
Descobreix
       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.

LA SINGULARITAT DEL MODERNISME 
A TERRASSA

Visita guiada, de dilluns a diumenge, excepte dies 1 i 6 de 
gener, 7, 8 i 9 de maig (Fira Modernista) i 25 i 26 de desembre.

A les 12 h. 
Trobada amb el/la guia a la Masia Freixa (Parc de Sant Jordi, 
Plaça Josep Freixa i Argemí, 11).
Durada de la ruta: 45 minuts aproximadament.

Català o castellà.

Gratuïta. 
Cal reserva prèvia. Places limitades.

Visita accessible excepte la pujada al segon pis de la Masia 
Freixa.

Informació i reserves:
Oficina de Turisme
Tel. 937 397 019
turisme@terrassa.cat
www.visitaterrassa.cat
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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. Un paisatge que es va omplir de fàbriques 
i xemeneies, magatzems, habitatges d’obrers i fabricants, 
edificis de serveis, seus d’institucions, espais d’oci... 

Espais com la Masia Freixa, l’exterior d’edificis 
modernistes, la Casa Alegre de Sagrera, el Mercat de 
la Independència i l’antic Vapor Aymerich, Amat i Jover 
seran objecte d’aquesta visita. Final de ruta amb un 
tastet de productes de la terra tot recordant alguns dels 
més habituals a l’època modernista. 

UN TASTET PEL 
Modernisme Industrial

Cada primer dissabte de mes, excepte el 3 d’abril, l’1 de maig 
i el 7 d’agost.

A les 10.15 h
Trobada amb el/la guia a la Masia Freixa (Parc de Sant Jordi, 
Plaça Josep Freixa i Argemí, 11).
Durada de la ruta: 3h.

Català o castellà.

10,00 € adults.
7,00 € persones majors de 65 anys, famílies nombroses i 
titulars del Carnet Jove.
5,00 € nens/es de 6 a 16 anys, persones a l’atur i persones amb 
discapacitat (acreditades).
Gratuït per als menors de 6 anys i socis Carnet Super3 (fins a 
14 anys).
Cal fer reserva prèvia. Places limitades.
Servei inclòs: visita guiada, entrades als museus a visitar i tastet 
de productes.

Visita accessible excepte la pujada al segon pis de la Masia 
Freixa.

Informació i reserves:
Oficina de Turisme
Tel. 937 397 019
turisme@terrassa.cat
www.visitaterrassa.cat
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Un matí en família al parc de Vallparadís! 
Et proposem una ruta turística familiar pel pulmó verd de 
la ciutat, on els nens i nenes són els protagonistes. Vine 
a descobrir la nostra màquina del temps i agafa’t fort 
perquè ens n’anem de viatge al passat! Farem parada 
al modernisme de la Casa Coll i Bacardí, descobrirem 
els secrets medievals del Castell Cartoixa i anirem a 
parar a la prehistòria, quan hipopòtams, tigres dents de 
sabre i hienes vivien a Terrassa. Que no en tens prou? 
Doncs atenció perquè acabarem l’aventura en el present, 
gaudint d’una de les instal·lacions més divertides del 
nostre parc: un viatge al trenet de vapor de Vallparadís!

TERRASSA, 
l’aventura del temps

Cada primer diumenge de mes, 
excepte el 4 d’abril, el 4 de juliol i 
l’1 d’agost.

A les 11 h.
Trobada amb el/la guia a la Plaça 
de les Teixidores (carrer de 
Salmerón i Casa Baumann).
Durada de la ruta: 1 h 30 min. 

Català o castellà.

5,00 € per persona.
Gratuït per als menors de 3 anys i 
socis Carnet Super3 (fins a 14 anys).
És obligatori que els menors 
d’edat vagin acompanyats d’un 
adult. 
Cal fer reserva prèvia. 
Places limitades.
Servei inclòs: visita guiada i un 
viatge al trenet de Vallparadís.

 Visita accessible. 

