
Setmana 
del Turisme 
Industrial 

Arriba a la XATIC la Setmana del Turisme 
Industrial. Una oportunitat com cap altra 
per viure el nostre patrimoni des d’una 
perspectiva completament única. Museus, 
antigues fàbriques, mines, colònies tèxtils
i altres equipaments s’obren de bat a bat
a una agenda d’activitats tant llarga com 
variada i captivadora. Una excusa perfec-
ta per escapar-nos amb la família i desco-
brir de primera mà com es fan les coses.

En aquest fulletó hi trobareu el programa 
complet d’activitats. Però si voleu més 
informació d’algun equipament, fer reser-
ves o consultar com arribar-hi, podeu 
fer-ho a XATIC.CAT

DEL 5 AL 13
DE NOVEMBRE
2016

DESCOBREIX
COM ES FAN
LES COSES

XARXA DE 
TURISME INDUSTRIAL 
DE CATALUNYA

XARXA DE 
TURISME INDUSTRIAL 
DE CATALUNYA

Vols viure una aventura dife-
rent? El bus de la XATIC pot 
ser el que busques. És molt 
senzill: t’apuntes, puges al 
bus i et portem a descobrir 
un destí sorpresa de la XATIC.

Serà tot un dia d’aventura 
per descobrir el que no t’ima-
gines del nostre patrimoni. 

Descobrir la Xarxa de turisme industrial de 
Catalunya (XATIC) és descobrir una Catalun-
ya que va un pas més enllà del turisme de 
contemplació. A la XATIC viureu experiències 
noves i enriquidores per a tots els públics.

Entreu a formar part del CLUB XATIC i us 
beneficiareu de forma gratuïta dels seus 
avantatges exclusius: descomptes, visites 
personalitzades, promocions especials, etc.

El Bus de la XATIC sortirà  el dissabte 5 de 
novembre des de Barcelona, Girona, Manresa, 
Sabadell i Terrassa.

INFO I RESERVES A XATIC.CAT

I SI EN VOLS MÉS, 
PUJA GRATIS AL 
BUS DE LA XATIC I 
DEIXA’T SORPRENDRE.

CLUB XATIC



3Dijous
20.30 h 
Biblioteca Central
de Terrassa
TERRASSA
Club de lectura amb 
Vicenç Villatoro sobre la 
novel·la “La ciutat del fum”.

4Divendres
12 h
Masia Freixa
TERRASSA
Visita guiada a la masia 
modernista. Aquesta visita 
serà diària durant tota la 
setmana del turisme.

19 h
Ecomuseu-Farinera 
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Inauguració de l’exposició 
Empordà Industrial.

20 h
Biblioteca Ramon Bordas 
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Espectacle poètic “M’exalta
el nou, m’enamora el vell”. 

Inscripció prèvia a la 
biblioteca a partir de l’1
de novembre.

5Dissabte 
De 10 h a 14 h
Jardins Artigas
LA POBLA DE LILLET
Espectacle de titelles 
“Gaudí a la Vall de Lillet”
a l’estació del Tren del 
Ciment. Es realitzaran 
diverses representacions.

De 10 h a 13 h
i de 16 h a 20 h
Casa Alegre de Sagrera 
TERRASSA
Portes obertes a la casa 
modernista.

De 10 h a 13.30 h
i de 16 h a 19 h
Castell Cartoixa
de Vallparadís
TERRASSA
Portes obertes al Castell
de Terrassa.

De 10 h a 13.30 h
i de 16 h a 19 h
Seu d’Ègara
TERRASSA
Portes obertes a la Seu 
d’Ègara.

11 h
Biblioteca Central
de Terrassa
TERRASSA
Ruta literària “La ciutat del 
fum” de Vicenç Villatoro. 

Inscripció prèvia a la 
biblioteca a partir de l’1
de novembre.

11 h
Museu de la Colònia Vidal 
PUIG-REIG
Visita teatralitzada amb 
copa de cava final.

15€ per persona.

16 h
Casa de les Aigües 
MONTCADA I REIXAC
Visita teatralitzada a la 
Casa de les Aigües.

De 18 h a 20 h
La Tèrmica de Roca 
Umbert
GRANOLLERS
Portes obertes a la tèrmica.

18 h
La Tèrmica de Roca 
Umbert 
GRANOLLERS
Visita nocturna a la 
Tèrmica a càrrec de
Marc Boada.

