Nota de premsa
Terrassa, 17 d’abril de 2015

Terrassa participa al B-Travel, el renovat saló del
turisme de Barcelona
L’Ajuntament promocionarà principalment la Fira Modernista al certamen

L’Ajuntament de Terrassa, a través del servei de Turisme, participa al saló B-Travel,
el certamen que fins l’any passat es deia Saló Internacional del Turisme a Catalunya,
que enguany ha canviat de denominació. Com en edicions anteriors, Terrassa hi
participa a través de la Diputació de Barcelona i compta amb un espai propi dins de
l’estand de l’Agència Catalana de Turisme. La regidora de Turisme, Teresa Casals,
ha assistit a l’acte d’inauguració, que ha tingut lloc aquest migdia.
Durant els tres dies que durarà el certamen (des d’avui i fins diumenge), Terrassa
donarà a conèixer l’oferta turística de la ciutat i promocionarà especialment la Fira
Modernista, que se celebra el proper 9 i 10 de maig. Així, el servei de Turisme
sortejarà entre tots els visitants de l’estand que hi estiguin interessats un paquet d’un
dia a la Fira Modernista, que inclou visites guiades, espectacles i gastronomia,
puzles de la Masia Freixa, a més d’entrades pel Circ Raluy, que com cada any
actuarà a Terrassa durant la fira. Diumenge, durant tot el dia, es promocionarà la fira
amb l’actuació dels Gegantons Modernistes, que faran recorreguts per diferents
espais de la fira a les 11.30, 12.30, 13.45 i 16.30 h. Les ballades aniran
acompanyades del repartiment de materials de difusió entre el públic.
D’altra banda, per a promocionar la ruta “Un tastet pel Modernisme Terrassenc”, se
sortejaran també vals per dues persones per aquesta ruta. Alguns els sortejarà
directament el servei de Turisme i altres, l’associació Xarxa del Turisme Industrial de
Catalunya (XATIC), que també té un espai al Saló. Terrassa aportarà també a la
XATIC puzles de la Masia Freixa per als sortejos que farà l’entitat durant els tres dies
de la fira. Finalment, l’Ajuntament de Terrassa aportarà també vals per la ruta guiada
“Un tastet pel Modernisme Terrassenc” a l’Agència Catalana del Turisme, que farà
un joc de pistes durant el certamen amb diferents premis.
L’estand de l’Agència Catalana de Turisme, on Terrassa té el seu espai al saló, està
ubicat al Palau 8 del recinte firal de Montjuïc (Av. Reina Maria Cristina, s/n). L’horari
del certamen és de 10 a 20 h.
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La Fira Modernista és un dels esdeveniments que més visitants atreu a una ciutat
que destaca pel seu patrimoni industrial i modernista, però que compta també amb
atractius com la Seu d’Ègara o el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, i que té
visitants durant tot l’any. L’oficina de Turisme municipal, ubicada a la Masia Freixa,
atén una mitjana de 21.000 persones l’any. En els darrers anys, el turisme
gastronòmic i el de reunions han guanyat pes específic, amb un nombre creixent
d’esdeveniments gastronòmics (jornades, rutes de tapes, etc) i també
d’esdeveniments de l’àmbit del turisme de reunions (congressos, trobades, etc).
L’Ajuntament de Terrassa treballa per a dinamitzar el sector turístic i augmentar el
nombre de visitants organitzant o col·laborant en diferents esdeveniments que
atreuen persones de fora i duent a terme accions de promoció de la ciutat com ara la
participació en fires o l’organització de fam-trips. L’any passat el servei de Turisme
va fer una trentena d’accions de promoció.
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