Informació i reserves:
Oficina de Turisme
Tel. 937 397 019
turisme@terrassa.cat
www.visitaterrassa.cat
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Arquitectura i natura en el modernisme.
T’has fixat mai en la quantitat d’elements naturals que 
decoren les façanes? Autèntiques obres d’art de ferro, de 
pedra, de vidre, de ceràmica, esgrafiades... Avui fixarem 
la mirada en els parcs i jardins de la ciutat que al llarg de 
la història han servit d’inspiració a molts artistes. La ruta 
s’iniciarà al jardí de la Masia Freixa, projectat per Rafael 
Benet, que el 1959 es va convertir en el primer parc públic 
de la ciutat; avui dia conserva una pèrgola ornamental 
d’origen italià, dues palmeres del gènere washingtònia, 
el Sant Jordi de bronze de Donatello... A continuació 
es visitarà el jardí de la Casa Alegre, al qual s’accedirà 
travessant la casa i el gran pati de mosaic amb tessel·les 
de marbre, que queda separat per una reixa forjada 
ornamentada amb garlandes de roses. Allà descobrirem 
elements com l’estany central, la gruta amb cascada, la 
balustrada i escalinates laterals ornamentals... 

La ruta finalitzarà al parc de Vallparadís, l’autèntic pulmó 
verd de la ciutat, fruit del projecte d’urbanització del barranc 
de Vallparadís, on es troben edificis com la Seu d’Ègara, el 
Castell  Cartoixa i la Casa Coll i Bacardí, entre d’altres. 
  

JARDINS 
amb història

Cada segon diumenge de mes excepte el 
9 de maig.

A les 10 h.
Trobada amb el/la guia a la Masia Freixa 
(Parc de Sant Jordi, Plaça Josep Freixa i 
Argemí, 11).
Durada de la ruta: 3 h.

Català o castellà.

8,00 € adults.
5,60 € persones majors de 65 anys, famílies 
nombroses i titulars del Carnet Jove.
4,00 € nens/es de 6 a 16 anys, persones 
a l’atur i persones amb discapacitat 
(acreditades).
Gratuït per als menors de 6 anys i socis 
Carnet Super3 (fins a 14 anys).
Cal fer reserva prèvia. 
Places limitades.
Servei inclòs: visita guiada pels jardins més 
emblemàtics de la ciutat.

 Visita accessible. 

Informació i reserves:
Oficina de Turisme
Tel. 937 397 019
turisme@terrassa.cat
www.visitaterrassa.cat
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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...

LA SEU D’ÈGARA, 
un tresor amagat

Cada tercer dissabte de mes.

A les 11 h.
Trobada amb el/la guia a la recepció 
d’entrada de la Seu d’Ègara (Plaça del Rector 
Homs s/n).
Durada de la ruta:  1 h 30 min.

Català o castellà.

6,00 € adults.
4,20 € persones majors de 65 anys, famílies 
nombroses i titulars del Carnet Jove.
3,00 € nens/es de 6 a 16 anys, persones a l’atur 
i persones amb discapacitat (acreditades).
Gratuït per als menors de 6 anys i socis 
Carnet Super3 (fins a 14 anys).
Cal fer reserva prèvia. Places limitades.
Servei inclòs: visita guiada i entrada a la Seu 
d’Ègara.

Visita accessible. 

Informació i reserves:
Oficina de Turisme
Tel. 937 397 019
turisme@terrassa.cat
www.visitaterrassa.cat
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Facilitant l’accés i la participació de persones 
amb diferents tipus de discapacitats.

LA SEU D’ÈGARA INCLUSIVA, 
un tresor amagat

20 de març, 19 de juny, 18 de setembre 
i 20 de novembre.

A les 11 h.
Trobada amb el/la guia a la recepció 
d’entrada de la Seu d’Ègara (Plaça del 
Rector Homs s/n).
Durada de la ruta:  1 h 30 min.

Català o castellà.

6,00 € adults.
4,20 € persones majors de 65 anys, famílies 
nombroses i titulars del Carnet Jove.
3,00 € nens/es de 6 a 16 anys, persones 
a l’atur i persones amb discapacitat 
(acreditades).
Gratuït per als menors de 6 anys i socis 
Carnet Super3 (fins a 14 anys).
Cal fer reserva prèvia. Places limitades.
Servei inclòs: visita guiada i entrada a la 
Seu d’Ègara.

