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INFORME  D’AVALUACIÓ  DEL  PLA  ESTRATÈGIC  DE  DESENVOLUPAMENT
TURÍSTIC DE TERRASSA

Pla  de  Desenvolupament  Turístic  de  Terrassa.  Primera  fase:  diagnosi  i  línies
estratègiques

Descripció

El Pla de Desenvolupament Turístic de Terrassa s’emmarca en la trajectòria de més de
20 anys de la ciutat apostant per la promoció turística, i en les línies establertes pel Pla
de  Mandat  2012-2015  de  l’Ajuntament  de  Terrassa,  i  persegueix  dues  tipologies
d’objectius:

1) Objectius de desenvolupament econòmic i social, que persegueixen augmentar el
benestar econòmic, social, cultural i mediambiental de la comunitat:
- Aconseguir un creixement econòmic diversificat
- Aconseguir un teixit econòmic diversificat
- Aconseguir que les inversions, públiques i privades, optimitzin la seva rendibilitat
- Aconseguir el màxim nivell d’ocupació entre la població de la zona turística
- Fomentar l’equilibri territorial
- Aconseguir que el creixement es faci respectant els valors mediambientals, tant

per part del turista com per part de la població local
- Fomentar l’apreciació del ric patrimoni cultural i natural de la ciutat

2) Objectius de política turística, que volen preservar els recursos naturals i culturals
que són la base del desenvolupament turístic a llarg termini:
- Perseguir un creixement ordenat que tingui en compte el potencial de recursos

existents i que ajudi a la posada en valor de nous recursos
- Potenciació  del  turisme nacional  i  internacional com a mitjà de generació de

divises
- Desenvolupament turístic que ha de ser competitiu per la millora de la qualitat i

l’eficiència en la prestació dels serveis turístics
- Incrementar la qualitat del producte i la satisfacció del turista
- Millor aprofitament de recursos i inversions
- Màxima integració local del turisme, contribuint a reforçar sinèrgicament la resta

de sectors econòmics locals



Turisme i Promoció Exterior
Masia Freixa. Pl. Freixa i Argemí 11
08024 Terrassa
Tel. +34 93 739 74 21 - 93 739 70 00
www.terrassa.cat

- Definició  i  posicionament  d’una  imatge  pròpia  com  a  destinació  turística,
coherent amb el que vol ser la ciutat.

Per dur a terme aquest treball, els serveis tècnics de la Diputació de Barcelona van
realitzar una explotació intensiva de les fonts secundàries existents, facilitades en gran
mesura pel Servei de Turisme de l’Ajuntament de Terrassa, però també d’altres molt
diverses i les pròpies de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació. També es
va dur  a terme un ampli  treball  de camp dels recursos turístics,  per tenir  una visió
precisa dels atractius actuals i  potencials de la  ciutat,  i  es van realitzar  nombroses
entrevistes en profunditat amb els agents turístics i  no turístics més rellevants de la
ciutat (hotelers, restauradors, guies, gestors culturals, etc.) perquè aportessin les seves
dades i visió sobre el sector a nivell local.

L’aprovació d’aquesta primera fase del Pla de Desenvolupament Turístic estableix les
línies estratègiques d’actuació en matèria turística durant els propers anys a la ciutat,
però en el futur es planteja també la necessitat d’establir els corresponents programes
d’actuació,  amb la  definició  i  calendarització  que  permetin  els  corresponents  plans
d’actuació i pressupostos municipals.

Vigència

El Pla de Desenvolupament Turístic de Terrassa: Diagnosi i Línies Estratègiques va ser
aprovat  per  l’Ajuntament  en Ple  el  desembre de 2014,  i  es troba  encara en plena
vigència, fins que no s’elabori i s’aprovi un nou Pla que aprofundeixi en el seguiment de
les accions per assolir els objectius de les línies estratègiques i els àmbits d’actuació
establerts.

Criteris i metodologia per a la seva avaluació

El Pla de Desenvolupament presenta una visió estratègica de quins són els principals
àmbits d’actuació de la promoció turística de Terrassa, tenint en compte l’estratègia de
productes (quins productes turístics són els que tenen un major potencial  tenint  en
compte els recursos propis i el context del nostre entorn competencial), l’estratègia de
mercat (quins són els mercats objectius prioritaris on tenen més possibilitats d’èxit els
nostres productes i oferta turística) i l’estratègia de posicionament (sobre quina imatge
principal i sobre quins elements icònics basem la presentació i la projecció de l’oferta
de Terrassa).
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Aquests àmbits d’actuació i estratègies que estableix el Pla són els que ha aplicat el
Servei de Turisme en les seves accions de promoció turística, i a l’hora de prioritzar la
creació de productes, l’establiment d’acords amb empreses o agents col·laboradors,
etc.,  sempre  d’acord  amb  els  continguts  del  Pla  de  Mandat  2015-2019  i  amb  les
consignacions pressupostàries i de recursos aprovades anualment pel Ple Municipal.

Es pot comprovar el seguiment de les línies estratègiques i els àmbits d’actuació fixats
pel  Pla  de  Desenvolupament  amb  les  memòries  anuals  de  l’activitat  del  Servei  de
Turisme, que incorporen també els indicadors que ens permeten avaluar i quantificar
les accions realitzades i els seus resultats. 

L’avaluació del Pla doncs es farà a partir de les memòries d’actuació anual del Servei,
que  també  han  contemplat  els  recursos  (econòmics,  humans,  infraestructures...)
assignats per l’Ajuntament,  i  comprovant la incidència de les accions realitzades en
cada línia estratègica i àmbit d’actuació.

Període d’avaluació

El període en què es farà aquesta avaluació és el de les quatre anualitats de vigència
del Pla: 2015, 2016, 2017 i 2018. De l’any 2019 encara no tenim dades completes per
fer una valoració, i d’altra banda s’està en converses amb la Diputació de Barcelona per
la  propera  elaboració  d’un  Pla  de  Marketing  Turístic  de  la  nostra  destinació  que
suposaria un pas més enllà del Pla de Desenvolupament i significaria el final de la seva
vigència.

Actuacions realitzades

A continuació enumerem les conclusions i les línies estratègiques proposades pel Pla
que han de servir de referència per als processos de decisió de política turística. En
aquest sentit s’estableix una priorització dels productes turístics a potenciar:

Productes d’Alta Prioritat (han de constituir el gruix del negoci turístic i és on s’han de
concentrar els esforços i el posicionament): 
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Turisme amb motivació cultural

Productes  a  millorar  /  reconvertir  (s’han  de  mantenir  però  millorant  la  seva
representació): 

Turisme vinculat al patrimoni industrial

Productes a potenciar (productes en què, malgrat el seu interès, la ciutat té un potencial
competitiu menor, però han de ser objecte d’atenció): 

Turisme de Golf
Turisme de reunions i convencions
Touring (circuits) organitzats –24H
Turisme professional / de negocis

Productes a aprofitar (aprofitar les oportunitats que es presentin, sense invertir massa
recursos):

Touring (circuits) organitzats +24H

Productes a potenciar selectivament (productes que difícilment poden ser motors, el
seu desenvolupament ha de ser molt selectiu; es prioritzen tres d’aquests productes):

Turisme actiu i de natura
Turisme esportiu i stages esportius
Turisme d’esdeveniments

Productes no prioritaris:

Touring independent
Day trips
Turisme religiós
Turisme escolar
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Com a estratègia de posicionament de la ciutat, el Pla defineix d’aquesta manera la
imatge actual de la destinació “Terrassa”:

“Terrassa  és  una  ciutat  amable,  oberta,  una  parada  per  gaudir  de  la  cultura
catalana, que es pot descobrir a través del seu patrimoni industrial i modernista
ben conservat, i de la seva activitat cultural, musical, tradicional i gastronòmica,
amb un parc natural a tocar la ciutat”

Així  mateix,  marca  els  següents  factors  (imatges,  missatges…)  que  conformen  la
imatge genèrica de la destinació “Terrassa” en els consumidors:

 Elements icònics: Masia Freixa, MNACTEC, Vapor Aymerich, Castellers
(Minyons), Seu d’Egara

 L’esport: velles i noves disciplines, l’hoquei i el golf

 Modernisme amb autor: Muncunill

 Universitat: dinamisme estudiantil i innovació

 Riquesa gastronòmica

 Parc Natural de Sant Llorenç: perfil inconfusible

Podem analitzar les actuacions realitzades en els diferents àmbits durant els darrers
quatre anys:

2015

TURISME CULTURAL

Tal  i  com  es  recull  al  Pla  de  Desenvolupament  Turístic,  el  patrimoni  cultural  i
arquitectònic, i concretament el vinculat amb el Modernisme industrial, és el principal
referent turístic de la nostra ciutat, i un important element d’atracció. 

Aquest patrimoni, i sobretot, l’aposta que des de fa temps la ciutat ha fet per la seva
difusió i la seva promoció turística, permet liderar la Xarxa de Turisme Industrial de
Catalunya  -  XATIC  (lideratge  recentment  renovat),  que  és  també  una  important
plataforma per a la promoció exterior i la captació d’interès i visitants.
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Tota aquesta  tasca de  promoció  es  reflecteix  també en l’important  creixement  dels
participants a les visites guiades, que es desenvolupen sobre els principals elements
patrimonials de la ciutat, seguint el relat del Modernisme i la Terrassa industrial de finals
del  segle XIX i  principis del  XX, o dels inicis de l’època medieval  i  els orígens del
cristianisme a la Seu d’Ègara. 

El Servei de Turisme ha programat les següents rutes amb visita a diferents edificis i
museus del patrimoni  industrial i modernista:

- “Un tastet pel modernisme industrial terrassenc”
- “Masia Freixa, la singularitat del modernisme a Terrassa” 
-  Visites al patrimoni de la ciutat coincidint amb la Fira Modernista.

També s’han realitzat visites al patrimoni de la ciutat a sol·licitud d’empreses, grups i
col·lectius. És el programa que anomenen “Rutes a la carta”, i que inclou la visita a
diferents recursos del patrimoni, com la Seu d’Ègara, el Castell-Cartoixa de Vallparadís,
etc.

Cal  destacar  també  que  coincidint  amb  la  celebració  de  diferents  activitats  i
esdeveniments a  la ciutat,  des del Servei de Turisme s’han ofert avantatges en les
visites a diferents museus i visites guiades:

- Tardor de Caça i Bolets. Avantatges en la Ruta “Un tastet pel Modernisme Industrial
terrassenc”.  2x1  acreditant  haver  dinat  o  sopat  algun  menú  de  les  Jornades
Gastronòmiques de Caça i Bolets

- Mitja Marató.  Pack turístic: preus especials en allotjament hotels i visita guiada a la
Masia Freixa

- Festival de jazz/Picnic Jazz. Pack turístic de cap de setmana: Hotel i  entrades als
concerts del cap de setmana durant la celebració del Festival de Jazz.

- Vallès Drac Race. Avantatges i descomptes d'oferta Hotelera

Altres accions de promoció: sorteig  de "vals"de descomptes i  de 2x1 en la ruta un
“Tastet pel Modernisme Industrial”

El total de visitants que l’any 2015 van sol.licitar el servei de guia en les seves visites a
Terrassa va ser de 3.179 persones (+61,86%) i un total de 243 grups (+147,96%)
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Pel que fa a la procedència de les persones que van concertar les visites turístiques
amb servei de guia, un 16,17% són de Terrassa, un 62,85%, de la Resta de Catalunya,
un 6,76%, de la Resta de l’Estat Espanyol i 14,22% de l’estranger.

Cal destacar que una part significativa d’aquest augment de grups i participants es deu
a la posada en marxa de l’oferta de visites guiades a la Masia Freixa, oferta que ha
tingut  una  resposta  molt  bona  per  part  dels  visitants  i  públic  en general,  i  que ha
suposat la incorporació d’un nou edifici, segurament el més emblemàtic i conegut fora
de la ciutat, a l’estratègia de promoció i difusió del nostre patrimoni històric i cultural.

En aquest sentit, cal destacar el notable increment de visitants que han tingut gairebé
tots els museus i monuments de la ciutat, que en el seu conjunt han passat d’un total
de 164.066 persones (l’any 2014) a 187.406 el 2015 (+14,22%). 

El mes de març de 2015 l’Ajuntament de Terrassa va signar un conveni de col·laboració
amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el Museu de la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya, amb l’objectiu de promocionar l’oferta turística de Terrassa i facilitar-ne el
desplaçament als visitants potencials de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Així
doncs,  es  va  crear  una  oferta  de  bitllets  combinats  d’anada  i  tornada  de  la  línia
Barcelona-Vallès  dels  FGC i  entrades al  Museu de  la  Ciència  i  la  Tècnica,  la  Seu
d’Ègara i altres seccions del Museu de Terrassa.   

S’ha  mantingut  la  campanya  de  promoció  de  l’audioguia  de  la  ruta  Industrial  i
modernista”, creada l’any 2013. Aquest producte turístic permet donar a conèixer els
recursos  patrimonials  del  període  modernista  i  la  importància  que  va  tenir  aquest
moviment vinculat al passat de la indústria tèxtil a Terrassa, de forma lliure i autoguiada.
Aquest producte va comptar amb la participació i suport de Turisme de Barcelona i de
la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona.

