardor de Caça i
Bolets: Darrera setmana d’octubre a mitjan de
novembre / Diades castelleres de
Minyons i de Castellers de Terrassa:
Novembre
I en finalitzar les rutes, QUEDA’T A DINAR! i
descobreix Terrassa Gastronòmica!
Consulta en el següent enllaç:
www.visitaterrassa.cat/restauracio

Informació i reserves
Servei de Turisme
Masia Freixa (Parc de Sant Jordi) - Pl. Freixa i Argemí, 11
08224 Terrassa
Oficina de Turisme
Masia Freixa. Pl. Freixa i Argemí, 11
08224 Terrassa

visitaterrassa.cat

93 739 70 19

@visitaterrassa

terrassaturisme

terrassaturisme

Apostem per un turisme responsable, sostenible i accessible.
Us animem a utilitzar el transport públic, a respectar el patrimoni,
els costums i les tradicions, a consumir productes de proximitat i
a tenir una actitud inclusiva i cívica.

Amb la col.laboració de:

Terrassa, destinació de turisme accessible

Fotografies: BadiaCasanova i Arxiu Oficina de Turisme. Edita: Turisme i Promoció
Exterior. Ajuntament de Terrassa/Comunicació 2019.

Fira Modernista: Festa local d’Interès Turístic de Catalunya

Masia Freixa, la singularitat del Modernisme a Terrassa
Vine a descobrir la Joia modernista de Terrassa!

La Masia Freixa (1905-1910), edifici d’inspiració gaudiniana construït per
l’arquitecte Lluís Muncunill, destaca pels seus perfils arrodonits, l’ús de l’arc
parabòlic, les arts aplicades i el trencadís de vidre de la coberta. Actualment
acull l’Oficina de Turisme.
Visita guiada a les 12 h, de dilluns a diumenge excepte els dies 1 i
6 de gener, 10, 11 i 12 de maig (Fira Modernista), 15 d’agost, 25 i 26 de desembre.
Durada de la ruta: 45 minuts aproximadament.
Preu: Gratuïta. No cal reserva prèvia
(places limitades, màxim 30 persones)

Fàbrica i Somnis
Industrials i obrers a la Terrassa de 1900

Vols saber com era el treball d’un obrer d’ara fa un segle?
Vols saber com vivia un burgès? Vine a la ruta turística“Fàbrica i Somnis”!
Acompanya’ns en un recorregut que vol fer memòria de l’estil de vida del
segle XIX i començaments del segle XX, tant des del punt de vista dels
obrers com dels burgesos... Un testimoni viu de la construcció d’un somni!
Cada primer diumenge de mes excepte el 6 de gener i el 4 d’agost.
A les 10.30 h, trobada amb el/la guia al mNACTEC (Rambla d’Ègara, 270).
Durada de la ruta: 2h
Servei inclòs: Visita guiada al mNACTEC i a la Casa Alegre de Sagrera.
Preus: 6 € adults • 4,20 € persones majors de 65 anys, famílies nombroses i Carnet
Jove • 3 € nens/es d’entre 6 i 16 anys, persones a l’atur i persones amb discapacitat
(acreditades) • Gratuït per als menors de 6 anys • Cal fer reserva prèvia

Un tastet pel modernisme industrial terrassenc
El modernisme industrial més sorprenent!

Et proposem viatjar en el temps i participar en la ruta turística del
modernisme industrial terrassenc. Una ruta que et portarà a conèixer uns
edificis únics, de gran bellesa arquitectònica i plens de característiques
d’aquest corrent artístic que va marcar profundament el caràcter i el
paisatge de Catalunya. Un paisatge que es va poblar de fàbriques i
xemeneies, magatzems, habitatges d’obrers i fabricants, edificis de
serveis, seus d’institucions, espais d’oci...
Cada segon dissabte de mes excepte l’11 de maig, 10 d’agost i 12 d’octubre.
A les 10.15 h, trobada amb el/la guia a la Masia Freixa
(Parc de Sant Jordi - Pl. Josep Freixa i Argemí, 11).
Durada de la ruta: 3 h
Servei inclòs: Visita guiada i entrades a la Masia Freixa, la Casa Alegre de
Sagrera i el mNACTEC.
Preus: 12 € adults • 8,40 € persones majors de 65 anys, famílies nombroses i
Carnet Jove • 6 € nens/es d’entre 6 i 16 anys, persones a l’atur i persones amb
discapacitat (acreditades) • Gratuït per als menors de 6 anys • Cal fer reserva
prèvia

La Seu d’Ègara, un tresor amagat
Un conjunt monumental únic a Europa!

