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Benvinguts a Terrassa



Ciutat universitària i industrial, amb un ric patrimoni cul-
tural i artístic, el paisatge de Terrassa (més de 216.000 
habitants) està dominat pel parc natural de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac.

Situada a 20 minuts de la ciutat de Barcelona i a 25 mi-
nuts en cotxe fins a l’aeroport del Prat, compta amb una 
excel·lent xarxa de comunicacions que faciliten l’accés des 
de qualsevol punt de Catalunya i Europa. 

El ric patrimoni de la ciutat permet realitzar un viatge en 
la història catalana. La Seu d’Ègara (conjunt monumental 
de les esglésies de Sant Pere), al costat del parc de Vallpa-
radís, on s’han fet importants troballes paleontològiques, 
la Torre del Palau i el Castell Cartoixa de Vallparadís con-
figuren el seu patrimoni medieval. Un salt en el temps ens 
porta a l’època del modernisme i la industrialització, on 
el sector tèxtil, especialitzat en la indústria de la llana, va 
impulsar la creació del que és avui un patrimoni únic en 
el seu gènere a Catalunya. Les antigues fàbriques i vapors, 
els habitatges, els magatzems, les xemeneies..., permeten 
conèixer de prop l’arquitectura, les arts, l’estil de vida del 
segle XIX i començament del segle XX: el Vapor Aymerich, 
Amat i Jover que data de l’any 1907 (actual  mNACTEC), 
la Masia Freixa (1905-1910), la Casa Alegre de Sagrera 
(1911)…

El Festival de Jazz, la Fira Modernista,  l’hoquei, les tem-
porades de dansa, música i teatre, les exhibicions castelle-
res o el golf, completen una àmplia oferta per gaudir d’una 
ciutat dinàmica i de serveis.

 www.visitaterrassa.cat



Terrassa medieval
El ric patrimoni de la ciutat permet realitzar un viatge en la història cata-
lana. Un salt en el temps ens porta a l’època medieval on la Seu d’Ègara 
(conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere) constitueix un element 
excepcional del patrimoni històric i artístic de Catalunya i abasta un període 
ininterromput des de l’època ibèrica fins a l’actualitat. 

Passejant per la ciutat, guiat per experts especialistes, el visitant coneixerà 
el més complet patrimoni medieval. 

Una ruta excepcional on es visita la Seu d’Ègara (les esglésies de Sant 
Pere), un conjunt format per tres esglésies amb testimonis conservats dels 
edificis del bisbat visigòtic d’Ègara, les pintures murals altmedievals i romà-
niques i els retaules gòtics.

LA SEU D’ÈGARA
Al conjunt monumental, únic al nostre país i a Europa, destaca el període 
de l’antiga Seu Episcopal d’Ègara (segles V - VIII).

Fundada al voltant de l’any 450, la residència episcopal i la Catedral d’Èga-
ra, va experimentar algunes transformacions al llarg dels segles, conside-
rant el conjunt com un referent artístic i cultural dels inicis del  cristianisme 
i un dels principals monuments preromànics i romànics de Catalunya.

El conjunt està format per  tres esglésies, Sant Pere, Sant Miquel i Santa 
Maria, i es troba al costat del Parc de Vallparadís.

Al costat del conjunt de les esglésies de Sant Pere, al mateix Parc de Vall-
paradís, es troba l’antic Castell Cartoixa de Vallparadís originari del segle 
XII que es convertí en cartoixa en els segles XIV-XV.



LA RUTA S’ADREÇA A LES EMPRESES I ALS DIFERENTS GRUPS DE 
COL·LECTIUS. VISITES GUIADES EN DIFERENTS IDIOMES: CATALÀ,  
CASTELLÀ, ANGLÈS I FRANCÈS. 

LA RUTA INCLOU LA VISITA GUIADA I LES ENTRADES A LA SEU 
D’ÈGARA I AL CASTELL CARTOIXA DE VALLPARADÍS. 

Tarifes 

Preu entrades
La Seu d’Ègara: 4,00 €/persona (entrada general) i 2,00 €/persona (majors 
de 65 anys i grups de més de 20 persones).
El Castell Cartoixa de Vallparadís: 3,00 €/persona (entrada general) i 2,00 €/
persona (majors de 65 anys i grups de més de 20 persones).

Visita guiada
34,74 €/hora (dies laborables) · 3,74 € /hora de suplement per les visites 
en caps de setmana i dies festius ·  2,47 €/hora de suplement  per les visi-
tes en anglès, francès, etc. 