Al  llarg  de  l’any   2015  totes  les  persones  interessades  han  pogut  descarregar-se
l’audioguia de forma gratuïta. La descàrrega es realitza a través del web de turisme
www.visitaterrassa.cat, clicant al baner específic de la campanya.

Finalment, a banda del patrimoni cultural i arquitectònic, esdeveniments com el Festival
de Jazz o la Fira Modernista, les exhibicions castelleres  hi són presents a l’oferta de
turisme  de Terrassa i les diferents empreses i institucions integrades en la Taula de
Treball de Creació de Productes han creat packs turístics amb el suport del servei de
Turisme de l’Ajuntament. (veure apartat Promoció i comercialització)
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Aquesta oferta també s’ha incorporat a les accions de promoció d’institucions com la
Diputació de Barcelona (dins la Marca Costa  Barcelona),  de l’Agència Catalana de
Turisme, i del Consorci de Turisme del Vallès Occidental. 

Fira Modernista de Terrassa

S’ha  convertit  en  pocs  anys  en  un  dels  més destacats  esdeveniments  turístics  de
Catalunya, que atrau al mes de maig més de cent mil visitants. Ha rebut la qualificació
de “Festa Local d’interès turístic de Catalunya”.  A la Fira de Ciutats Modernistes (al
Raval  de  Montserrat) hi  participen  les  ciutats  que  formen  part  del  programa
Modernisme a prop de Barcelona.  Amb la participació del  Consorci  de Turisme del
Vallès Occidental.  També s’han ofert  degustacions gastronòmiques de productes de
Terrassa Gastronòmica, i s’ha organitzat un programa de visites al patrimoni.

A més,  des  de  Turisme es  coordinen  diferents  activitats  organitzades  per  entitats,
institucions, empreses: Cultura Popular i Tradicional, Gremis i col·lectius gastronòmics,
entitats o empreses centenàries, museus, associacions, etc.

En  l’edició  de  la  Fira  Modernista  2015  es  va fer  un  homenatge  al  Moulin Rouge
parisenc, i en general al món de l'espectacle de finals del segle XIX i principis del XX,
un ambient  singular i  inconfusible,  que va marcar  una  època de la  cultura  popular
europea. I és que va ser un empresari terrassenc, Josep Oller (Terrassa 1839- París
1922) qui va crear el Moulin Rouge i d'altres grans espectacles de París. D'aquesta
manera es  va voler  vincular  la  sala  de festes de París  a la  ciutat  de Terrassa i  a
l'empresari Josep Oller.

La Fira es desenvolupa en els carrers i places del centre de la ciutat:

Parc de Sant  Jordi  i  Rambla d’Ègara:  Mercat  modernista,  més de 100 parades  de
tallers d’artesans, Mercat alimentari, parades d’entitats, etc.
A l’edifici de la Masia Freixa, al Parc Sant Jordi, es troba l’Oficina de Turisme.
Zona  centre:  Al  Raval  de  Montserrat  té  lloc  la  Fira  de  ciutats  modernistes  amb la
participació  d’ajuntaments,  equipaments  o  consorcis  de  ciutats  modernistes,  i  dels
museus de la ciutat. Parades i activitats al Mercat de la Independència.
A la Plaça Vella: tómbola filantròpica, activitats al carrer…
Plaça Nova: Circ d’època i activitats de carrer
Zona Font Vella-Passeig Comte Egara- Parc Vallparadís: Museus i activitats a edificis
modernistes, oferta gastronòmica i activitats al carrer
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Oferta gastronòmica
A la Plaça Salvador Espriu la restauració, la gastronomia i els productes hi són presents
sota l’impuls del grup  Terrassa Gastronòmica  i el suport del Consorci de Turisme del
Vallès Occidental. Diversos restaurants i bars ofereixen menús modernistes i ambienten
i decoren els seus establiments.
Visites a museus i edificis modernistes
Els museus de la ciutat ofereixen una jornada de portes obertes a tots els visitants i
programen tot un seguit d’activitats: teatralitzacions, visites guiades,tallers infantils...
També s’organitzen  visites  guiades  a  diferents  edificis  emblemàtics  de  la  ciutat.  El
programa de  visites  programades pel  servei  de  Turisme de l’any  2015  há  estat  el
següent:

Masia  Freixa,  Voltes Masia  Freixa,  Ajuntament  de Terrassa,  Escola  industrial,  Casa
Josep mª Coll i Bacardí, "De la fàbrica al magatzem", “Teranyines", "Com s'entretenien
els obrers terrassencs”, Com s'entretenien els terrassencs benestants" ; Terrassa REW"

Les xifres de la Fira Modernista 2015
Segons l’enquesta de carrer realitzada per l’Escola de Negocis EUNCET:

 el 26% dels visitants eren de fora de Terrassa
• 8,4 sobre 10 és la puntuació de la Fira segons l’enquesta de l’Escola de Negocis

EUNCET
• 41.887  persones  van  visitar  els  museus  i  edificis  Modernistes.  Augment  del

42,33% respecte del 2014
• 10.916 persones van visitar l’edifici modernista Masia Freixa
• 1.942 persones van seguir visites guiades al patrimoni
• 7.383   persones  van  dirigir-se  als  punts  d’informació  turística  de  la  Fira

Modernista 
• 87 bars i restaurants van participar en la guia gastronòmica modernista , i es van

oferir 5 espais singulars per a oferta de restauració, amb la participació de 26
establiments 

• La  despesa  mitjana  per  visitant  és  de  38,5  euros/persona:  46,6%  en
establiments de restauració , 31,8% en paradetes del mercat modernista, 21,6%
en botigues (comerç tradicional) 

• Prop de 500 activitats programades
• La pàgina web de la Fira ha estat visitada per 7.405 usuaris i 19.746 pàgines

vistes.
• L’App dedicada al certamen va tenir 2.875 usuaris i 25.568 pàgines visitades.
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• Els  hashtags  #FiraModernistaTrs   #FiraModernista  i  #FiraModernistaTrs2015,
van arribar respectivament a 259.205, 36.369 i 16.742  usuaris.

• El III Concurs d’Instagram va rebre 1.309 fotografies
• El I Concurs d’Sketchers va comptar amb la participació de 54 artistes  i un total

de 110 dibuixos presentats a concurs

TURISME DE REUNIONS

El Programa Terrassa Turisme de Reunions es va impulsar des de l’Ajuntament per tal
de promocionar  la  nostra  ciutat  dins  el  sector  del  turisme de  negocis,  congressos,
seminaris, etc, en col·laboració amb els agents públics i privats. 

Actualment, el programa Turisme de reunions compta amb 24 espais singulars (amb 
121 sales), 4 establiments hotelers (amb 44 sales) i 1 recinte Firal. També amb 19 
empreses de serveis complementaris (activitats outdoor, càtering, espectacles, lloguer 
d’equipaments, traductors, transport ,...), i s’han creat un total de 15 activitats “After the 
meeting”. 

L’Ajuntament de Terrassa  treballa estretament amb la Gerència de Serveis de  Turisme
de la Diputació de Barcelona, dins el programa Barcelona Province Convention Bureau,
per tal de poder posicionar la nostra ciutat  dins el sector del  Turisme de Reunions.
També  s’ha  col·laborat  amb  el  Consorci  de  Turisme  del  Vallès  Occidental  en  les
diferents accions o activitats programades.

Dels esdeveniments celebrats a la ciutat, l’Ajuntament  ha donat suport a l’organització 
de  93 esdeveniments

TURISME ESPORTIU

Aquest any 2015,  el Servei de Turisme ha treballat en el Programa de Turisme Esportiu
per impulsar el turisme dins dels esdeveniments esportius que se celebren a la ciutat.  
Cites esportives de referència on s’ofereixen paquets especials tant per els participants
com per aquelles persones que els acompanyen o que es desplacen a la ciutat amb
motiu d’aquesta cita esportiva. Així mateix, enguany s’ha incorporat l’oferta turística i
gastronòmica en ocasió de la celebració d’alguns esdeveniments i també s’han facilitat
publicacions i material promocional als assistents.
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S’ha tingut presència o s’ha col·laborat en 9 esdeveniments esportius:

Mitja Marató de Terrassa. 18 de gener
5.000 corredors
Visites guiades per la ciutat 
Oferta d’allotjament 
Paquets turístics 
Oferta gastronòmica 
Informació turística per web oficial de l’esdeveniment 
Promoció i difusió de les accions a través de les XXSS
Open d’Espanya de Golf: 16 i 17 de maig. 
Estand promocional dins el Village. 
Activitat de promoció dins el programa de la fira modernista 2015 per promocionar el
campionat amb l’activitat “juga al minigolf” 
Presencia amb publicacions turístiques de Terrassa dins d’un estand al RCGP durant el
campionat 
Promoció i difusió a través de les XXSS i web 
Presència a la web oficial de l’esdeveniment amb informació turística
Sorteig Copa del Rei d'hoquei - Masia Freixa. 16 de gener
Acte Masia Freixa- 100 assistents
Torneig Intercasteller (futbol sala). 28 febrer a 1 març 
300 persones
Informació turística
Oferta gastronòmica pel cap de setmana
Oferta d'allotjament
3ª Edició European Mami's Hockey Festival CE. 20 a 24 de maig
Acte de presentació - Masia Freixa
Copa de SM el Rey i SM la Reina de Hockey ATCH. 13 al 15 març. 
16 equips 5000 assistents
Informació turística a la web de l'esdeveniment
Informació turística al web de turisme + destacat
Volta a la Mola (Terrabike) 31 de maig. 
300 participants
Oferta gastronòmica per a corredors i participants 
Oferta hotelera especial 
Oferta turística 
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Promoció a través de les XXSS i webs 
IV Yellow Cup Tennis- Campionat Espanya Cadet 64 equips ATCH 29 de juny al 4 de
juliol. 500 assistents
2a edició  de la  Vallès Drac  Race.  10  d’octubre.  Esdeveniment  esportiu  on el  Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt fou el paisatge principal de dues proves esportives en
que els participants van reviure com a protagonistes principals la llegenda del Drac de
Sant Llorenç, inspirador d’aquest esdeveniment. 
550 participants
Oferta gastronòmica i d’allotjament especial 
Estand amb informació turística al village
Campanya de promoció per les XXSS i web 
Concurs fotogràfic d’Instagram 

TURISME GASTRONÒMIC

Terrassa Gastronòmica és una marca que identifica els establiments, els productes i les
activitats organitzades per dinamitzar el turisme gastronòmic a Terrassa.

Una comissió formada per institucions, entitats i col·lectius s’ha unit per dinamitzar el
turisme  gastronòmic  a  Terrassa:  Ajuntament  de  Terrassa  (Serveis  de  Turisme  i
Promoció  Exterior,  Comerç,  i  Medi  Ambient  i  Sostenibilitat),  Gremi  Empresarial
d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, Gremi de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters de
Terrassa i Comarca, Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i comarca, Cambra de
Comerç i Indústria de Terrassa, Col.lectiu Cuina Vallès, Col.lectiu SlowFood, Associació
Mercat de Sant Pere, Associació Mercat de la Independència, Fundació Sant Galderic.
Amb el  suport  del  Consorci  de Turisme del  Vallès Occidental.  La Comissió compta
també amb la col·laboració del Gremi Comarcal de Pastisseria de Terrassa i del Celler
Vitícola d’Ullastrell-Botiga del Celler. 

Actualment, un total de 89 establiments (5 més que el 2014), estan adherits a la marca
Terrassa Gastronòmica:

30 restaurants -  23 forns i  pastisseries -  30 parades (Mercat de la Independència i
Mercat de Sant Pere) - 6 comerços

La cistella de productes de Terrassa Gastronòmica està  formada per 24 productes
seleccionats:
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Pa de Munt- Pa d’espelta ecològica de Ca n’Arnella - Coca de Munt dolça -  Coca de
Munt salada - Palaudina- Rocs de Munt -Col brotonera - Col  de Paperina - Cigró Menut
del Vallès- Mongeta del  Ganxet  DOP - Botifarra Terregada  -  Botifarra de Músic  –
Botifarra de Sant Llorenç  - Mató d’Ullastrell – Format Cendrat d’Ullastrell -  Oli d’oliva
becaruda “L’Oblit” - Oli d’oliva d’arbequina del Molí Artesà d’Ullastrell -  Vi Martialis (vi
d’autor,elaborat al Celler Can Morral del Molí) - Vermut, Moscatell, Mistela i Ranci del
Celler Vitícola d’Ullastrell – Cafè Terrassa

Es pot trobar tota la informació a l’apartat de “Terrassa Gastronòmica” que s’ha creat al
web municipal: www.visitaterrassa.cat

L’any  2015  es  van  organitzar  fins  a  19  accions (+26,67%)  amb  l’objectiu  de
promocionar  tant  els  productes  com  també  els  establiments  que  formen  part  de
Terrassa Gastronòmica. Unes accions que han permès fer prop 1.935 degustacions per
tal de promocionar uns productes de qualitat i de proximitat que ens identifiquen com a
territori. 