Visita accessible. 
A l’hora de fer la reserva indiqui si 
requereix intèrpret de llengua de signes 
catalana.

Informació i reserves:
Oficina de Turisme
Tel. 937 397 019
turisme@terrassa.cat
www.visitaterrassa.cat
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Terrassa als teus peus!
Et proposem una ruta turística que et permetrà descobrir 
la ciutat i el seu patrimoni des d’altres perspectives fora 
de les habituals. La visita començarà amb la pujada al 
segon pis de la Masia Freixa, des d’on destaca la singular 
coberta de trencadís de vidre i la panoràmica del parc 
de Sant Jordi. A continuació ens traslladarem a un altre 
dels edificis emblemàtics del patrimoni industrial de la 
ciutat, l’antic Vapor Aymerich, Amat i Jover, per observar 
l’autèntic “mar de maons” que descriuen les voltes de la 
teulada. Seguidament i per finalitzar la ruta, pujarem a  la 
torre del Palau, l’únic vestigi del castell palau de Terrassa 
i avui dia símbol de la ciutat... un privilegi a l’abast de pocs! 
L’accés a la part alta es fa a través d’una escala de cargol 
que permet arribar a les diferents plantes internes i al 
terrat de merlets, la pujada 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. Es recomana portar calçat adequat. 

Mirades 
DES DE LES ALÇADES

Cada quart dissabte de mes, excepte el 25 
de desembre.

A les 11 h.
Trobada amb el/la guia a la Masia Freixa (Parc 
de Sant Jordi, Plaça Josep Freixa i Argemí, 11). 
Durada de la ruta: 2 h.

Català o castellà.

6,00 € adults
4,20 € persones majors de 65 anys, famílies 
nombroses i titulars del Carnet Jove.
3,00 € nens/es de 6 a 16 anys, persones 
a l’atur i persones amb discapacitat 
(acreditades).
Gratuït per als menors de 6 anys i socis Carnet 
Super3 (fins a 14 anys).
Cal fer reserva prèvia. Places limitades.
Servei inclòs: visita guiada amb pujada al 
segon pis de la Masia Freixa, a la terrassa del 
mNACTEC i a la torre del Palau.

Les persones amb problemes de mobilitat 
reduïda i/o claustrofòbia, no podran accedir 
ni al segon pis de la Masia Freixa ni a la torre 
del Palau.

Informació i reserves:
Oficina de Turisme
Tel. 937 397 019
turisme@terrassa.cat
www.visitaterrassa.cat
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 “1909. Un passeig per la fàbrica”
A través dels espais industrials del Vapor Aymerich, 
Amat i Jover, actual seu del MNACTEC, els visitants 
descobriran com funcionava una fàbrica tèxtil d’inicis del 
segle XX. Acompanyats de personatges que formaven 
part de l’entorn industrial, la visita teatralitzada permet 
conèixer com era el treball a la fàbrica en aquella època i 
el procés de producció de la llana.

MUSEU NACIONAL DE LA CIÈNCIA
I LA TÈCNICA DE CATALUNYA (MNACTEC)

Consulteu el calendari de l’activitat a www.mnactec.cat.

Durada: 50 minuts.

Català.

1 € (entrada a part; els menors de 16 anys tenen entrada 
gratuïta). Activitat recomanada a partir de 7 anys. Els infants 
hauran d’anar acompanyats d’un adult durant l’activitat.

Activitat accessible per a persones amb cadira de rodes. 
La informació de l’activitat es transmet a través de la vista 
i de l’oïda.

Informació i reserves:
www.mnactec.cat
Es poden fer reserves a través del web.
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Activitat amb la conservadora.
El Museu Tèxtil mostra les peces més amagades de 
les col·leccions -aquelles que no estan exposades- i 
destapa les històries i vivències que hi ha al darrera 
amb la complicitat de la conservadora Mercè López. 
Es tracta d’una activitat que pren com a fil conductor 
un tema -roba interior, alta costura, indumentària 
infantil, complements, etc...- per entendre en profunditat 
cadascun dels objectes. El públic gaudeix d’aquests 
objectes i de les explicacions bé a les sales del Museu, 
bé a les reserves on romanen perfectament conservats.

