Nota de premsa
Terrassa, 29 de desembre de 2014

El Servei de Turisme municipal promociona
l’audioguia “Modernisme Industrial a Terrassa”
Es podrà descarregar gratuïtament fins al 29 de març de 2015

Des del 19 de desembre de 2014 i fins el 29 de març de 2015, totes les persones
interessades podran descarregar-se de forma gratuïta l’audioguia “Modernisme
Industrial a Terrassa”. La descàrrega es podrà fer a través del web del Servei de
Turisme municipal www.visitaterrassa.cat, clicant al bàner específic de la campanya.
De la mateixa manera, també s’hi han implantat plafons promocionals als
establiments hotelers de la ciutat on, a través d’un codi QR, es podrà fer la
descàrrega d’aquests arxius mitjançant Wi-Fi. Després del 29 de març, el producte
es podrà descarregar, al preu d’un euro, a través de la pàgina web de Turisme de
Barcelona – BCNSHOP: http://bcnshop.barcelonaturisme.com.
L’audioguia “Modernisme Industrial a Terrassa” va néixer l’any 2013 com a un
producte turístic que permet donar a conèixer els recursos patrimonials del període
modernista de la ciutat i la importància que va tenir aquest moviment vinculat al
passat de la indústria tèxtil a Terrassa. Aquest recurs es complementa amb l’edició
d’una publicació específica que ofereix informació pràctica sobre els llocs a visitar:
adreça, telèfon, horaris, tarifes, etc., la qual es pot veure i descarregar a través d’un
entorn web. L’audioguia està disponible en tres idiomes: català, castellà i anglès.
L’audioguia permet a les persones visitants fer la Ruta del Modernisme Industrial de
Terrassa de forma lliure i autoguiada. Amb aquesta finalitat, s’han escollit deu edificis
de la ruta industrial i modernista de Terrassa: Vapor Aymerich, Amat i Jover
(mNACTEC), Mercat de la Independència, Confiteria Vídua Carné (Farmàcia
Albiñana), Ajuntament de Terrassa, Casa Alegre de Sagrera, Gran Casino, Casa
Baltasar Gorina, Teatre Principal, Magatzem Torras i Masia Freixa. Els narradors
també aconsellen la visita a altres espais i edificis d’interès que es van trobant al
llarg del recorregut.
El projecte compta amb la participació i el suport de Turisme de Barcelona i de la
Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona.
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