A més, Terrassa Gastronòmica també ha col·laborat amb el Gremi d’Hostaleria o altres
associacions per impulsar activitats com Jornades Gastronòmiques o rutes de tapes
amb la intenció de posar en valor i dinamitzar el sector de l’hostaleria a la ciutat per
crear  sinergies  amb altres  serveis  i  aprofitar  la  seva  potencialitat  per  atreure  nous
visitants.   En total  s’ha col.laborat  o donat  suport en 9 campanyes (+28,57%). Així
mateix,  enguany  s’ha  incorporat  l’oferta  turística  i  gastronòmica  en  ocasió  de  la
celebració de 6 esdeveniments organitzats per empreses i institucions de la ciutat.
Totes elles s’han tancat amb un gran èxit de participació i també de satisfacció. Tant pel
que fa als participants com als organitzadors.

PROMOCIÓ I COMERCIALITZACIÓ

Taula de Treball de Creació de Producte Turístic
La "Taula de Treball de Producte Turístic" es va constituir el mes de juliol de 2014, amb
l'objectiu de crear sinergies entre l'administració i les empreses de la ciutat, afavorir la
creació de productes turístics, així com acordar de forma conjunta les accions i  les
línies de promoció.
Es proposa fer 2-3 trobades l’any amb els integrants de la taula de treball.  Un dels
objectiu d’aquesta taula de treball és que les pròpies empreses creïn productes turístics
i que aprofitin les plataformes de Turisme (web, xarxes socials i l’Oficina de Turisme)
per vendre’ls.



Turisme i Promoció Exterior
Masia Freixa. Pl. Freixa i Argemí 11
08024 Terrassa
Tel. +34 93 739 74 21 - 93 739 70 00
www.terrassa.cat

Està presidida pel regidor de Turisme i integrada per representants de diferents entitats
i empreses del sector turístic de la ciutat. Actualment la Taula de Treball de Producte
Turístic de Terrassa compta amb la participació de més d’una trentena d’empreses,
entitats i institucions.

Cal destacar  la importància i la bona predisposició de tots els membres de la Taula per
formar  part  d’aquest  treball  col·laboratiu  de  creació  de  propostes,  així  com  per
participar  en  les  diferents  accions  de  promoció  que  es  duguin  a  terme  i  establir
sinèrgies entre els diferents agents del sector.

També  s’ha  treballat  conjuntament  en  la  creació  d’una  oferta  d’activitats
(gastronòmiques, culturals, d’allotjament) amb motiu de la celebració d’esdeveniments,
i que s’ha pogut trobar a les webs de les diferents entitats i empreses organitzadores:

- Mitja Marató 
- Torneig Intercasteller Futbol Sala
- Festival de Jazz
- Volta BTT a la Mola (Terrabike)
- Fira Modernista
- Open d’Espanya de Golf
- Terrassa Ciutat Gegantera
- Denim Shop-Art 
- Vallès Drac Race
- Tador de caça i bolets
- Diades Castelleres (Castellers i Minyons de Terrassa)

Al llarg de l’any també  s’han creat un total de 6 productes turístics nous impulsats per
alguns dels membres de la Taula: 

- “Minyons de Terrassa Experience” (Minyons de Terrassa + Arqueolític,amb
el suport de l’Ajuntament de Terrassa i del Gremi Empresarial d’Hostaleria de
Terrassa i comarca +Terrassa Gastronòmica)
- Vallès Drac Race (Extrem Team)
- Paquet  de  bitllets  combinats  FGC amb visita  al  patrimoni  de  la  ciutat
(Ferrocarrils de la Generalitat+mNACTEC+Ajuntament de Terrassa)
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- Tardor de caça i bolets (Ajuntament+hotels+museus)
- Cap de setmana a ritme dde Jazz (Hotels+JazzTerrassa+Ajuntament de
Terrassa)
- Per la Mitja Marató fes nit a Terrassa (Hotels+Mitja Marató+Ajuntament de
Terrassa+Terrassa Gastronòmica)

Aquests productes s’han incorporat  al  catàleg  d’Experiències Turístiques de la web:
www.visitaterrassa.cat,  i,  des  del  Servei  de  Turisme  es  donarà  suport  en  la
comercialització a través d'altres plataformes.

Col·laboració amb institucions i sector turístic 

L’Ajuntament  de  Terrassa  forma  part  del  Cercle  de  Turisme  de  la  Diputació  de
Barcelona, un entorn de treball cooperatiu públic-privat per a la promoció turística de la
província  de  Barcelona.  L'objectiu  principal  del  Cercle  de  Turisme  és  impulsar  la
participació de les empreses del  sector  turístic en la promoció col.lectiva dels seus
productes i les seves destinacions.

També forma part de la Taula de Treball  de Museus i espais patrimonials,  de la
Gerència  de Serveis  de Turisme de la Diputació  de Barcelona, que aplega aquells
museus i espais patrimonials que es mostren al públic, amb la voluntat de ser autèntics
productes turístics, que donin a conèixer al públic visitant el ric patrimoni cultural que es
troba a les comarques de Barcelona,  i  de  la  Taula de Treball de Modernisme,  on
s’incorporen les rutes modernistes i  recursos patrimonials, que es mostren al públic
com a productes turístics, per tal de donar a conèixer el ric patrimoni que representa
aquest moviment de Barcelona i els seus entorns.

Enguany  l’Ajuntament  de  Terrassa/Servei  de  Turisme  també  s’ha  incorporat  a  les
Taules de Treball de Golf, ja que Terrassa compta amb un dels mes importants camps
de golf  del  nostre País,  i  a  la de  Gastronomia,  per  poder promocionar  la marca i
l’oferta de Terrassa Gastronòmica.

Al llarg de l’any 2015, el Servei de Turisme ha assistit a les diferents reunions de treball
convocades,  on  s’han  tractat  temes  relacionats  amb  la  promoció  turística  de  la
província  a  partir  dels  equipaments  i  els  diferents  esdeveniments  programats  als
diferents territoris.

Formar part del Cercle de Turisme de la Diputació de Barcelona ens ha permès poder
participar en les diferents accions de promoció que duen a terme aquesta institució, en 
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moltes ocasió sota el paraigües de l’Agència Catalana de Turisme (ACT): workshops,
fam i press-trips, sessions informatives, presència en Fires...

L’Ajuntament  de  Terrassa/TerrassaTurisme s’ha  adherit  el  2015  al  Programa
d’Afiliació  de  l’Agència  Catalana  de  Turisme i,  per   tant,   ja  pot  gaudir  dels
avantatges dels seus Programes de Treball.

L’Agència  Catalana  de  Turisme (ACT)  és  l’organisme  impulsat  pel  Govern  de  la
Generalitat  amb  participació  pública  i  privada  que  s’encarrega  de  dur  a  terme  les
polítiques de promoció turística del conjunt de Catalunya.

El  Programa  d’Afiliació  de  l’Agència  Catalana  de  Turisme  és  una  de  les  línies
estratègiques de l’ACT, que té com a objectiu “establir  noves vies de col.laboració,
alineades  amb les tendències de mercat i amb una major orientació a la demanda.”

L’Agència Catalana de Turisme, ofereix aquest Programa de Treball a les empreses i
entitats del sector turístic, amb l’objectiu principal de “donar suport a la comercialització
i promoció dels seus Afiliats tant en l’àmbit nacional com internacional, fomentar una
major  vinculació  de  les  empreses  catalanes  amb  l’Agència  Catalana  de  Turisme,
facilitar l’accés a la informació tècnica i crear, entre tots, una organització forta capaç de
defensar els interessos de l’economia del turisme del país amb habilitat i èxit”.

L’Ajuntament també forma part del Consorci de Turisme del Vallès Occidental.

També presideix  la  Xarxa  de  Turisme Industrial  de  Catalunya,  i  la  Regidoria  de
Turisme i  Promoció Exterior  n'assumeix la vice-presidència.  Terrassa és referent en
turisme industrial, modernista i tèxtil. A través del programa Indústria Viva, s’ofereixen
visites a centres  tecnològics i empreses en actiu de diversos sectors per tal de poder
comprendre els processos productius de tot allò que ens envolta. 

Accions de comercialització

Enguany s’ha seguit  mantenint  la  presència en fires,  l’assistència a workshops,  i  el
suport en l’organització de viatges de professionals del sector del turisme a la nostra
ciutat per conèixer l’oferta turística de Terrassa. En total s’han realitzat 30 accions de
comercialització i, per tant, s’han mantingut les mateixes de l’any 2014.

Aquestes  accions  s’han  realitzat  sota  el  paraigües  de  la  Gerència  de  Serveis  de
Turisme de la Diputació de Barcelona i de l’Agència Catalana de Turisme.
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Pel que fa  fires especialitzades en turisme com la Fira B-Travel (antic SITC), es va fer
una important acció per tal de promocional la Fira Modernista de Terrassa (actuació
dels  Gegantons  Modernistes  i  passejada  de  col·lectiu  de  dones  vestides  d’època).
També cal destacar la participació a  Fira modernista de Canet de Mar,  Fira Modernista
de Barcelona, Fira de Girona, i Fira Modernista de Terrassa. En total s’ha participar en
20 accions de les quals 12 a Terrassa.

Participació en Fires i esdeveniments:
B-TRAVEL
OPEN DE GOLF 2015
Fires de Sant Narcís
XII Fira Modernista
PÍCNIC JAZZ
Mostra Multicultural
Fira Modernista de Barcelona
Fira Modernista de Canet de Mar
II edició Vallès Drac Race
DENIM SHOP ART
Terrassa Ciutat Geganetera
XXXVI Diada Castellers
XXXVII Diada Minyons de Terrassa
X Fira del Bolet
Fira Renova't
Vallés Gastronòmic. Terrassa de vins
Torneig Intercasteller futbol Sala
FITUR
Fira Modernista Colònia Güell
Cimera de Lideratge en Valors

A més,  s’ha participat en:
3  Workshops:  Barcelona  Province  Convention  Bureau,  Turisme  Cultural,  Gestió
coneixement de les oficines de turisme de Catalunya.

I s’ha donat suport a 7 viatges a Terrassa per part de professionals del Turisme: 
3  Fam-trips:  Tècnics  de  l’Agència  Catalana  de  Turisme,  MEET CATALUNYA,  SAM
GOLFTIME (Alemanya)
2  Press-trips:    Costa Barcelona Culture, Industrial Culture and Heritage
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2  Blog-trips:   BloggersTBEX, Blogtrip Andrea Lessona

2016

S’ha constatat un important creixement dels participants a les visites guiades, que es
desenvolupen sobre els principals elements patrimonials de la ciutat, seguint el relat del
Modernisme i la Terrassa industrial de finals del segle XIX i principis del XX, o dels
inicis de l’època medieval i els orígens del cristianisme a la Seu d’Ègara. 

El Servei de Turisme elabora un programa estable de rutes i visites guiades a diferents
edificis  i  museus del  patrimoni   industrial  i  modernista  i,  enguany,   ha incrementat
l’oferta de visites:

- Un tastet pel modernisme industrial
- Visita a la Masia Freixa
- La Seu d’Ègara, un tresor amagat
- Pinzellades modernistes
- Fàbrica i somnis, el somni d’un obrer

També s’han realitzat visites al patrimoni de la ciutat a sol·licitud d’empreses, grups i
col·lectius. És el programa que anomenen “Rutes a la carta”, i que inclou la visita a
diferents recursos del patrimoni, com la Seu d’Ègara, el Castell-Cartoixa de Vallparadís,
etc.

Cal  destacar  també  que  coincidint  amb  la  celebració  de  diferents  activitats  i
esdeveniments a  la ciutat,  des del Servei de Turisme s’han ofert avantatges en les
visites a diferents museus i visites guiades:

- Tardor de Caça i Bolets. Oferta de 2x1 en el programa de rutes turístiques.

També es va oferir un 10% de descompte en els restauradors col.laboradors, si 
els visitants acreditaven haver realitzat una de les rutes turístiques programades.
Pack turístic: preus especials en allotjament hotels, menú especial caça i bolets i 
visita guiada gratuïta a la Masia Freixa.
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- Mitja Marató.  Pack turístic: preus especials en allotjament hotels i visita guiada 
gratuïta a la Masia Freixa

Altres accions de promoció amb sorteig de “vals” i de 2x1 en les diferents rutes 
programades:  Fira Modernista, B-Travel, Premis Concurs Poesia Bd6, Festa Major 
(Concurs Cassoles i Tast popular de vins), Fira Modernista de Barcelona i Fira 
Modernista de Canet de Mar.

El total de visitants que l’any 2016 van sol.licitar el servei de guia en les seves visites a
Terrassa va ser de 4.255 persones (+33,85%) i un total de 355 grups (+46,09%)
Pel que fa a la procedència de les persones que van concertar les visites turístiques
amb servei de guia, un 25,08% són de Terrassa, un 57,79%, de la Resta de Catalunya,
un 7,52%, de la Resta de l’Estat Espanyol i 9,61% de l’estranger.