Durada de la visita guiada
2 hores i 30 minuts

Adreces i horaris

La Seu d’Ègara (conjunt de les esglésies de Sant Pere) / Museu de  
Terrassa
Plaça del Rector Homs s/n - 08222 Terrassa - www.terrassa.cat/museu
De dimarts a dissabte de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h.
Diumenge d’11 a 14 h. Tancat els dilluns no festius i els següents festius: 
1 de gener, 1 de maig, 25 i 26 de desembre.

Castell Cartoixa de Vallparadís / Museu de Terrassa
Salmerón, s/n  - 08222 Terrassa - www.terrassa.cat/museu
De dimecres a dissabte de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h.
Diumenge d’11 a 14 h. Tancat els dilluns, dimarts i festius. Consulteu dies 
de tancament en períodes de Setmana Santa, vacances d’estiu i Nadal.



Terrassa, industrial
i modernista
A mitjan segle XIX, Terrassa va ser una de les ciutats catalanes i espanyoles 
capdavanteres en la revolució industrial. La ciutat va créixer espectacular-
ment i el seu paisatge es va poblar de fàbriques, magatzems, habitatges 
d’obrers i de fabricants, edificis de serveis, seus d’institucions, espais d’oci, 
etc. La burgesia industrial va impulsar moviments culturals com el Moder-
nisme i el Noucentisme.

Passejant per la ciutat, guiat per experts especialistes, el visitant coneixerà 
el conjunt modernista més complet del món aplicat a l’arquitectura in-
dustrial. Llocs d’interès com la Casa Alegre de Sagrera, antiga residència 
burgesa; el Vapor Aymerich, Amat i Jover que acull actualment el Museu 
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya o la Masia Freixa ens ajuden a 
comprendre aquest ric període històric i artístic.



LA RUTA S’ADREÇA A LES EMPRESES I ALS DIFERENTS GRUPS DE 
COL·LECTIUS. VISITES GUIADES EN DIFERENTS IDIOMES: CATALÀ,  
CASTELLÀ, ANGLÈS I FRANCÈS. 

LA RUTA INCLOU LA VISITA GUIADA I LES ENTRADES AL MUSEU DE 
LA CASA ALEGRE DE SAGRERA I AL MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA 
TÈCNICA DE CATALUNYA. 

 
Tarifes 

Preu entrades
El museu de la Casa Alegre de Sagrera: 3,00 €/persona (entrada general) 
i 2,00 €/persona (majors de 65 anys i grups de més de 20 persones).
El Vapor Aymerich, Amat i Jover (actualment mNACTEC): 4,50 €/per-
sona (entrada general). Preu especial per grups concertant visita guiada: 
2 €/persona.
La Masia Freixa: Entrada lliure.

Visita guiada
34,74 €/hora (dies laborables) · 3,74 €/hora de suplement per les visites 
en caps de setmana i dies festius · 2,47 €/hora de suplement  per les visites 
en anglès, francès, etc. 

Durada de la visita guiada
3 hores

Adreces i horaris

mNACTEC
Rambla d’Ègara, 270 -  08221 Terrassa
www.mnactec.cat
De dimarts a divendres de 9 a 18 h. Dissabtes, de  10 
a 14.30 h i de 16.30 a 20.30 h. Diumenges i festius, 
de 10 a 14.30 h. Juliol i agost, de dimarts a diumenge, 
de 10 a 14.30 h. Tancament: tots els dilluns i els dies 
1 i 6 de gener i 25 i 26 de desembre.

Casa Alegre de Sagrera / Museu de Terrassa
Font Vella, 29-31- 08221 Terrassa
www.terrassa.cat/museu
De dimecres a dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 20 h. Diu-
menges d’ 11 a 14 h. Tancat els dilluns, dimarts i festius. 
Consulteu dies de tancament en períodes de Setmana Santa, 
vacances d’estiu i Nadal.

Altres museus d’interès

Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Salmerón, 25 - 08222 Terrassa
www.cdmt.es
Tots els dimarts i dijous, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. 
Divendres i diumenges, de 10 a 14 h (excepte agost 
i festivitats). Entrada gratuïta.



Descobreix Terrassa
La ciutat de Terrassa compta amb un ric patrimoni medieval del qual des-
taca la Seu d’Ègara (conjunt monumental de les Esglésies de Sant Pere), 
així com també és reconeguda pels seus edificis industrials i modernistes: 
fàbriques, magatzems, habitatges d’obrers i de fabricants, edificis de ser-
veis, seus d’institucions, espais d’oci, etc.