Museu Tèxtil

Museu Tèxtil
SECRETS DE MUSEU 

DECÒRUM 
VESTIR LA CASA PER A L’OCASIÓ

Visita amb la comissària. 
La mostra proposa un recorregut per la història dels 
interiors domèstics mostrant el paper que s’ha atorgat als 
teixits i als mobles com a signes de distinció. Aquestes 
produccions es revelen testimonis del seu context social, 
econòmic i comercial i ens ajuden a entendre la manera 
de viure i rebre en cada moment, des de l’Edat Mitjana 
fins a l’actualitat. Teixits històrics mai exposats del fons 
del Museu Tèxtil es mostren al costat de mobles molt 
inèdits procedents de diverses col·leccions. S’aborda 
el tema de les matèries, l’evolució i complexitat tècnica 
d’aquestes manufactures i es presenten tres tipologies 
de moble que al llarg dels segles s’han ideat per guardar 
teixits.

EXPOSICIÓ DECÒRUM SECRETS DE MUSEU

14 de març, 
11 d’abril i 9 de maig.

Darrer diumenge de mes: 
28 març, 27 juny, 

26 setembre i 28 novembre.

Durada: 75 minuts Durada: 2 hores

Català o castellà.

4 € 4,5 €

Visita accessible.

Cal fer reserva prèvia fins el dijous anterior a: 
inscripcions@cdmt.cat - Tel. 93 731 52 02 

Places limitades a l’aforament de la sala.
Museu Tèxtil, Salmerón, 25.
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Consulteu el calendari de 
l’activitat a: 
scomellas@arqueolitic.com 
o bé 93 789 44 56 

A les 20.30 h.
Trobada amb el/la guia al 
local de la Colla (Casa Jacint 
Bosch, carrer del Teatre 4)
Durada de la ruta: 1 h 30 min.

Català, castellà, anglès i 
francès (visita multilingüe, 
en funció de l’idioma dels 
inscrits).

19,50 € per persona.
12,50 € menors de 12 anys.  
Cal fer reserva prèvia.

Activitat accessible. 

Informació i reserves:
scomellas@arqueolitic.com
93 789 44 56

Us proposem un recorregut guiat per algunes de 
les localitzacions més emblemàtiques de la ciutat,
passant per la Casa Alegre de Sagrera, l’antic Magatzem 
Pasqual Sala (actual seu de la CECOT), el Museu de la Ciència 
i de la Tècnica de Catalunya.... Una ruta per descobrir les 
produccions, els actors i les anècdotes més curioses i 
divertides que envolten els rodatges. 

A través de fotografies i vídeos podreu contrastar com 
es transformen les places, carrers o naus industrials per 
convertir-se en els escenaris del cinema, publicitat o televisió 
més impressionants. Vine i descobreix el món del cinema 
des de dintre! 
 

de cine! TERRASSA
Vine a l’assaig i fes pinya amb nosaltres!
Viu una experiència única i coneix des de dins una de 
les colles castelleres capdavanteres de Catalunya. Una 
oportunitat privilegiada de sentir com és un assaig real, 
viure l’emoció al nostre costat i, per als intrèpids, 
posar-se la faixa i fer pinya. Tot això acompanyat d’una 
tapa de gastronomia terrassenca.

MINYONS DE TERRASSA experience

Consulteu el calendari de l’activitat a www.gobcnrutas.com

A les 11 h. 
Lloc de trobada: Plaça Vella. 
Durada: 2 hores. 

Català o castellà.

16€/ persona (l’organització es reserva el dret a anul·lar la visita 
si no s’arriba a un mínim de persones inscrites)

Visita accessible. 

Informació i reserves:
info@gobcnrutas.com
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El Mas Viver de Torrebonica, ubicat a l’entorn de 
Terrassa, té un passat ple d’història que us convidem a 
descobrir des de l’experiència dels sentits.
La Fundació Sant Llàtzer, obre les portes per donar 
a conèixer els secrets d’aquest edifici emblemàtic 
organitzant visites guiades de març a juny. Al final de la 
visita s’oferirà un tastet de productes km.0.