Cal destacar molt especialment el nombre de visites turístiques amb servei de guia que
s’han registrat a la  Masia Freixa amb més de 2.000 persones (2.189). Unes dades
que s’han incrementat de forma important al llarg de 2016, millorant en aquest cas en
més d’un 78 per cent les assolides el 2015.

L’any 2016 s’ha mantingut  el conveni de col.laboració signat  amb Ferrocarrils  de la
Generalitat de Catalunya i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, amb
l’objectiu de promocionar l’oferta turística de Terrassa i facilitar-ne el desplaçament als
visitants potencials de Barcelona i la seva àrea metropolitana. 

L’oferta de bitllets combinats d’anada i tornada de la línia Barcelona-Vallès dels FGC,
inclou l’entrada a diferents museus de la ciutat:

- Modernisme industrial: mNACTEC+Casa Alegre+Masia Freixa
- Medieval: Seu d’Ègara+Castell cartoixa de Vallparadís
- Descobreix Terrassa. Seu d’Ègara, mNACTEC
- mNACTEC

L’any 2016 es van vendre un total de 606 bitllets combinats.

S’ha  mantingut  la  campanya  de  promoció  de  l’audioguia  de  la  ruta  Industrial  i
modernista”, creada l’any 2013. Aquest producte turístic permet donar a conèixer els
recursos  patrimonials  del  període  modernista  i  la  importància  que  va  tenir  aquest
moviment vinculat al passat de la indústria tèxtil a Terrassa, de forma lliure i autoguiada.
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Aquest producte va comptar amb la participació i suport de Turisme de Barcelona i de
la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona.

Al  llarg  de  l’any   2016  totes  les  persones  interessades  han  pogut  descarregar-se
l’audioguia de forma gratuïta. La descàrrega es realitza a través del web de turisme
www.visitaterrassa.cat, clicant al baner específic de la campanya.

Durant l’any 2016 s’han realitzat 1.267 descàrregues d’aquest producte turístic, en
català (721), castellà (331) i anglès (215)

Enguany s’ha creat l’AudioSigno-Guia de la “visita a la Masia Freixa, un nou producte
amb  subtitulació  i  llengua  de  signes  perquè  també  les  persones  amb  discapacitat
auditiva  puguin  fer  la  visita  a  aquest  edifici  modernista  de  forma  autònoma.   Es
presenta en els idiomes català, castellà i anglès.  Els continguts de l’AudioSigno-Guia
formen  part  de  l’audioguia  “Modernisme  Industrial  a  Terrassa",  un  producte  turístic
desenvolupat  amb  el  suport  de  BarcelonaTurisme  i  de  la  Diputació  de  Barcelona
(Barcelona és molt més).

En total s’han descarregat 725, en les versions català (407), castellà (221), i anglès (97)

Finalment, a banda del patrimoni cultural i arquitectònic, esdeveniments com el Festival
de Jazz o la Fira Modernista, les exhibicions castelleres  hi són presents a l’oferta de
turisme  de Terrassa i les diferents empreses i institucions integrades en la Taula de
Treball de Creació de Productes han creat packs turístics amb el suport del Servei de
Turisme de l’Ajuntament. (veure apartat Promoció i comercialització)

Aquesta oferta també s’ha incorporat a les accions de promoció d’institucions com la
Diputació de Barcelona (dins la Marca Costa  Barcelona),  de l’Agència Catalana de
Turisme, i del Consorci de Turisme del Vallès Occidental. 

Fira Modernista de Terrassa

La Fira Modernista s’ha convertit en el principal motor de promoció turística i cultural de
Terrassa i en un element de dinamització econòmica molt important.

Durant un cap de setmana, Terrassa torna a viure l’esplendor modernista de finals del
segle XIX i principis del XX amb més de 300 activitats per a tot tipus de públic. Circ
d’època, fira d’artesania, gastronomia, música, balls, teatre, visites guiades al patrimoni
i un ampli i variat programa d’activitats que fan de la Fira Modernista de Terrassa la
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gran festa del modernisme a Catalunya. Aquest 2016, en la seva XIV edició, la Fira es
va dedicar al món obrer. 

Els visitants de la fira van poder participar i ser testimonis directes de manifestacions,
recreacions històriques o visites guiades a les fàbriques de l’època. Però també es van
viure en primera persona els principals elements d’esbarjo de la societat d’aquells anys.
La vida a la fàbrica amb les seves difícils condicions laborals, els seus conflictes i les
seves  reivindicacions.  La  vida  quotidiana  de  treballadors  i  treballadores,  les  seves
manifestacions culturals i  les seves formes d’organització. La vida als seus ateneus,
cases del poble  o les societats corals, la seva premsa i també les seves formes d’oci,
el ball o el cant.
Entre  totes  aquestes manifestacions  associatives,  tingué  un paper  destacat  el  cant
coral. Des de mitjans del segle XIX les societats corals i principalment, els Cors de
Clavé, foren molt més que uns simples grups de cantaires. I a la Fira del 2016 van tenir
també un paper important. 

La Fira es desenvolupa en els carrers i places del centre de la ciutat:

- Parc de Sant Jordi i Rambla d’Ègara: Mercat modernista, més de 100 parades de
tallers d’artesans, Mercat alimentari, parades d’entitats, etc.
A l’edifici de la Masia Freixa, al Parc Sant Jordi, es troba l’Oficina de Turisme.

- Zona centre: Al  Raval de Montserrat té lloc la Fira de ciutats modernistes amb la
participació  d’ajuntaments,  equipaments  o  consorcis  de  ciutats  modernistes,  i  dels
museus de la ciutat. Parades i activitats al Mercat de la Independència.

-  A la  Plaça  Vella:  "Plaça  Vella  1900",  amb  actuacions  musicals  i  balls  d'envelat,
tòmbola filantròpica…

- Plaça Nova: Circ d’època i activitats de carrer

- Zona Font Vella-Passeig Comte Egara- Parc Vallparadís: Museus i
activitats a edificis modernistes, oferta gastronòmica i activitats al carrer

- Oferta gastronòmica
A la Plaça Salvador Espriu la restauració, la gastronomia i els productes hi són presents
sota l’impuls del grup  Terrassa Gastronòmica  i el suport del Consorci de Turisme del
Vallès Occidental. Diversos restaurants i bars ofereixen menús modernistes i ambienten
i decoren els seus establiments.
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- Visites a museus i edificis modernistes
Els museus de la ciutat ofereixen una jornada de portes obertes a tots els visitants i
programen tot un seguit d’activitats: teatralitzacions, visites guiades,tallers infantils...
També s’organitzen visites guiades a diferents edificis emblemàtics de la ciutat.

El programa de visites pel servei de Turisme de l’any 2016 há estat el següent:
Visites  als  edificis:  Masia  Freixa,  Les  voltes  de  La  Masia  Freixa,  Ajuntament  de
Terrassa, Escola Industrial,  Casa Josep Maria Coll  i  Bacardí, Parc de Desinfecció,  i
Teatre Principal
Rutes guiades:“De La Fàbrica Al Magatzem”, Teranyines”, “Després del toc de sirena”,
“Divertimento”

Les visites van comptar amb un total de  2.063 visitants

La Fira Modernista en xifres:

Malgrat les inclemències del temps, que van obligar a suspendre o canviar d’ubicació
algunes de les activitats programades a l’aire lliure, la Fira Modernista va rebre la millor
valoració per part dels visitants dels darrers anys:

• Segons l’enquesta de carrer realitzada per l’Ajuntament a través de l’Observatori
Econòmic i Social i de Sostenibilitat de Terrassa, 8,47 sobre 10 és la puntuació
de la Fira.

• Creix el nombre de persones que visiten per primer cop la Fira, el 16% del total,
superant el 12% de l’any 2015.

• El 96% dels enquestats manifesten que segura o probablement repetiran visita a
la Fira.

• 38.603 persones van visitar els museus i edificis Modernistes.
• 11.071 persones van visitar l’edifici modernista Masia Freixa
• 2.063 persones van seguir visites guiades al patrimoni (+6,2%)
• 4.689 persones van dirigir-se als punts d’informació turística de la Fira Modernis-

ta 
• 94 restaurants i bars participants en oferta gastronòmica modernista
• La despesa mitjana dels visitants és de 36,6 euros/persona: 43,7% en establi-

ments de restauració, 35,1% en paradetes del mercat modernista i 21,2% en bo-
tigues (comerç tradicional) 

• La despesa dels visitants forans es situa en el 50,7euros
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• La pàgina web de la Fira ha estat visitada per 7.366 usuaris i 18.883 pàgines vis-
tes.

• L’App dedicada al certamen va tenir 2.317 usuaris i 28.798 pàgines visitades
• Els  hashtags  #FiraModernistaTrs   #FiraModernista  i  #FiraModernistaTrs2016,

van arribar respectivament a 1.216.564, 973.925 i 1.176.703  usuaris.
• Prop de 500 activitats programades

Terrassa Gastronòmica

Un total de 86 establiments estan adherits a la marca Terrassa Gastronòmica:
26 restaurants - 25 forns i pastisseries - 4 carnisseries-xarcuteries, 29 parades (Mercat de la In-
dependència i Mercat de Sant Pere) , 2 comerços.

L’any  2016,  Terrassa  Gastronòmica  ha  organitzat  11  accions  de  promoció  dels
productes i establiments adherits a la marca:

o Minyons Terrassa Experience amb Terrassa Gastronòmica 
o Fira de l’Oliva de Ca N’Anglada - Exposició a la Biblioteca del Districte 2 (abril)

El Molí d’Oli Artesà d’Ullastrell, els olis de la “cistella”  i els seus productors  
o Fira Modernista - Presentació del Llibre : La Cuina Modernista amb Tastets TG
o Fira Modernista – Els Tastets de TG a la Plaça Salvador Espriu (maig)
o Campanya de promoció : “Benvinguts a Pagès” amb Terrassa Gastronòmica
      (juny) 
o Nova Ruta Gastronòmica 2017 : Terrassa Gastronòmica, De Tastet en Tastet

(agost-setembre)
o Gravació del Programa TV Local “Joc d’Amfitrions” amb Tastets TG (setembre)
o Presstrip Diputació de Barcelona TV5 Monde : Menú Tastets TG (novembre)
o Presstrip Agència Catalana de Turisme-Periodistes coreans: Tastets i sopar TG

(novembre)
o Fira del Bolet de Terrassa : Cafè Concert amb TG (novembre)
o XIV Jornades de Comerç de la Cecot : Tastets TG (novembre)  

El total de degustacions servides en les campanyes/accions de promoció de Terrassa
Gastronòmica  ha  estat  de  :  1.214  degustacions dels  diferents  productes  de  la
“cistella”. 

El Servei de Turisme i Promoció Exterior/Terrassa Gastronòmica també ha col·laborat
en un total de  16 activitats organitzades pel Gremi empresarial d’Hostaleria o altres
associacions: Jornades gastronòmiques, rutes de tapes i altres activitats. L’objectiu és 



Turisme i Promoció Exterior
Masia Freixa. Pl. Freixa i Argemí 11
08024 Terrassa
Tel. +34 93 739 74 21 - 93 739 70 00
www.terrassa.cat

posar en valor i dinamitzar el sector de l’hostaleria a la ciutat per crear sinergies amb
altres serveis i aprofitar la seva potencialitat per atreure nous visitants. 

o Oferta gastronòmica Mitja Marató Terrassa (gener) 
o VI Jornades del Cigró Menut i bacallà del Gremi Empresarial d’Hostaleria de Ter-

rassa i Comarca (febrer-març) 
o Campanya de promoció d’hivern de Terrassa Gastronòmica als Mercats Munici-

pals de la Independència i de Sant Pere (febrer-març) 
o Tast de consumidors de Col Brotonera de la Fundació Provada Terrassenca Sant

Galderic (març) 
o El mes de març “Terrassa a ritme de jazz- Música & Gastronomia &Turisme del

Gremi E. d’Hostaleria de Terrassa i Comarca i el Gremi de carnissers, i cansala-
ders-xarcuters de Terrassa i comarca (març) 

o Fira de l’Oliva – II Concurs i Ruta de Tapes de l’Associació de Comerciants de
Ca N’Anglada (març-abril) 

o Fira Modernista: Presentació llibre La Cuina Modernista de Jaume Fàbrega, Els
tastets  de  Terrassa  gastronòmica,  Oferta  gastronòmica  modernista,  Concurs
d’ambientació de bars i restaurants, La “cistella” modernista, presentació del ver-
mut “Un terrassenc” (maig) 

o VII Concurs i Ruta de Tapes “De Tapa en Tapa” dl Gremi E. d’Hostaleria de Ter-
rassa i Comarca (maig-juny) 

o Benvinguts a Pagès: visita a explotacions agrícoles, menús “Benvinguts a pagès
amb Terrassa Gastronòmica”, activitats complementàries turístiques i gastronò-
miques amb Terrassa Gastronòmica (juny) 

o “Stic de Festa” dl Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca  (juny) 
o Campanya de promoció d’estiu de Terrassa Gastronòmica als Mercats Municipls

de l  Independència i  de Sant Pere.  Promoció de nou receptari  amb Terrassa
Gastronòmica : L’Amanida terrassenca (juny-juliol) 

o Restaurants contra la Fam del Gremi E. d’Hostaleria de Terrassa i Comarca (se-
tembre-novembre) 

o IV Festival Música &Gintònic del Gremi E. d’Hostaleria de Terrassa i Comarca
(setembre-octubre) 

o V Concurs i Ruta de Tapes “Embarca’t” del Gremi E. d’Hostaleria de Terrassa i
Comarca (octubre) 

o Tardor de caça i bolets: XIX Jornades Gastronòmiques de caça i bolets, XI Fira
del  Bolet,  Degustacions  de  les  Jornades  gastronòmiques  (Estand  del  Gremi
d’Hostaleria de Terrassa i comarca, La “cistella de productes de tardor” als Mer-
cats, Concurs de receptes amb Botifarra Terregada, Presentació d’el Trinxat de
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Terrassa Gastronòmica, Cafè-concert amb “Tastets de Terrassa Gastronòmica”
(novembre) 

o Oferta gastronòmica en motiu de la “Trobada d’Aficionats a les construccions de
Lego” (desembre)

Enguany  s’han  creat  4  nous  productes  turístics amb  Terrassa  Gastronòmica  en
col·laboració amb empreses, entitats i institucions de la ciutat.