Proposem una visita combinada descobrint tres dels edificis més represen-
tatius de Terrassa: la Seu d’Ègara, el Vapor Aymerich, Amat i Jover (seu 
del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya) i la Masia Freixa. 



LA RUTA S’ADREÇA A LES EMPRESES I ALS DIFERENTS GRUPS DE 
COL·LECTIUS. VISITES GUIADES EN DIFERENS IDIOMES. CATALÀ, 
CASTELLÀ, ANGLÈS I FRANCÈS. 

LA RUTA INCLOU LA VISITA GUIADA I LES ENTRADES A LA SEU 
D’ÈGARA, AL MUSEU DE CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA DE CATALUNYA I 
A LA MASIA FREIXA.

Tarifes 

Preus entrades
La Seu d’Ègara (conjunt de les esglésies de Sant Pere): 4,00 €/persona 
(entrada general) i 2,00 €/persona (majors de 65 anys i grups de més de 
20 persones). 
El Vapor Aymerich, Amat i Jover (actualment mNACTEC): 4,50 €/persona 
(entrada general). Preu especial per grups concertant visita guiada: 2 €/
persona.
La Masia Freixa: Entrada lliure. 

Visita guiada
34,74 €/hora (dies laborables) · 3,74 €/hora de suplement per les visites 
en caps de setmana i dies festius · 2,47 €/hora de suplement per les visites 
en anglès, francès, etc. 

Durada de la visita guiada
3 hores 30 minuts

Adreces i horaris

La Seu d’Ègara (conjunt de les esglésies de Sant Pere) / Museu de 
Terrassa
Plaça del Rector Homs, s/n. 08222 Terrassa. www.terrassa.cat/museu
De dimarts a dissabte de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h.
Diumenges i festius d’11 a 14 h. Tancat els dilluns no festius i els següents 
festius: 1 de gener, 1 de maig, 25 i 26 de desembre. 

mNACTEC 
Rambla d’Ègara, 270. 08221 Terrassa. www.mnactec.cat
De dimarts a divendres de 9 a 18 h. Dissabtes, de 10 a 14.30 h i de 16.30 
a 20.30 h. Diumenges i festius de 10 a 14.30 h. Juliol i agost, de dimarts 
a diumenge, de 10 a 14.30 h. Tancament: tots els dilluns i els dies 1 i 6 
de gener i 25 i 26 de desembre. 

Masia Freixa
Plaça de Josep Freixa i Argemí, 11. Parc Sant Jordi. 08224 Terrassa
Dilluns, de 9 a 14 h i de dimarts a divendres, de 9 a 14 h i de 17 a 19 h. 
Agost de 9 a 14 h. Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 h. Tancat els 
següents festius: 1 i 6 de gener, 15 d’agost i 25 i 26 de desembre.



Museus i monuments

Museu de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya (mNACTEC)
Rambla d’Ègara, 270
Tel. 93 736 89 66
www.mnactec.cat

Horari: De dimarts a divendres de 9 a 18 h. 
Dissabtes, de 10 a 14.30 h i de 16.30 
a 20.30 h. Diumenges i festius de 10 a 
14.30 h. Juliol i agost, de dimarts a diu-
menge, de 10 a 14.30 h. Tancament: tots 
els dilluns i els dies 1 i 6 de gener i 25 i 26 
de desembre.  
Preu entrades: Entrada individual: 4,50 €/
persona. Entrada gratuïta: menors de 8 anys 
i primer diumenge de cada mes. Consultar al-
tres descomptes. 
Durada de la visita: 1 hora i 30 minuts pels 
espais energètics i la fàbrica tèxtil (recoma-
nable) 
L’arquitecte Lluís Muncunill va construir 
aquest vapor el 1907 per encàrrec de la 
societat Aymerich, Amat i Jover creada per 
tres industrials terrassencs.
El Vapor es dedicava a la fabricació de 
teixits de llana i es duia a terme tot el pro-
cés tèxtil.
Actualment  és la seu del mNACTEC i es 
pot visitar l’edifici com a vapor industrial 
modernista: carboneres, calderes, xeme-
neia, màquina de vapor i l’antiga nau de 
producció de 11.000 m². Està considerat 
un dels millors exemples del modernisme 
industrial català.
Exposicions permanents: Espai Muncunill, 
Enérgeia, La fàbrica tèxtil, El transport, Homo 
Faber, Àrea d’Interpretació del mNACTEC, La-
boratori de Física Experimental.

