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Terrassa, 12 de juny de 2014

Entra en servei un nou web per a mòbils que facilita
la visita turística a Terrassa amb geolocalització
L’oficina de turisme instal·la una tauleta d’autoservei per a promocionar el web

L’Ajuntament de Terrassa acaba de posar en funcionament un nou lloc web de
turisme que incorpora una versió per a dispositius mòbils amb serveis de
geolocalització. El nou web es pot veure a www.visitaterrassa.cat i es pot consultar
en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès.
El nou lloc web està encarat totalment a facilitar la visita turística de la ciutat, tant pel
que fa als preparatius com a l’estada. Per aquest motiu compta amb dues versions
diferents, una per a PC i una altra per a dispositius mòbils. Aquesta segona versió
està connectada a un servei de geolocalització que facilita en temps real informació
útil basada en la ubicació de l’usuari.
Així, per exemple, una persona que acabi de visitar la Seu d’Ègara pot consultar quin
recorregut ha de fer per anar al vapor Aymerich, Amat i Jover, tant si va a peu com si
va en cotxe, o pot mirar la llista dels restaurants més propers al conjunt monumental
i la seva ubicació.
Per accedir a tots aquests serveis i informacions només cal entrar a
www.visitaterrassa.cat des d’un dispositiu mòbil (telèfon o tablet) sense necessitat de
descarregar cap aplicació.
En la seva versió per a PC, el nou web del servei municipal de Turisme ofereix
informació completa sobre els atractius turístics de la ciutat, com ara el patrimoni
medieval, modernista i natural, i informacions pràctiques entre les que destaquen
l’oferta gastronòmica, allojtaments i transports. D’aquesta manera el turista pot fer la
planificació prèvia a la visita accedint als continguts que ofereix el web: museus i
llocs d’interès, rutes i visites guiades, fires i festes, oferta hotelera i de restauració,
etc. Un cop el visitant arriba a Terrassa, el servei de geocalització de la versió mòbil
l’ajuda a moure’s.
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A més de tota la informació pròpia del web, aquest enllaça amb altres llocs d’internet
i aplicacions d’interès pels visitants, com ara els dedicats a la Fira Modernista, el
Festival de Jazz, el mNACTEC o la Seu d’Ègara. D’aquesta forma, s’aconsegueix un
ecosistema d’informació molt valuós i útil per a l’usuari.

Tauleta digital i Wi-Fi a l’Oficina de Turisme
Per tal de facilitar la difusió del servei, s’ha instal·lat a la nova Oficina de Turisme
municipal, a la Masia Freixa una tauleta digital d’autoservei connectada
permanentment a www.visitaterrassa.cat i una zona Wi-Fi.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