- Minyons de Terrassa Experience
- Queda’t a dinar! amb Terrassa Gastronòmica
- Menú per a 2 persones per les activitats de promoció del  Servei  de Turisme i

Promoció0 Exterior
- Terrassa Gastronòmica, De Tastet en Tastet

S’han desenvolupat un total de 5 accions per promocionar Terrassa Gastronòmica
en premsa i altres mitjans de comunicació. Algunes accions s’han portat a terme en
col·laboració amb la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona i
l’Agència Catalana de Turisme en l’organització de diferents viatges a Terrassa per part
de professionals del sector.

- Televisió: Gravació Programa TV1 “Aquí la Tierra” al Forn i Pastisseria Paris : Els
Rocs de Munt

- Televisió: Gravació del Programa Xarxa de Televisions Locals “Joc d’Amfitrions”
- Publicació en premsa: 1 pàgina de publicitat a la revista Descobrir cuina 
- Press Trips : 

o  Organitzat  per  Gerència  de  Serveis  de  Turisme  de  la  Diputació  de
Barcelona: TV5 Monde. Terrassa Modernisme Industrial

o Organitzat  per  l’Agència  Catalana de Turisme –Programa TV Corea:
The  Food  Odyssey, emès  a  KBS.  Cadena  principal  de  Corea.
Presenta xef Wook Jung Lee. Modernisme industrial i visita restaurant
Capritx(estrella Michelin)

S’han preparat un total de 11 cistelles amb productes de Terrassa Gastronòmica per
accions de promoció o de comercialització

Finalment, s’han creat nous aplicatius per a tablets i mòbils per promocionar dos dels
esdeveniment  més  destacats  celebrats  a  la  nostra  ciutat:   Fira  Modernista  i  la
campanya de tardor de caça i bolets. 
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TURISME DE REUNIONS 

El 2016 el programa Turisme de reunions compta amb 23 espais singulars (amb 120
sales),  3  establiments  hotelers  (amb  44  sales)  i  1  recinte  Firal.  També  amb  21
empreses  de  serveis  complementaris (activitats  outdoor,  càtering,  espectacles,
lloguer d’equipaments, traductors, transport ,...), i s’han creat un total de 15 activitats
“After the meeting”. 

L’Ajuntament  de  Terrassa  treballa  amb  la  Gerència  de  Serveis  de   Turisme  de  la
Diputació de Barcelona, dins el programa Barcelona Province Convention Bureau, per
tal de poder posicionar la nostra ciutat dins el sector del Turisme de Reunions. També
s’ha  col·laborat  amb el  Consorci  de  Turisme del  Vallès  Occidental  en  les diferents
accions o activitats programades.

Durant  aquest  any  2016,  el  Barcelona  Province  Convention  Bureau  i  el  Barcelona
Convention  Bureau,  estan  treballant  conjuntament  amb  l’objectiu  de  construir  una
estructura més forta per promocionar la gran destinació Barcelona (ciutat i comarques)
de manera integral en el sector MICE.

Dels esdeveniments celebrats a la ciutat, l’Ajuntament  ha donat suport a l’organització
de:  114 esdeveniments.

TURISME ESPORTIU

Aquest  any 2016,  el  Servei  de Turisme ha continuat  treballant  en el  Programa de
Turisme Esportiu per impulsar el  turisme dins dels esdeveniments esportius que se
celebren a la ciutat.  

Cites esportives de referència on s’ofereixen paquets especials tant per els participants
com per aquelles persones que els acompanyen o que es desplacen a la ciutat amb
motiu d’aquesta cita esportiva. Així mateix, enguany s’ha incorporat l’oferta turística i
gastronòmica en ocasió de la celebració d’alguns esdeveniments i també s’han facilitat
publicacions i material promocional als assistents.

En  col·laboració  amb  els  agents  públics  i  privats,  i  especialment  amb  l’Agència
Catalana de Turisme, la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Vallès
Occidental, la nostra ciutat promou la seva oferta turística englobada en les marques
Costa Barcelona i Catalunya, i centrada en els àmbits on Terrassa té més potencial,
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com el cultural i patrimonial, el d’esdeveniments, el professional i de negocis, l’actiu i de
natura, o la gastronomia.

En aquest sentit que s’està treballant amb els agents locals implicats per estructurar i
millorar una oferta que ja existeix, i que té el seu punt àlgid en l’hoquei herba, un esport
molt  identificat  amb  la  ciutat,  i  que  a  més  de  comptar  amb  els  millors  clubs  i
instal·lacions,  genera  un  flux  continuat  d’esdeveniments  esportius,  competicions,
equips i stages al llarg de tot l’any, com es pot veure al quadre que adjuntem. Terrassa
va ser subseu olímpica el 1992 i precisament gràcies a l’hoquei som potser la ciutats
més olímpica del món pel gran nombre d’esportistes terrassencs que han participat en
les diferents edicions dels Jocs.

Durant  l’any  2016  s’han  fet   gestions  amb l’Agència  Catalana de Turisme  perquè
s’incorpori la disciplina de l’hoquei i així la  nostra destinació pugui optar a la certificació
del segell de Turisme Esportiu. D’aquesta forma es podrà promocionar i comercialitzar
l’oferta turística de Terrassa relacionada amb els esports

S’ha tingut presència o s’ha col.laborat en l’organització de 4 esdeveniments esportius:

Mitja Marató de Terrassa
Diumenge 24 de gener
Organitza: Associació Mitja Marató de Terrassa
Total inscrits: 3069
Edició de fulletó amb l’oferta gastronòmica i turística del cap de setmana. Pack turístic
(oferta d’allotjament)
Informació turística per web oficial de l’esdeveniment 
Promoció i difusió de les accions a través de les XXSS

4th European Mami's Hockey Festival
Presentació: 17 de maig, a la Masia Freixa
Del 20 al 22 de maig 
Organitza: Club Egara
Participants: 100 Catalunya, 100 Resta Espanya i 300 d’Europa

III Volta a la Mola BTT- Terra Bike
Parc Natural de Sant Llorenç
5 de juny
Organitza: Terra Bike
Informació turística i gastronòmica
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Yellow Cup Tennis- Campionat Espanya Cadet
Organitza: ATHC
Del 27 de juny al 2 de juliol
500 participants
Informació turística i gastronòmica

TERRASSA DESTINACIÓ DE TURISME ACCESSIBLE

El dia 11 de juliol es van presentar en roda de premsa la Guia de Recursos i activitats
Accessibles i l'Audio-Signo-Guia de la Masia Freixa. 

Aquesta  Guia  s'ha  elaborat  des  del  Servei  de Turisme i  Promoció  Exterior  amb la
col·laboració de l'Oficina Tècnica per a la Promoció de l'Accessibilitat de l'Ajuntament
de Terrassa. Incorpora les fitxes de cada recurs o activitat amb informació detallada
dels serveis que s'ofereixen per a tothom:

· Museus i monuments (7)
· Altres llocs d'interès (8)
· Allotjaments (4)
· Espais Naturals (2)
· Transports (5)
· Empreses de serveis (4)
· Restaurants adaptats-accessibles (13)
· Establiments sense gluten (18)
· Restaurants “No em puc esperar” ( 13 ) 
La Guia també incorpora 7 activitats creades per empreses i entitats o des del propi 
Servei de Turisme de l'Ajuntament de Terrassa, com per exemple: La Ruta teatralitzada 
inclusiva: Natura, un viatge pels sentit; ''El Parc a l'abast de tothom, la cadira de 
muntanya''; La Visita a la Masia Freixa/''Vine a descobrir la joia modernista de Terrassa''
o ''Minyons de Terrassa Experience''.
Actualment es pot consultar a Turisme Accessible del web http://visitaterrassa.cat/guia-
recursos-accessibles/ 

També es va presentar un nou producte turístic. Es tracta de l'Àudio-Signo-Guia de la 
visita a La Masia Freixa, amb subtitulació i llengua de signes perquè les persones 
amb discapacitat auditiva puguin fer la visita a aquest edifici modernista de forma lliure.

L'Àudio-Signo-Guia inclou 3 capítols, el primer presenta la ciutat de començament del 
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segle XX, el segon dóna a conèixer la història i l'arquitectura de la Masia Freixa, i el 
tercer explica la decoració i les arts aplicades que es troben en el seu interior. Es pot 
consultar a Turisme Accessible del web http://visitaterrassa.cat/audio-signo-guia/ en 
tres idiomes: català, castellà i anglès.

La Guia de Recursos i activitats Accessibles  es va presentar a l’Agència Catalana de
Turisme   per  incorporar-lo  al  seu  programa  de  “Turisme  per  a  Tothom”,  i  poder
promocionar Terrassa com a nova destinació.

El  mes de  desembre,   l’Agència  Catalana  de Turisme va reconèixer  la  nostra
ciutat  com a  Destinació de  Turisme Accessible  de  Catalunya i  l’oferta  turística
s’incorpora  dins  el  programa  “Turisme  per  a  Tothom”,  al  web
http://turismeperatothom.catalunya.com/ca/

Aquest web incorpora una selecció de destinacions d’arreu de Catalunya que ofereixen
al turista amb discapacitat o mobilitat reduïda tota una sèrie de serveis adaptats a les
seves necessitats, i està disponible  en català, castellà, anglès, francès, italià i alemany,
aquesta  Web  compleix  amb  els  nivells  mes  alts  d’accessibilitat  i  usabilitat  per  a
persones amb discapacitat.

CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac ha renovat enguany Carta Europea
de Turisme Sostenible (CETS) per als propers cinc anys, fins al 2020.
El mes de desembre va tenir lloc a Brussel·les, a la seu de la Federació Europarc, el
lliurament de l'atorgament de la renovació de la Carta Europea de Turisme Sostenible
al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac per al període 2016-2020.
La CETS, gestionada per la Federació Europarc, és un reconeixement d’abast europeu
que garanteix que l’ús turístic dels parcs és compatible amb la conservació del territori,
tot minimitzant els impactes negatius i contribuint al desenvolupament econòmic local.

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac està acreditat amb la CETS des de
l'any 2011, i  té  una estrategia turística sostenible elaborada i consensuada amb els
agents implicats de la zona.

La participació és un dels elements essencials de la CETS. El procés de participació
implica la col·laboració, cooperació i consens entre tots els agents implicats en l'oferta
turística de la zona per elaborar una estructura de turisme sostenible al parc natural.  
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L’Ajuntament de Terrassa està representat a la CETS  i forma part dels Òrgans de parti-
cipació (Grup de Treball i Comissió Consultiva i Fòrum Permanent)

A partir de l'any 2014 diferents empreses del Parc natural de Sant Llorenç del Munt van
obtenir aquest reconeixement europeu. 

PROMOCIÓ I COMERCIALITZACIÓ

Taula de Treball de Creació de Producte Turístic

Cal destacar  la importància i la bona predisposició de tots els membres de la Taula per
formar  part  d’aquest  treball  col·laboratiu  de  creació  de  propostes,  així  com  per
participar  en  les  diferents  accions  de  promoció  que  es  duguin  a  terme  i  establir
sinèrgies entre els diferents agents del sector.

Al llarg de l’any també  s’han creat un total de 9 productes turístics nous, alguns d’ells
impulsats per alguns dels membres de la Taula: 

- Per la Mitja Marató fes nit a Terrassa!: els Hotels Don Cándido, DoubleTree by
Hilton Hotel & Conference Center La Mola, Terrassa Park, i B&B ofereixen preus
especials amb motiu d’aquest esdeveniment esportiu, i els bars i restaurants de
la ciutat ofereixen ofertes i menús especials als participants i acompanyants de
la 17a Mitja Marató Ciutat de Terrassa. Inclou oferta turística durant el cap de
setmana.