Jardins de la Casa Alegre de Sagrera 
C. Cardaire, 21
08221 Terrassa

Horari: de dimecres a divendres de 10 a 12 
h. Dissabtes de 10 a 20 h. Diumenges d’11 
a 14 h. Tancat el dilluns, dimarts i festius. 
TConsulteu dies de tancament en períodes de 
Setmana Santa, vacances d’estiu i Nadal.
Preu entrades: Entrada gratuïta
Durada de la visita: 30 minuts (recomanable) 

Museu de Terrassa. 
Casa Alegre de Sagrera
Font Vella, 29-31
Tel. 93 731 66 46 
www.terrassa.cat/museu

Horari: de dimecres a dissabte de 10 a 13 h i 
de 16 a 20 h. Diumenges d’11 a 14 h.                                                                                                       
Tancat el dilluns, dimarts i festius. Consulteu 
dies de tancament en períodes de Setmana 
Santa, vacances d’estiu i Nadal.
Preu entrades: Entrada individual: 3,00 €/
persona. Grups de més de 20 persones i 
majors de 65 anys: 2,00 €/persona. Entra-
da gratuïta: Carnet ICOM, AMC de docent i 
d’investigador, menors de 6 anys i 1r cap de 
setmana de mes. 
Durada de la visita: 1 hora (recomanable) 

Es va construir a començament del segle 
XIX com a taller i habitatge d’un important 
fabricant de Terrassa. D’aquesta època es 
conserven pintures murals originals. Una 
important reforma realitzada l’any 1911 
convertí l’edifici en un model d’habitatge 
burgès terrassenc d’estil eclèctic dins dels 
corrents modernistes. Cal destacar les pin-
tures d’Alexandre de Riquer que actualment 
s’exposen al menjador.
A les diferents sales d’aquest edifici es po-
den contemplar col·leccions de gran interès 
com la Salvans d’art oriental, la de pintura 
de Martínez Lozano, la de dibuixos de Mateu 
Avellaneda o els llegats dels escriptors Agus-
tí Bartra i Ferran Canyameres.



Centre de Documentació 
i Museu Tèxtil
Salmerón, 25
Tel.93 731 52 02
www.cdmt.es 

Horari: Tots els dimarts i dijous, de 10 a 14 h 
i de 16 a 19 h. Divendres i diumenges, de 10 
a 14 h (excepte agost i festivitats). Entrada 
gratuïta.
Preus entrades: Els dies d’obertura al públic, 
entrada gratuïta. Consultar preus per a visites 
guiades, per a la realització de tallers i altres 
activitats concretes i per a fer ús dels serveis 
especialitzats.  
Durada de la visita: 1 hora (recomanable) 

El CDMT ofereix una programació contínua 
d’exposicions temporals. En els seus fons 
conserva teixits representatius de la història i 
les diverses cultures de la conca mediterrània 
des del s. I fins avui, així com indumentària, 
dissenys originals i mostraris industrials. Dis-
posa de diversos serveis especialitzats: Bi-
blioteca, Consulta dels fons (servei IMATEX), 
Taller de restauració de teixits i Aula Taller.

Masia Freixa
Plaça de Josep Freixa i Argemí, 11. Parc Sant 
Jordi
Tel. 93 739 70 19 o 93 739 74 21
Visites guiades: 93 739 70 19
www.visitaterrassa.cat - turisme@terrassa.cat

Horari: dilluns, de 9 a 14 h. De dimarts a 
divendres de 9 a 14 h i de 17 a 19 h. Dissab-
tes, diumenges i festius de 10 a 14 h. Agost, 
de 9 a 14 h. Tancat els següents festius: 1 i 6 
de gener, 15 d’agost i 25 i 26 de desembre. 
Preu entrades:  Entrada gratuïta
Visites guiades: Visita guiada gratuïta cada 
dia a les  12 h.
Durada de la visita: 30 minuts (recomanable) 

La Masia Freixa és un edifici d’inspiració gau-
diniana construït per l’arquitecte Lluís Mun-
cunill i Parellada entre el 1905 i el 1910 so-
bre l’estructura d’una antiga fàbrica tèxtil de 
l’industrial Josep Freixa, el qual posteriorment 
la reconverteix en la seva residència familiar.
Destaquen els perfils arrodonits i l’ús de l’arc 
parabòlic, que fan de l’edifici una de les joies 
del patrimoni modernista de la ciutat.
L’Ajuntament compra la finca l’any 1958 i els 
seus jardins es converteixen, el 1959, en el 
primer parc públic de la ciutat.
Situada al bell mig del Parc de Sant Jordi, ac-
tualment acull l’oficina de turisme i d’altres 
dependències municipals.