VISITES GUIADES A CAN VIVER 
DE TORREBONICA 

EL RESTAURANT MÉS HISTÒRIC 
DE TERRASSA!

Els secrets de Torrebonica 

La Torre Mossèn Homs

Visita el restaurant més històric de Terrassa!
Aquest és un dels patrimonis menys coneguts de la 
ciutat, un edifici que ha demostrat gran versatilitat 
passant de torre de vigilància, hospici, masia fins a 
l’Escola d’Hoteleria i Turisme que és avui en dia. És un 
restaurant alhora que un patrimoni, part del Camí dels 
Monjos, i per aquells interessats en la història de Terrassa, 
descobrirem un edifici que ha evolucionat conjuntament 
amb la ciutat. I com a homenatge a la funció històrica que 
ha tingut la Masia, acabarem la visita guiada realitzant 
un fantàstic tast de vins!

20 de març, 17 d’abril, 15 de maig, 16 d’octubre, 
20 de novembre i 18 de desembre.

A les 10h. 
Trobada a la Torre Mossèn Homs (Ctra. de Castellar, 
Km 19, al Camí d’entrada de la Torre Mossèn Homs).
Durada: 1h 30min.

Català i Castellà en funció de l’idioma dels inscrits.

3€ per persona.
Gratuït a menors de 18 anys.
Visita no accessible. Places limitades. 
Cal fer reserva prèvia. 
Al final s’oferirà un fantàstic tast de vins.

Accessibilitat limitada.

Informació i reserves:
visitesguiadestmh@inscavallbernat.cat
https://ehtv.cat/

Diumenges 21 de març, 18 d’abril, 
16 de maig, 20 de juny.

A les 11h. 
Durada: 1h 30min.

Català.

10€  per persona.
Al final de la visita s’oferirà un tastet de 
productes km.0 

Informació i reserves:
LaGunter – Relats Itinerants
teresa@lagunter.cat 
626 537 033 
Entrades a la venda per Entrapolis a 
partir de l’1 de març de 2021. 
Places limitades a 10 persones.

Accessibilitat limitada.

Amb el suport: 
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Us proposem un seguit d’itineraris programats al Parc 
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac que tenen com 
a objectiu ajudar a conèixer millor el patrimoni natural i 
cultural del Parc, i gaudir del seu entorn. 

PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL 
MUNT I SERRA DE L’OBAC

Passejades

14 de març El relleu de la Serra de l’Obac.
28 de març La vinya: transformació del paisatge.
11 d’abril La Riera de Gaià.
18 d’abril La biodiversitat al Parc Natural.
2 de maig A Les Foradades des de la Casa Nova.
16 de maig El turó de la Carlina.
6 de juny El mas de la Calsina pel torrent de la Saiola. 
12 de setembre La torrota de l’Obac.

A les 11h.
Durada: 3h aproximadament.
Punt de trobada: Casa Nova de l’Obac.
Excepcions: “la Riera de Gaià” de l’11 d’abril, el punt de trobada 
serà davant de la masia de Can Colomer i l’horari 10h a 14h.

Català.

3 €.
2€  jubilats i menors de 12 anys.

Reserves: 
p.santllorenc.obac@diba.cat 
937 855 461 (de dilluns a divendres)
937 435 468 (Casa Nova de l’Obac, caps de setmana)
Rutes teatralitzades inclusives gratuïtes: 
rutesteatre@diba.cat
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https://parcs.diba.cat/es/web/agenda/sant-llorenc-obac


CALENDARI 
RUTES 
TERRASSA 
2021 M

AR
Ç

AB
RI

L

M
AI

G

JU
NY

JU
LI

OL

AG
OS

T

SE
TE

M
BR

E

OC
TU

BR
E

NO
VE

M
BR

E

DE
SE

M
BR

E

UN TASTET PEL 
MODERNISME 
INDUSTRIAL

06 • • 05 03 • 04 02 06 04

TERRASSA, 
L’AVENTURA 
DEL TEMPS

07 • 02 06 • • 05 03 07 05

JARDINS 
AMB HISTÒRIA

14 11 • 13 11 08 12 10 14 12

LA SEU 
D’ÈGARA, 
UN TRESOR
AMAGAT

20 17 15 19 17 21 18 16 20 18

MIRADES 
DES DE LES 
ALÇADES

27 24 22 26 24 28 25 23 27 •

Calendari subjecte a modificacions d’acord 
a situacions sobrevingudes.