- Cap de setmana a ritme de jazz:  pack turístic amb motiu de la celebració del
Festival de Jazz que inclou allotjament  (Hotels Don Cándido, DoubleTree by Hil-
ton Hotel & Conference Center La Mola, Terrassa Park, i B&B), concerts i visites
guiades a la ciutat. Del 2 al 20 de març

- MenJazz- Turisme &Jazz&Gastronomia
A iniciativa del Gremi empresarial d’Hostaleria de Terrassa i comarca, creació de
menús especials amb motiu de la celebració del Festival de Jazz. Avantatges i
descomptes  en  visites  guiades  al  patrimoni  del  Servei  de  Turisme,   i  portes
obertes als museus de la ciutat. Del 2 al 20 de març
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- Fira Modernista de Terrassa. Els Hotels Don Cándido, DoubleTree by Hilton Ho-
tel & Conference Center La Mola, Terrassa Park, i B&B ofereixen preus especials
amb motiu d’aquest esdeveniment.
Programa  específic  de  la  Fira  Modernista  amb  visites  guiades,  menús
modernistes, activitats... 6,7 i 8 de maig

- Campanya Benvinguts a Pagès, amb Terrassa Gastronòmica: programa d’activi-
tats del 17 al 19 de juny, per donar a conèixer els productors i productes de Ter-
rassa i comarca, posant en valor la gastronomia de la zona. Visites a pagès, me-
nús benvinguts a pagès als restaurants, oferta d’allotjament i circuït de visites
guiades a la ciutat. Una iniciativa de l’Agència Catalana de Turisme amb el su-
port d’altres institucions, i en la qual han participat el Consorci de Turisme del
Vallès  Occidental,  l’Ajuntament  de  Terrassa/Terrassa  Gastronòmica,  el  Gremi
d’Hostaleria de Terrassa i comarca, i d’altres empreses i entitats de la ciutat.
Programa  de  visites  guiades  al  patrimoni,  oferta  d’allotjament,  menús
“Benvinguts a Pagès”, amb productes de Terrassa Gastronòmica.

- Monestir de Sant Cugat/Seu d’Ègara Terrassa,Tresors amagats a prop de Barce-
lona: conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Cugat, Turisme de Barcelona i Tu-
risme de la Diputació de Barcelona. Comercialització a través del portal de ven-
da  on-line  de  Turisme  de  Barcelona
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/ . Es va presentar al mitjans de co-
municació el 13 de juliol.

- Terrassa Gastronòmica de tastet en tastet: adreçat a visitants i turistes i públic
en general, amb la participació del Gremi d’Hostaleria de Terrassa i comarca i de
Terrassa Turisme. S’ofereixen 4 tastets  elaborats amb productes de Terrassa
Gastronòmica per un preu total de 10€, que es poden bescanviar en els 8 res-
taurants agremiats i adherits a Terrassa Gastronòmica.
De l’1 d’agost al 2 d’octubre de 2016

- Tardor de Caça i Bolets. Del 4 al 27 de novembre va tenir lloc la campanya "Tar-
dor de Caça i Bolets a Terrassa", amb la qual es pretén acostar als ciutadans i
els visitants al món dels bolets i la gastronomia típica de la tardor. Enguany s’han
celebrat les XX Jornades Gastronòmiques de caça i bolets , i també la XI Fira del
bolet (5 de novembre)
S’ha preparat una oferta de 2x1 en el programa de rutes turístiques: Un tastet pel
modernisme  industrial,  La  Seu  d’Ègara,  un  tresor  amagat,  Pinzellades
modernistes, Fàbrica i somnis, el somni d’un obrer.
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També es va oferir un 10% de descompte en els restauradors col.laboradors, si
els visitants acreditaven haver realitzat una de les rutes turístiques programades.
Els  Hotels Don Cándido,  DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Center La
Mola,  Terrassa Park,  i  B&B ofereixen preus especials  en  l’allotjament  hotels,
menú especial caça i bolets i visita guiada gratuïta a la Masia Freixa.

- Oferta d'allotjament Festival TNT
Participació de l’Hotel Don Cándido en la creació d’una oferta especial per als
visitants del Festival TNT. Oferta de visites a la Masia Freixa i altres recursos del
patrimoni. Promoció de Denim Shop Art i altres activitats del cap de setmana. Del
29 de setembre al 2 d’octubre

Aquests productes s’han incorporat al catàleg de Productes Turístics  i Experiències de
la  web:  www.visitaterrassa.cat,  i,  des  del  Servei  de  Turisme es  dóna  suport  en  la
comercialització a través d'altres plataformes.

També  s’ha  treballat  conjuntament  en  la  creació  d’una  oferta  d’activitats
(gastronòmiques, culturals, d’allotjament) amb motiu de la celebració d’esdeveniments,
i que s’ha pogut trobar a les webs de les diferents entitats i empreses organitzadores: 

o Denim Shop-Art – del 30 de setembre al 2 octubre 

o Diades Castelleres (Castellers i Minyons de Terrassa) 5 i 6 novembre, i 19

i 20 de novembre, respectivament

o Trobada d’Aficionats de Lego-  3 de desembre

Col.laboració amb institucions i sector turístic 

L’Ajuntament  de  Terrassa  forma  part  del  Cercle  de  Turisme  de  la  Diputació  de
Barcelona, un entorn de treball cooperatiu públic-privat per a la promoció turística de la
província  de  Barcelona.  L'objectiu  principal  del  Cercle  de  Turisme  és  impulsar  la
participació de les empreses del  sector  turístic en la promoció col·lectiva dels seus
productes i les seves destinacions.

També forma part de la Taula de Treball  de Museus i espais patrimonials,  de la
Gerència  de Serveis  de Turisme de la Diputació  de Barcelona, que aplega aquells
museus i espais patrimonials que es mostren al públic, amb la voluntat de ser autèntics
productes turístics, que donin a conèixer al públic visitant el ric patrimoni cultural que es
troba a les comarques de Barcelona, i de la Taula de Treball de Modernisme, on 
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s’incorporen les rutes modernistes i  recursos patrimonials, que es mostren al públic
com a productes turístics, per tal de donar a conèixer el ric patrimoni que representa
aquest moviment de Barcelona i els seus entorns.

Des  de  l’any  2015  l’Ajuntament  de  Terrassa/Servei  de  Turisme  forma  part  de  les
Taules de Treball de Golf, ja que Terrassa compta amb un dels mes importants camps
de golf  del  nostre País,  i  a  la de  Gastronomia,  per  poder promocionar  la marca i
l’oferta de Terrassa Gastronòmica.

Al llarg de l’any 2016, el Servei de Turisme ha assistit a les diferents reunions de treball
convocades,  on  s’han  tractat  temes  relacionats  amb  la  promoció  turística  de  la
província  a  partir  dels  equipaments  i  els  diferents  esdeveniments  programats  als
diferents territoris.

Formar part del Cercle de Turisme de la Diputació de Barcelona ens ha permès poder
participar en les diferents accions de promoció que duen a terme aquesta institució, en
moltes ocasió sota el paraigües de l’Agència Catalana de Turisme (ACT): workshops,
fam i press-trips, sessions informatives, presència en Fires...

L’Ajuntament de Terrassa/TerrassaTurisme es va adherir el 2015 al  Programa d’Afiliació de
l’Agència Catalana de Turisme i, per  tant,  pot gaudir dels avantatges dels seus Programes
de Treball.

L’Ajuntament forma part del Consorci de Turisme del Vallès Occidental.

També presideix  la  Xarxa  de  Turisme Industrial  de  Catalunya,  i  la  Regidoria  de
Turisme i  Promoció Exterior  n'assumeix la vice-presidència.  Terrassa és referent en
turisme industrial, modernista i tèxtil. A través del programa Indústria Viva, s’ofereixen
visites a centres  tecnològics i empreses en actiu de diversos sectors per tal de poder
comprendre els processos productius de tot allò que ens envolta. 

Accions de comercialització
Enguany s’ha seguit  mantenint  la  presència en fires,  l’assistència a workshops,  i  el
suport en l’organització de viatges de professionals del sector del turisme a la nostra
ciutat per conèixer l’oferta turística de Terrassa. En total s’han realitzat 34 accions de
comercialització i, per tant, s’han incrementat respecte del 2015.
Aquestes  accions  s’han  realitzat  sota  el  paraigües  de  la  Gerència  de  Serveis  de
Turisme de la Diputació de Barcelona i de l’Agència Catalana de Turisme.
Pel que fa  fires especialitzades en turisme com la Fira B-Travel (17 al 19 d’abril) ,es va
fer una important acció per tal de promocional la Fira Modernista de Terrassa (actuació
dels  Gegantons  Modernistes  i  passejada  de  col·lectiu  de  dones  vestides  d’època).
També  cal  destacar  la  participació  a  la  Fira  Modernista  de  Canet  de  Mar,   Fira
Modernista de Barcelona, Fira de Girona (28 d’octubre), i Fira Modernista de Terrassa. 
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Cal destacar la presentació de l’oferta turística i cultural a setmana catalana a Singapur
(del 19 al 21 d’octubre), organitzada per l’Agència Catalana de Turisme de Catalunya,
coincidit amb la Fira Internacional ITB Àsia. La delegació municipal va mantenir més de
40 contactes amb empreses i operadors turístics de països com Austràlia, Xina, Hong
Kong, Malàisia, Canadà, Indonèsia, Japó, Singapur, Índia, EUA o Tailàndia.
La presència de la Colla Minyons de Terrassa a la fira, amb l’impacte mediàtic que han
provocat  les seves actuacions,  va suposar una oportunitat  única per  a la promoció
turística i cultural de la ciutat.

D’altra banda,  Terrassa Turisme també ha estat  present a FITUR, el dies 20 i 21 de
gener de 2016, dins l’estand de la Diputació de Barcelona-Marca Costa Barcelona.

La Diputació de Barcelona ha participat, un any més, en l’estand de l’Agència Catalana
de Turisme (ACT), on el públic assistent disposarà de les diferents ofertes turístiques
de la  província de Barcelona, sota les marques turístiques Costa Barcelona i Paisatges
Barcelona.

En aquesta ocasió s’ha pogut mostrar al sector professional l’oferta turística de la ciutat
de Terrassa, principalment el modernisme i la Fira Modernista (6,7 i 8 de maig), així
com els productes turístics creats conjuntament amb les empreses del sector turístic de
la ciutat.

En total s’ha participar en 22 accions/Fires

A més, s’ha participat en:

3 Workshops: 

- 1er Workshop de Turisme Accessible/Turisme per a Tothom, Agencia Catalana de 
Turisme, Barcelona  ( 9 de juny)
- Terrassa Turisme – Buy Catalunya (28 de setembre)
- Barcelona Province Convention Bureau- Turisme de Reunions, Museu Marítim- BCN 
(27 d’octubre)

I s’ha donat suport a 9 viatges a Terrassa per part de professionals del Turisme: 
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5 Fam-trips: 
-  Turisme Accessible -Terrassa Turisme Agencies de Viatges especialitzades (25 de
febrer)
-  Turisme Accessible-Terrassa Turisme.  Agències  de Viatges especialitzades (18 de
març)

- IAGTO-GOLF-TROPHY PRE-FT + POST-FT MAIG 2016- Golf,  Barcelona És Molt
Més 
(18 de març), 
- KONSULTRA BELGICA, Barcelona és Molt Més (29 d’octubre)
- MICE MERCAT FRANCÈS, Barcelona és molt més (21 d’octubre)

3 Press-trips
- TV COREANA, Agència Catalana de Turisme (27 d’octubre) 
- TV5 MONDE FRANÇA I BÈLGICA, Barcelona Es molt més/Costa Barcelona (18 d’oc-
tubre),
- ZEME SVETA ( 7 d’octubre

1  Blog-trips:   
- #MONNUAGETRIP, Barcelona c’est Bien Plus (22 de setembre)

2017

- Suport en la creació i comercialització de productes turístics creats a l’entorn de la
Taula de Treball de Turisme.

- Convocatòria i assistència de reunions amb les empreses i entitats que formen part de
la Taula de Treball de Turisme. 

- Col·laboració amb el sector públic i privat en programes vinculats a la promoció del tu-
risme esportiu i de reunions. 

- Participació de Terrassa en les accions de promoció de l’Agència Catalana de Turis-
me, la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona i el Consorci de
Turisme del Vallès Occidental, sota les marques “Catalunya” i Costa Barcelona”: Fires,
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workshops, viatges  a Terrassa per part de professionals (Fam-trips, Press-trips i Blog-
trips...).

- Incorporació de Terrassa Turisme als nous programes de treball (segells i marques)
de l’Agència Catalana de Turisme. 

- Participació en la reunió anual del Cercle de Turisme de la gerència de Turisme de la
Diputació de Barcelona i en les  dues Jornades Tècniques i Programes de Treball de
l’Agència Catalana de Turisme.

- Realització d’accions de promoció turística i assistència a fires i esdeveniments.