Museu de Terrassa. 
Castell Cartoixa de Vallparadís
Salmerón, s/n
Tel. 93 785 71 44
www.terrassa.cat/museu

Horari: de dimecres a dissabte de 10 a 
13.30 h i de 16 a 19 h. Diumenges  d’11 
a 14 h. Tancat els dilluns, dimarts i festius. 
Consulteu dies de tancament en períodes de 
Setmana Santa, vacances d’estiu i Nadal.
Preu entrades: Entrada individual: 3,00 €/
persona. Grups de més de 20 persones i 
majors de 65 anys: 2,00 €/persona. Entrada 
gratuïta: Carnet ICOM, AMC de docent i d’in-
vestigador, menors de 6 anys i primer cap de 
setmana de mes. 
Durada de la visita: 45 minuts (recomanable) 

És un edifici originari del segle XII, que aban-
donà la seva funció inicial de castell per con-
vertir-se en cartoixa als segles XIV-XV. De 
l’època monàstica destaca la nau gòtica, en 
la qual s’ubicava l’antiga capella anomenada 
popularment “Tinellet”, la sala capitular i el 
claustre de dos pisos. El castell conté actual-
ment la sala d’exposicions temporals del Mu-
seu de Terrassa i l’exposició permanent, que 
mostra l’evolució del territori i l’ocupació hu-
mana de Terrassa i la seva comarca.

Museu de Terrassa. Seu d’Ègara. 
Esglésies de Sant Pere
Plaça del Rector Homs, s/n
Tel. 93 783 37 02
www.terrassa.cat/museu

Horari: de dimarts a dissabte de 10 a 
13.30 h i de 16 a 19 h. Diumenges i festius 
d’11 a 14 h. Tancat els dilluns no festius i els 
següents festius: 1 de gener, 1 de maig, 25 i 
26 de desembre.                                                                                                                
Preu entrades: Entrada individual: 4,00 €/
persona.  Entrada reduïda per residents a 
Terrassa: 3,00 €/persona. Entrada reduïda 
(majors de 65 anys, estudiants, grups + 20 
pax): 2,00 €/persona. Entrada gratuïta: Car-
net ICOM, AMC de docent i d’investigador, 
menors de 6 anys i primer cap de setmana de 
mes. Servei d’audioguia: 2,00 €
Durada de la visita: 1 hora i 30 minuts (re-
comanable) 

La seu de l’antic Bisbat d’Ègara, a les actuals 
Esglésies de Sant Pere de Terrassa, és un 
conjunt monumental excepcional a Europa. 
Fundada a mitjans del segle V, la Seu d’Ègara 
permet viatjar en el temps fins l’època final de 
l’Imperi Romà i els primers segles del cristia-
nisme. El recinte conserva elements arquitec-
tònics i artístics excepcionals: restes ibèriques 
i romanes, un temple funerari (Sant Miquel), 
la Catedral d’Ègara… Les esglésies de Sant 
Pere i Santa Maria constitueixen també un 
dels més destacats conjunts del romànic ca-
talà i compten amb una molt bona col·lecció 
de retaules gòtics del segle XV. Situades al 
Parc de Vallparadís, ofereixen al visitant un 
centre d’atenció cultural i turística dotat amb 
material audiovisual que acompanya el re-
corregut a través de quinze segles d’història 
per les arrels més remotes del cristianisme 
i de la cultura i l’art europeus.



Museu de Terrassa. Torre del Palau 
i Centre d’Interpretació de la Vila 
Medieval de Terrassa
Plaça de la Torre del Palau, s/n
Tel. 93 739 70 72 
www.terrassa.cat/museu

Preu entrades: Grups de màxim 10 persones 
(visita amb reserva prèvia)
Durada de la visita: 1 hora i 15 minuts (re-
comanable) 

La Torre del Palau és l’únic element que es 
conserva de l’antic Castell Palau de Terrassa, 
construït a partir del segle XII, al voltant del 
qual es formà la vila de Terrassa. 
És l’edifici més emblemàtic de la ciutat, tant 
per la seva situació al centre del casc antic 
com per la seva presència a l’escut de la vila 
des de l’època medieval.
El Centre d’Interpretació de la Vila Medie-
val permet conèixer l’origen medieval de la 
vila de Terrassa, i també la visita in situ 
d’un petit tram del fossat de la vila, d’una 
galeria subterrània, d’una “fresquera” i 
d’un forn de coure pa del 1839. 