Totes les rutes requereixen reserva prèvia. Aquesta es 
pot formalitzar a través de diferents canals: 
• Adreçant-se a l’Oficina de Turisme                                                                             

Masia Freixa - Pl. Freixa i Argemí, 11 - 08225 Terrassa.
• A través del telèfon: 937 397 019
• A través de correu electrònic: turisme@terrassa.cat
• A través del formularis web que apareixen a cadascuna 

de les visites: www.visitaterrassa.cat/visites-guiades/

Per formalitzar les reserves es necessari rebre un 
correu de confirmació per part de l’organitzador de la 
visita, en aquest cas de l’Oficina de Turisme de Terrassa, 
sense aquest correu la reserva NO queda confirmada. 

A fi de garantir les mesures de seguretat establertes, els 
participants hauran de portar mascareta.

Les visites es fan amb radioguies. Per tal de seguir 
correctament les explicacions del guia, caldrà que cada 
participant porti el seu propi auricular. Si no es disposa 
d’auricular propi, es podrà adquirir a l’inici de la visita.

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  i mNACTEC).

l’audio-signo-guia
de la masia freixa 

En català, castellà i anglès. Inclou tres capítols.  

l’audioguia
del modernisme industrial a terrassa

En català, castellà i anglès. Realitza la ruta de 
forma lliure i autoguiada pels 10 principals 
edificis de la ruta industrial i modernista de 
Terrassa.

lectura fàcil            i en braille

Per descobrir la Masia Freixa al vostre 
aire també posem a la teva disposició les 
publicacions de Lectura Fàcil i en sistema 
Braille. Sol·licita-ho a l’Oficina de Turisme de 
la Masia Freixa. 

+

TERRASSA AL TEU RITME
Descobreix

A LA CARTA
Visites

L’Oficina de turisme disposa d’un servei de 
visites guiades a mida i en diferents idiomes. 
• Rutes temàtiques: 

Les Botigues del Record
Ruta de la Guerra Civil
Rutes literàries

• Visites al patrimoni de la ciutat. 
• Rutes familiars, inclusives, accessibles...

Envieu la vostra sol·licitud a:  turisme@terrassa.cat
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https://visitaterrassa.cat/rutes-adrecades-a-grups/
https://visitaterrassa.cat/audio-signo-guia/
https://visitaterrassa.cat/audioguia/
https://www.fgc.cat/


Oficina de Turisme 
Masia Freixa
Pl. de Josep Freixa i Argemí, 11
08224 Terrassa |  T. 93 739 70 19
turisme@terrassa.cat

Edita: Ajuntament de Terrassa. Turisme i Promoció Exterior 2021.
Fotografies: BadiaCasanova, Arxiu Terrassa Turisme, mNACTEC, Museu Tèxtil, 
QV/Terrassa Film Office, Escola d’Hoteleria i Turisme del Vallès, Oficina del Parc 
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
Disseny: www.generic.cat

Amb la col·laboració:

Terrassa Turisme aposta per fomentar un estil de vida 
més respectuós amb el medi ambient i defensem un 
turisme sostenible. Recomanem l’ús del transport públic, 
que  respecteu el patrimoni i mantingueu una actitud 
cívica i tolerant.

Des de Barcelona
FGC, línia S-1 Terrassa
RENFE, línia R-4 de rodalies

Des de França, La Jonquera, 
Girona
RENFE, línies RG-1 o R-11 
fins Barcelona i desprès 
línia R-4

Des de Lleida
RENFE, línia R-12

Des de Tarragona
RENFE, línies RT-1, RT-2, 
R-14, R-15 o R-16 fins a 
Barcelona i desprès línia 
R-4

Accessos a la ciutat amb tren:
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https://www.instagram.com/terrassa_turisme/
https://twitter.com/visitaterrassa
https://www.facebook.com/terrassa.turisme
https://mnactec.cat/
https://cdmt.cat/
https://www.terrassa.cat/museu
https://www.xatic.cat/
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