- Realització de diferents campanyes a través de les xarxes socials de Terrassa Turis-
me per donar a conèixer l’oferta turística i els esdeveniments, que inclou l’edició men-
sual d’una newsletter.

- Manteniment de l’atenció personalitzada a visitants i turistes mitjançant l’Oficina de
Turisme.

- Seguiment de programes vinculats al compromís amb la millora continua de la soste-
nibilitat i qualitat turística.

- Programació d’un ampli programa d’activitats a l’entorn de la temàtica de la Fira Mo-
dernista. 

- Realització d’una campanya de publicitat online i offline per donar a conèixer l’oferta
turística i comercial de la Fira Modernista.

- Programa de visites guiades als recursos del patrimoni modernista durant el cap de
setmana de celebració de la Fira Modernista.

- Lideratge i organització d’activitats del grup de treball de Terrassa Gastronòmica.

- Convocatòria i seguiment de reunions amb els Gremis, Associacions i Entitats que for-
men part de la Comissió Terrassa Gastronòmica.

- Actualització de la web per a dispositius mòbils i tablets, així com la web de www.visi-
taterrassa.cat
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- Creació de nous aplicatius per a mòbils i tablets amb l’objectiu de promocionar esde-
veniments.

- Desenvolupament del Pla de xarxes socials de Terrassa Turisme.

- Realització de les accions de promoció (assistència a fires, etc.), promoció genèrica
del turisme industrial i relació amb xarxes i projectes d’abast espanyol i europeu, de la
Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya. 

- Programa anual d’oferta de rutes i visites guiades. 

- Programa estable de visites guiades a la Masia Freixa.

- Elaboració d’una enquesta de satisfacció a les persones participants en les rutes i visi-
tes guiades.

- Treball conjunt amb entitats, museus i empreses per a l’elaboració de noves visites i
rutes turístiques a la ciutat.

- Actualització i creació de nous productes de Turisme Accessible.

- Edició de publicacions i campanya de publicitat específica online i offline per donar a
conèixer l’oferta de rutes i visites guiades.

2018

- Suport en la creació i comercialització de productes turístics creats a l’entorn de la
Taula de Treball de Turisme.

- Convocatòria i assistència de reunions amb les empreses i entitats que formem part
de la Taula de Treball de Turisme. 

- Col·laboració amb el sector públic i privat en programes vinculats a la promoció del tu-
risme esportiu i de reunions. 

- Participació de Terrassa en les accions de promoció de l’Agència Catalana de Turis-
me, la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona i el Consorci de
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Turisme del Vallès Occidental, sota les marques “Catalunya” i Costa Barcelona”: Fires,
workshops, viatges  a Terrassa per part de professionals (Fam-trips, Press-trips i Blog-
trips...).

- Seguiment del projecte d’adhesió de Terrassa al Programa de Treball Segell de Turis-
me Esportiu, impulsat per l’Agència Catalana de Turisme.

- Participació en la reunió anual del Cercle de Turisme de la Gerència de Turisme de la
Diputació de Barcelona i en les  dues Jornades Tècniques i Programes de Treball de
l’Agència Catalana de Turisme.

- Participació en les sessions monogràfiques sobre “l’Estratègia de Màrqueting Turístic
de la Destinació Barcelona” per tractar aspectes de posicionament, demanda, oferta,
promoció, territori i tendències de turisme que afecten a la destinació.

- Realització d’accions de promoció turística i assistència a fires i esdeveniments.

- Realització de diferents campanyes a través de les xarxes socials de Terrassa Turis-
me per donar a conèixer l’oferta turística i els esdeveniments, que inclou l’edició men-
sual d’una newsletter.

- Seguiment del programa de treball Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Na-
tural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, a través del Grup de Treball específic.

- Seguiment dels projectes de posada en marca de noves formes d’allotjament (alberg i
implantació d’una àrea d’autocaravanes)

- Programació d’un ampli programa d’activitats a l’entorn de la temàtica de la Fira Mo-
dernista. 

- Realització d’una campanya de publicitat online i offline per donar a conèixer l’oferta
turística i comercial de la Fira Modernista.

- Programa de visites guiades als recursos del patrimoni modernista durant el cap de
setmana de celebració de la Fira Modernista.

- Lideratge i organització d’activitats del grup de treball de Terrassa Gastronòmica.
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- Convocatòria i seguiment de reunions amb els Gremis, Associacions i Entitats que for-
men part de la Comissió Terrassa Gastronòmica.

- Seguiment  del “Pla per la recuperació de la identitat gastronòmica vallesana”

- Actualització de la web per a dispositius mòbils i tablets, així com la web de www.visi-
taterrassa.cat

- Creació d’aplicatius per a mòbils i  tablets amb l’objectiu de promocionar esdeveni-
ments.

- Desenvolupament del Pla de xarxes socials de Terrassa Turisme.

- Realització de les accions de promoció (assistència a fires, etc.), promoció genèrica
del turisme industrial i relació amb xarxes i projectes d’abast espanyol i europeu, de la
Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya. 

- Informació diària de l’oferta turística de la ciutat amb els diferents mitjans i canals del
servei: Oficina de Turisme, web, xarxes socials, etc.

- Atenció i venda de productes a la botiga de l’Oficina de Turisme 

- Elaboració programa anual  de rutes i visites guiades

- Seguiment del procés per l’atorgament del programa BIOSPHERE a l’Oficina de Turis-
me, vinculat al compromís amb la millora continua de la sostenibilitat i qualitat turística

- Manteniment d’un programa estable de visites guiades a la Masia Freixa.

- Elaboració d’una enquesta de satisfacció a les persones participants en les rutes i visi-
tes guiades.

- Treball conjunt amb entitats, museus i empreses per a l’elaboració de noves visites i
rutes turístiques a la ciutat.

- Actualització dels productes de Turisme Accessible.

- Edició de publicacions i campanya de publicitat específica online i offline per donar a
conèixer l’oferta de rutes i visites guiades.
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Recursos utilitzats

Els recursos utilitzats pel Servei de Turisme al llarg d'aquest període per desenvolupar
les línies estratègiques i els àmbits d'actuació definits al Pla de Desenvolupament es
pot considerar que suposen el total del pressupost assignat al Servei, ja que, com s’ha
explicat, l’activitat anual d’aquest s’ha centrat en treballar les línies estratègiques i els
àmbits d’actuació del Pla. Ho especifiquem per anualitats:

Període Import executat capítols II
i IV

2015       71.508,00 €

2016       88.716,96 €

2017       81.586,37 €

2018       82.541,61 €

TOTAL  2015  -
2018

    324.352,94 €

Resultats assolits

2015

- Adhesió d’un total de 89 establiments al programa Terrassa Gastronòmica

- Organització de noves activitats de Terrassa Gastronòmica: 19 accions amb l’ob-
jectiu de promocionar tant els productes com també els establiments que formen
part de Terrassa Gastronòmica.

- Realització de dues reunions de la Taula de Treball de Producte Turístic, amb
prop de 30 empreses del sector turístic, per establir línies conjuntes de promoció
i comercialització de producte.    
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- Creació de 6 paquets turístics: Festival de Jazz-PicnicJazz, Tardor de caça i bo-
lets, “Per la Mitja Marató fes nit a Terrassa”, Minyons de Terrassa Experience,
Vallès Drac Race. Bitllet Combinats FGC +entrada 

- a museus de la ciutat. Col.laboració amb el sector privat de la Taula de Treball
de Producte Turístic.

 
- Celebració a Terrassa de 93 esdeveniments de l'àmbit del Turisme de Reunions

gestionats pel Servei.

- Suport en 9 esdeveniments celebrats dins l’àmbit del Turisme Esportiu

- Venda de 1.201 articles de promoció turística produïts per empreses o artesans
locals.

- Programa de visites guiades als recursos turístics,  amb participació de 3.179
persones

- Participació en 3 Workshops, i s’ha donat suport a  7 viatges a Terrassa per part
de professionals del Turisme: 3 Fam-trips, 2 press-trips, i 2 Blogg-trips

- 30 accions directes de promoció turística, de les quals 20 a Fires 

- 4.669 consultes ateses als punts d'informació turística

- 7.495 visitants a la Masia Freixa i 10.916 persones van visitar l’edifici modernista
durant la Fira Modernista de Terrassa.

- 1.942 persones van seguir visites guiades al patrimoni organitzades durant la
Fira Modernista

-     7.383  persones van dirigir-se als punts d’informació turística de la Fira

- Participació en el programa EDDETUR, d’enquestes de la Demanda en Destina-
ció Turística

- Col.laboració en els 7 viatges de professionals de Turisme a Terrassa organit-
zats. 
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- Participació en la reunió anual del Cercle de Turisme de la Gerència de Turisme
de la Diputació e Barcelona

- Incorporació de 6 empreses al programa Indústria Viva, dos equipaments i un
nou municipi a la Xarxa (Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant), a més de gestions
per la propera incorporació de tres nous municipis

 
- Acords de cooperació amb la Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona

i l’Agència Catalana de Turisme

- Increment de socis del Club XATIC fins als 5.500 i organització de 6 visites

- Participació presencial en 3 accions promocionals a fires turístiques

- Posada en marxa del projecte I-Biblioteques en col·laboració amb el Servei de
Biblioteques

- Organització del programa especial commemoratiu de l’Any Internacional de la
Llum, amb disseny d’un espectacle singular i activitats a sis equipaments de la
Xarxa

- Adhesió a l’associació europea de Turisme Industrial IT Europe

- Posada en marxa del Pla de comercialització mitjançant l’establiment d’acords
amb agències del territori per posar al mercat productes turístics basats en la
Xarxa d’equipaments i municipis

2016

- Programa de visites guiades als recursos turístics, amb participació de  4.255
persones 

- Un nou producte turístic creat que inclou la visita a la Seu d’Ègara i al Monestir
de Sant Cugat (projecte conjunt amb l’Ajuntament de Sant Cuigat i Turisme de
Barcelona(Diputació de Barcelona)
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- 2.189 visitants a la Masia Freixa i 11.071 persones van visitar l’edifici modernista
durant la Fira Modernista de Terrassa.

- 2.063 persones van seguir visites guiades al patrimoni organitzades durant la
Fira Modernista

- Realització de la Guia dels recursos turístics accessibles, que inclou museus,
edificis del patrimoni modernista i medieval, restaurants, serveis i equipaments
de lleure, i productes turístics creats.

- Realització de l’audiosignoguia  de la visita a la Masia Freixa 

- Reconeixement de la ciutat de Terrassa com a Destinació de Turisme Accessible
per part de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

- Realització de dues reunions de la Taula de Treball de Producte Turístic, amb
més de 30 empreses del sector turístic, per establir línies conjuntes de promoció
i comercialització de producte.    

- Creació d’un total de 9 Paquets turístics, dels quals 6 conjuntament amb el sec-
tor hoteler, amb motiu de la celebració de diferents esdeveniments: Mitja Marató,
Festival de Jazz, Fira Modernista, Benvinguts a Pagès, tardor de caça i bolets,
Festival TNT. 

- Incorporació dels productes turístics creats a la web www.visitaterrassa.cat, així
com difusió a través de les xarxes socials de Terrassa Turisme.

- 6.984 consultes ateses a l’Oficina de Turisme
 

- Participació en el programa EDDETUR, d’enquestes de la Demanda en Destina-
ció Turística

- Adhesió d’un total de 86 establiments al programa Terrassa Gastronòmica, i 24
productes seleccionats.
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- Suport de Terrassa Gastronòmica en 16 activitats organitzades per Gremis, i As-
sociacions,  i  organització d’  11 accions  de promoció dels productes i  establi-
ments adherits a la marca Terrassa Gastronòmica.

- L’Oficina de Turisme renova el segell del Sistema de Qualitat Turística SICTED

- Suport en 4 esdeveniments celebrats dins l’àmbit del Turisme Esportiu

- Suport en la celebració a Terrassa de 14 esdeveniments de l'àmbit del Turisme
de Reunions.

- Participació en 3 Workshops, i s’ha donat suport a  9 viatges a Terrassa per part
de professionals del Turisme: 5 Fam-trips, 3 press-trips, i 1 Blogg-trips

- 34 accions directes de promoció turística, de les quals 22 a Fires 

- Participació en la reunió anual del Cercle de Turisme de la Gerència de Turisme
de la Diputació e Barcelona

- Col.laboració en els 9 viatges de professionals de Turisme a Terrassa organit-
zats.

- Creació de nous aplicatius per a mòbils i tablets amb l’objectiu de promocionar
esdeveniments: Tardor de Caça i Bolets i Fira Modernista

- Incorporació de 1 empresa al programa Indústria Viva, dos equipaments i tres
nous municipis a la Xarxa (Tàrrega, Torrelavit i Palafrugell), a més de gestions
per  la  propera  incorporació  de  tres  nous  municipis  i  un  consell  comarcal.
Incorporació de tres nous establiments col.laboradors al Club XATIC

- Continuitat en  la  col·laboració  amb  l’Agència  Catalana  de  Turisme  com  a
referents en Turisme Industrial a nivell de país.