Catedral del Sant Esperit
Església,1
Telèfons: 93 783 05 29 / 93 783 04 66

Horari Catedral: de dilluns a divendres de 
7.30  a 12.30 h  i de 17.30  a 21 h
Dissabtes de 7.30 a 10 h i de 17.30 a 21 h. 
Diumenges de 8.30 a 13 h i de 18 a 21 h
Juliol i agost de 8.30 a 12.30 h i de 18 a 
20.30 h, excepte dissabte matí que es tanca 
a les 10h.
Museu Parroquial: prèvia concertació 
Durada de la visita: 30 minuts (recomanable) 

El temple parroquial, del 1593 ha sofert di-
ferents remodelacions al llarg de la història. 
Destaquen la façana neogòtica i l’antiga 
capella del Sant Crist, que acull el Museu 
Parroquial. 
També destaca, el conjunt escultòric del Crist 
Jacent, obra de Martí Díez de Liatzasolo (s.X-
VI), així com la capella del Santíssim, obra de 
l’arquitecte Lluís Muncunill. 

Museu de Terrassa. Claustre del con-
vent de Sant Francesc d’Assís
Plaça del  Doctor Robert, 1 
Telèfon: 93 739 70 72
www.terrassa.cat/museu

Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h 
i de 17 a 19 h. Consultar dies de tancament 
per vacances. 
Preu entrades: Entrada gratuïta
Durada de la visita: 20 minuts (recomanable) 

El convent de Sant Francesc es va inaugurar 
l’any 1612. Els elements que s’han conser-
vat del convent, a banda de l’església, són el 
claustre i alguns espais del seu entorn.
El claustre, de planta quadrada i dos pisos, 
conserva vint-i-sis plafons ceràmics policroms 
fets entre 1671 i 1673. L’excepcional conjunt 
ceràmic s’ha atribuït al taller del mestre escu-
deller de Barcelona, Llorenç Passoles.



Allotjaments

Restaurants

Alguns hotels de la ciutat ofereixen la possibilitat de passar una estada 
agradable a Terrassa.

En finalitzar la ruta, et proposem quedar-te a dinar en alguns dels res-
taurants de la ciutat descobrint els sabors autèntics de la nostra terra: 
la Botifarra Tarregada Terrassa, el cigró menut del Vallès, la mongeta del 
ganxet, el pa d’espelta ecològica de Ca n’Arnella, la coca i el pa de Munt, 
la Palaudina...
Als restaurants terrassencs trobareu des de la cuina tradicional de la terra 
fins a les propostes més innovadores a escala nacional i internacional. 

HOTEL DON CÁNDIDO ****
Rambleta del Pare Alegre, 98
08224 Terrassa
Tel. + 34 93 733 33 00
www.hoteldoncandido.com

HOTEL TERRASSA PARK ***
Avda. Santa Eulàlia, 236
08223 Terrassa
Tel. + 34 93 700 44 00
www.hotelterrassapark.com

1900 B&B. Bed and Breakfast 
C/ del Pantà, 33
08221 Terrassa
Tel. + 34 93 174 94 26
      + 34 636 970 229 
www.1900bb.com
Consultar altres tipus d’allotjament. 



Activitat i festes 
Al llarg de l’any hi ha nombroses ocasions per gaudir, a l’aire lliure i en un 
ambient de festa, de la vitalitat de les tradicions i de la cultura popular. 

Mitja Marató: gener
Festival de Jazz: març
Jazz a prop: de gener a març
Escenes locals: de març a juny
Sons clàssics: d’abril a juny
Fira Modernista: Festa Local d’Interès Turístic de Catalunya (2n cap de 
setmana de maig)
Festa Major: primers de juliol
Sons del Temps: de juliol a setembre
Som Estiu: de juliol a  setembre
Festival de Circ: setembre
Festival TNT: octubre
Tardor de Caça i Bolets: de la darrera setmana d’octubre a mitjan mes de 
novembre
Fira Terrassa de Vins: segona setmana de novembre
Diades castelleres Minyons i Castellers de Terrassa: novembre
Sons de Nadal: per Nadal
Temporada de Teatre: de gener a juny i de setembre a desembre
Temporada de Música: de gener a juny i setembre a desembre
Festival Internacional Dames Màgiques: desembre



Informació i reserves
Plaça de Josep Freixa i Argemí, 11 

08224 Terrassa 
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