Et proposem una ruta turística pel ric patrimoni arqueològic, històric i artístic
de la Seu d’Ègara per descobrir el que s’amaga darrere d’aquest conjunt
monumental. Un tresor de valor incalculable que abasta un període
ininterromput des de l’època ibèrica fins a l’actualitat: vestigis ibers i romans,
un gran complex episcopal dels segles V a VIII format per la basílica i
després catedral d’Ègara (Santa Maria) i el seu baptisteri, el temple funerari
de Sant Miquel, l’església parroquial de Sant Pere... així com pintures murals
de l’alta edat mitjana, pintures romàniques i retaules gòtics. Una visita
inoblidable a un espai que respira harmonia i pau i explica els seus secrets a
través de les seves pedres amb ànima...
Cada tercer dissabte de mes.
A les 11 h, trobada amb el/la guia a la Seu d’Ègara (Pl. del Rector Homs s/n).
Durada de la ruta: 1h 30 min.
Servei inclòs: Visita guiada i entrada a la Seu d’Ègara.
Preus: 6 € adults • 4,20 € persones majors de 65 anys, famílies nombroses i Carnet
Jove • 3 € nens/es d’entre 6 i 16 anys, persones a l’atur i persones amb discapacitat
(acreditades) • Gratuït per als menors de 6 anys • Cal fer reserva prèvia

Torre del Palau: Terracium Castellum, el sentinella de la ciutat
Terrassa als teus peus!

Et proposem una visita turística a la Torre del Palau, símbol de la ciutat. Una
visita que et permetrà conèixer a fons els seus orígens, els seus usos i la
seva evolució. La pujada es fa per una escala de cargol que permet arribar
a les diferents plantes internes i al terrat de merlets, i no resulta gens
feixuga. Un cop dalt, les vistes són espectaculars i la sensació de tenir la
ciutat als peus a vista d’ocell i de flotar en l’aire, amb calma i silenci és
única. Per acabar, s’accedirà al Centre d’Interpretació de la vila Medieval
amb un petit tram de fossat, una galeria subterrània, una fresquera i un forn
de coure pa. Es recomana portar calçat adequat.
Cada quart dissabte de mes excepte el 6 de gener.
A les 11 h, trobada amb el/la guia a la plaça de la Torre del Palau.
Durada de la ruta: 1 h
Servei inclòs: Visita guiada, pujada a la Torre del Palau i accés al Centre
d’Interpretació de la Vila Medieval.
Preus: 4 € adults • 3 € majors de 65 anys, nens/es de 6 a 16 anys, titulars Carnet
Jove, famílies nombroses, persones a l’atur i persones amb discapacitat
(acreditades) • Gratuït per als menors de 6 anys • Cal fer reserva prèvia.

Flors i Jardins Modernistes
La inspiració en la natura!

Us heu fixat mai en la quantitat d’elements naturals que decoren les
façanes, interiors i jardins de les cases, els teixits de la llar i els vestits i
complements modernistes? Avui fixem la mirada en les flors i plantes més
representades i transformades pels artistes del Modernisme. Una preciosa
obsessió per “domesticar” la natura, present a l’espai Modernisme del
Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT), a la Casa Coll i Bacardí, als
carrers de Sant Pau, del Teatre i de Sant Pere i sobretot al jardí de la Casa
Alegre de Sagrera. Ens acompanyes a descobrir-la?
Cada quart diumenge de mes excepte el 25 d’agost.
A les 11 h, trobada amb el/la guia al CDMT (C. Salmerón, 25)
Durada de la ruta: 2,30 h
Servei inclòs: Visita guiada al Centre de Documentació i Museu Tèxtil, a l’exterior
d’edificis modernistes com la Casa Coll i Bacardí, entre d’altres i al jardí de la Casa
Alegre.
Preus: 8 € adults • 5,60 € majors de 65 anys, famílies nombroses i titulars Carnet
Jove • 4 € nens/es d’entre 6 a 16 anys, persones a l’atur i persones amb discapacitat
(acreditades) • Gratuït per als menors de 6 anys • Cal fer reserva prèvia