- Increment de socis del Club XATIC fins als 6.400 i organització de 6 visites

- Participació presencial en 4 accions promocionals a fires turístiques  FITUR, B-
Travel, Fira Modernista de Terrassa, Fira Embarrats de Sant Joan de Vilatorrada.

- Participació en esdeveniments divulgatius:
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o Jornades Professionals del B-Travel
o Trobada de museus tècnics de l’estat espanyol per incorporació a l’ERIH
o Jornades del Patrimoni Industrial dels Amics de la Unesco de Girona

o Jornada del Cercle de Turisme de la Diputació de Barcelona
o Jornades d’Arqueologia Industrial

- Continuïtat  del  projecte  I-Biblioteques en  col·laboració  amb  el  Servei  de
Biblioteques

- Organització  de  la  Setmana  del  Turisme  Industrial  de  Catalunya.  Especial
esment a l’activitat del “Bus a cegues” amb la producció de sis rutes temàtiques
en autobús i més de 200 participants.

- Continuant  amb  el  Pla  de  comercialització,  establiment  d’acords  per  a  la
promoció d’activitats i paquets amb Fent País (caixes regal) i Cultruta.

2017

- S’han creat nous productes turístics amb motiu d’esdeveniments celebrats a la ciutat:
Mitja Marató, Vallès Drac Race, Festival de Jazz, Fira Modernista, Tardor de caça i Bo-
lets, Diades castelleres, Trobada d’Aficionats de Lego, entre d’altres.

- Signatura del conveni de col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa amb Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya,
per a la promoció de l’oferta turística mitjançant els bitllets combinats (viatge d’anada i
tornada FGC+entrada als museus).

- Presència i/o col·laboració en l’organització de diferents esdeveniments esportius: Mit-
ja Marató, Vallès Drac Race, European Mami's Hockey Festival, Torneig Europeu d’Es-
coles  de  Hockey  (TEEH  2017),  Seven  Cup,  Torneig  6  Nacions  de  hockey
Sub16&Sub18 femení, Torneig 4 Nacions de Hockey Herba, Marxa Cicloturista Volta a
Estenalles.

- Atorgament a Terrassa del distintiu “Marca Ciutats amb caràcter”, per part de l’Agència
Catalana de Turisme. Aquesta marca té com a objectiu posar en valor el patrimoni urbà
de Catalunya –més enllà de Barcelona- i promocionar aquelles ciutats que combinen di-
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ferents aspectes (cultura, art, gastronomia, arquitectura, innovació, etc.) per oferir al vi-
sitant una experiència completa.

- Suport del Servei de Turisme de l’Ajuntament en l’organització de diferents esdeveni-
ments de Turisme de Reunions celebrats a la ciutat, per part d’empreses, entitats o ins-
titucions.

- Representació de Terrassa dins el programa Barcelona Convention Bureau (Turisme
de Barcelona o Diputació de Barcelona), per tal de poder posicionar la ciutat dins el
sector del Turisme de Reunions.

- Participació en Fires, workshops, viatges  a Terrassa per part de professionals (Fam-
trips, Press-trips i Blog-trips...)

- Atenció diària a visitants i turistes de l’Oficina de Turisme

- Atenció i venda de productes a la botiga de l’Oficina de Turisme
 
- Terrassa Turisme s’ha adherit al Programa Biosphere Destination, per la millora conti-
nua de la sostenibilitat turística.

- Programa de visites guiades als recursos del patrimoni modernista durant el cap de
setmana de celebració de la Fira Modernista, adreçat a tot tipus de públic.

- Inserció de publicitat en mitjans especialitzats per donar a conèixer l’oferta de visites
guiades i l’esdeveniment Fira Modernista.

- Campanya de publicitat a FacebookADS per donar a conèixer l’esdeveniment Fira Mo-
dernista  i les principals novetats de la Fira 201.7 

- S’ha treballat conjuntament amb els Gremis, associacions i entitats en l’organització
de diferents esdeveniments, activitats i jornades gastronòmiques per promocionar els
productes i establiments de la marca Terrassa Gastronòmica: Menjazz-Festival de Jazz,
Fira Modernista, Tardor de caça i bolets, De tapa en Tapa Terrassa, degustació de pro-
ductes als Mercats Municipals, entre d’altres.

- S’han creat nous aplicatius per a mòbils i tablets amb motiu de la celebració de dife-
rents esdeveniments: Fira Modernista, Festival de Jazz, Tardor de caça i bolets.
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- S’han desenvolupat diferents campanyes de promoció a les xarxes socials de Terras-
sa Turisme amb motiu de la celebració d’esdeveniments com el Festival de Jazz o la
Fira Modernista així de Jornades i activitats gastronòmiques, atorgament a Terrassa del
segell Marca Ciutats amb Caràcter, programa de visites rutes turístiques, Tardor de Ca-
ça i Bolets, entre d’altres. 

- S’han convocat nous concurs d’Instagram des del perfil de Terrassa Turisme, conjun-
tament amb entitats i associacions de la ciutat: Millor foto de l’any, Vallès Drac Race,
Fira Modernista, “Trinxat de Terrassa Gastronòmica”.

- S’ha ampliat l’oferta de rutes amb servei de guia per donar a conèixer els recursos del
patrimoni modernista i industrial i medieval.

- Es manté la visita guiada a la Masia Freixa, a les 12 hores, de dilluns a diumenge, en
diferents idiomes

- S’ha incrementat el nombre de participants en les rutes i visites guiades a la ciutat
(+11,86%), i a la visita a la Masia Freixa  (+11,14%).

- Signatura del conveni de col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa amb Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya,
per a la promoció de l’oferta turística mitjançant els bitllets combinats (viatge d’anada i
tornada FGC+entrada als museus).

- S’ha desenvolupat una campanya de promoció específica de visites i rutes a les xar-
xes socials de Terrassa Turisme i  a través dels perfils de Catalunya Experience i de
Barcelona és molt més (Diputació de Barcelona).

- S’ha incorporat la visita guiada a la Masia Freixa com a activitat complementària coin-
cidint amb la celebració d’esdeveniments: Festival de Jazz, Vallès Drac Race, Mitja Ma-
rató, Benvinguts a Pagès amb Terrassa Gastronòmica, Tardor de caça i Bolets, Diades
Castelleres Trobada d’Aficionats de Lego, entre d’altres.

- Col·laboració amb l’entitat en la ruta “Els secrets de Torrebonica”. Una iniciativa de la
Fundació Privada Sant Llàtzer, i amb els museus de la ciutat programant visites guiades
amb motiu de la celebració d’activitats com Benvinguts a Pagès.
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- Visites guiades en llengua de signes al patrimoni modernista el cap de setmana de la
Fira Modernista.

- Edició de publicacions de la visita a la Masia Freixa per a persones amb diferents dis-
capacitats: Guia de Lectura Fàcil i en Braille.

- Edició de la publicació  “Descobreix Terrassa-Rutes Turístiques”, amb tota l’oferta de
visites guiades 2017.

- Inserció de diferents pàgines de publicitat a revistes especialitzades en turisme: “Viu
una experiència única a Terrassa, regala’t una ruta turística”.

2018

- S’han creat nous productes turístics amb motiu d’esdeveniments celebrats a la ciutat:
Mitja Marató, Vallès Drac Race, Festival de Jazz, Fira Modernista, Tardor de caça i Bo-
lets, Enigma XATIC, entre d’altres.

- S’ha posat en marxa la comercialització del producte “Barcelona Pass Modernista”, a
partir del conveni de col.laboració entre l’Ajunmtament de Terrassa, Turisme de Barce-
lona i Diputació de Barcelona. 

- S’ha mantingut la promoció de l’oferta turística de la ciutat mitjançant els bitllets com-
binats (viatge d’anada i tornada FGC+entrada als museus), a partir del conveni de col.-
laboració de l’Ajuntament de Terrassa amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i
el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

- S’ha incrementat la presència i/o col·laboració en l’organització de diferents esdeveni-
ments esportius: Mitja Marató de Terrassa, Vallès Drac Race, Torneig Mua Hockey soli-
dari, 6th European Mami's Hockey Festival, Campionat Espanya Cadet Hockey Herba,
Campionat Espanya Juvenil Femení,  Seven Cup, Esdeveniment Esportiu ATHC, Tor-
neig Internacional de petanca, Campionat Espanya Yellow Cup (Tennis), Torneig Euro-
peu Escoles de Hockey, Torneuig 6 nacions de Hockey Sub 16, Masters Mundial de Ve-
terans, Volta a estenalles (Versió carretera). (+75%)
 
- Incorporació de l’oferta turística de Terrassa en les campanyes de promoció desenvo-
lupades des de l’Agència Catalana de Turisme per promocionar la 
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marca “Ciutat amb Caràcter” l’Any del Turisme Cultural 2018: Festival de jazz, Fira Mo-
dernista, Diades Castelleres, Festival TNT, rutes turístiques...

- S’ha mantingut el suport del Servei de Turisme de l’Ajuntament en l’organització de di-
ferents esdeveniments de Turisme de Reunions celebrats a la ciutat, per part d’empre-
ses, entitats o institucions.

- Es manté la representació de Terrassa dins el programa Barcelona Convention Bure-
au (Turisme de Barcelona o Diputació de Barcelona), per tal de poder posicionar la ciu-
tat dins el sector del Turisme de Reunions.

- S’ha incrementat la participació en accions de promoció:  Fires, workshops, viatges  a
Terrassa per part de professionals (Fam-trips, Press-trips i Blog-trips...) (+ 23,08%)

- S’ha elaborat un nou programa de visites guiades als recursos del patrimoni modernis-
ta durant el cap de setmana de celebració de la Fira Modernista, adreçat a tot tipus de
públic.

- S’ha desenvolupat una campanyes de publicitat en mitjans especialitzats per donar a
conèixer l’oferta de visites guiades i l’esdeveniment Fira Modernista.

- S’ha desenvolupat una campanya de publicitat a FacebookADS per donar a conèixer
l’esdeveniment Fira Modernista  i les principals novetats de la Fira 2018.

- Coordinació i col.laboració amb els Gremis, associacions i entitats en l’organització de
diferents esdeveniments, activitats i jornades gastronòmiques per promocionar els pro-
ductes i establiments de la marca Terrassa Gastronòmica: Menjazz-Festival de Jazz,
Fira Modernista, Tardor de caça i bolets, De tapa en Tapa Terrassa, degustació de pro-
ductes als Mercats Municipals, entre d’altres.

- S’ha incrementat el nombre d’activitats i jornades gastronòmiques (+28,57%)

- S’han creat aplicatius per a mòbils i tablets amb motiu de la celebració de diferents es-
deveniments: Fira Modernista, Festival de Jazz, Tardor de caça i bolets.

- S’han desenvolupat diferents campanyes de promoció a les xarxes socials de Terras-
sa Turisme amb motiu de la celebració d’esdeveniments com el Festival de Jazz o la
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Fira Modernista així de Jornades i activitats gastronòmiques, atorgament a Terrassa de
la marca  “Ciutats amb Caràcter”, programa de visites rutes turístiques, Tardor de Caça
i Bolets, entre d’altres. 

- S’han convocat nous concursos d’Instagram des del perfil de Terrassa Turisme, con-
juntament amb entitats i associacions de la ciutat: Millor foto de l’any, Vallès Drac Race,
Festival de Jazz (picnicjazz), Fira Modernista, Tardor de caça i bolets.

- Augment del nombre de visitants a l’Oficina de Turisme (9,43%)

- Augment del nombre de productes venuts de la botiga de Terrassa Turisme (+21,75%)

- S’ha incrementat el nombre de participants en les rutes i visites guiades a  la ciutat
(14,71%) i a la visita a la Masia Freixa  (+18,10%).

- Augment del nombre de visitants als museus de la ciutat

- Renovació del distintiu Biosphere Destination, per la millora continua de la sostenibili-
tat turística, al qual està adherida l’Oficina de Turisme de Terrassa

- S’ha ampliat l’oferta de rutes amb servei de guia per donar a conèixer els recursos del
patrimoni modernista i industrial i medieval.

- S’ha desenvolupat una campanya de promoció específica de visites i rutes a les xar-
xes socials de Terrassa Turisme i  a través dels perfils de Catalunya Experience i de
Barcelona és molt més (Diputació de Barcelona).

- S’ha incorporat la visita guiada a la Masia Freixa com a activitat complementària coin-
cidint amb la celebració d’esdeveniments: Festival de Jazz, Vallès Drac Race, Mitja Ma-
rató, Tardor de caça i Bolets, entre d’altres.

- S’han fet visites guiades en llengua de signes al patrimoni modernista el cap de set-
mana de la Fira Modernista.

- S’ha ofert la possibilitat de fer la visita a la Masia Freixa mitjançant les publicacions en
Braille i la Guia de Lectura Fàcil.
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- Edició de la publicació  “Descobreix Terrassa-Rutes Turístiques”, amb tota l’oferta de
visites guiades 2018.

- Inserció de diferents pàgines de publicitat a revistes especialitzades en turisme: “Viu
una experiència única a Terrassa, regala’t una ruta turística”.

Terrassa, 29 de març de 2019