6Diumenge 
D’10 h a 14:30 h
mNACTEC 
TERRASSA
Portes obertes al museu

10.30 h
mNACTEC 
TERRASSA
Ruta turística “Fàbrica
i somnis”.

Consultar la tarifa de preus 
al web de la XATIC.

11 h
Celler Masroig
EL MASROIG
Visites al celler.

Inscripció prèvia a
visites@cellermasroig.com
o al 646743922.

11 h
mNACTEC
TERRASSA
Visita guiada a l’exposició 
“La Fàbrica Tèxtil”.

D’11 h a 14 h
Casa Alegre de Sagrera 
TERRASSA
Portes obertes a la casa 
modernista.

D’11 h a 14 h
Castell Cartoixa
de Vallparadís 
TERRASSA
Portes obertes al Castell
de Terrassa.

D’11 h a 14 h
Seu d’Ègara
TERRASSA
Portes obertes a la Seu 
d’Ègara.

D’11 h a 14 h
Museu Can Tinturé 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Taller “Com es fan les 
rajoles? Del fang al 
modernisme”.

Inscripció prèvia al mateix 
museu dos dies abans.

D’11 h al CDMT 
a 13 h al mNACTEC
CDMT i mNACTEC 
TERRASSA
Visita guiada “Els teixits 
artístics i el teler de Jacquard”

Inscripció prèvia 
a auladidactica@cdmt.es

13 h
mNACTEC
TERRASSA
Visita teatralitzada “1909. 
Un passeig per la fàbrica”.

12 h
Museu del Suro
PALAFRUGELL
Activitat de la pela del suro 
amb demostració del 
procediment del tapament 
i destapament de vi i cava, 
juntament amb un tastet.

12 h
Casa de les Aigües 
MONTCADA I REIXAC
Visita guiada a la Casa
de les Aigües.

De 10 h a 13 h
Centre d’Interpretació
de l’Aigua
TORRELAVIT
Portes obertes al Centre 
d’Interpretació de l’Aigua.

7Dilluns
12 h
Espai temàtic: Eines
per a la construcció
SANTA OLIVA
Visita al museu amb 
explicació del funciona-
ment de les màquines. 

Inscripció prèvia a
osteuri@rubi.com o al 
977169050. Aquesta visita 
serà fins el 12 de novembre.

del 7 al 13
Museu del Gas de la 
Fundació Gas Natural 
Fenosa
Jornades de portes obertes 
al Museu. Activitat gratuïta 
oberta a tothom.

8Dimarts
17.30 h
Biblioteca Roca Umbert 
GRANOLLERS
Hora del conte “Quina 
capsa!”.

19 h
Casa de les Aigües
MONTCADA I REIXAC
Visita guiada a la Casa
de les Aigües.

19 h
Biblioteca Elisenda 
Montcada
MONTCADA I REIXAC
Club de lectura patrimoni 
industrial: “La verdad sobre 
el caso Savolta” d’Eduardo 
Mendoza i visita guiada.

10Dijous
12 h
Mina de petroli de Riutort 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Visita teatralitzada: 
descobreix els olors 
i els sabors de la mina.

Inscripció prèvia al 
608222525.

18.30 h
mNACTEC
TERRASSA
Visita a les voltes del museu.

19 h
mNACTEC
TERRASSA
Xerrada amb Vicenç 
Villatoro sobre la novel·la 
“La ciutat del fum”.

11Divendres 
17:30h
Museu del Gas de la 
Fundació Gas Natural 
Fenosa
Visita guiada especialitza-
da: Com fèiem el gas per 
il·luminar?

19 h
La Tèrmica de Roca 
Umbert
GRANOLLERS
“Com treballa un fotògraf?” 
Projecte de fotografia.

12Dissabte 
10 h i 12 h
Fundació Aigües
de Manresa – Junta
de la Sèquia
MANRESA
Visites guiades a la 
potabilitzadora i a la 
depuradora.

Inscripció prèvia a 
info@parcdelasequia.cat
o al 938772231.

De 10 a 14 h
La Tèrmica de Roca 
Umbert
GRANOLLERS
Matinal de fotografia a la 
Tèrmica, amb assessora-
ment de l’Associació 
Fotogràfica Jaume Oller. 

Cal dur càmera pròpia.

De 10 h a 13 h
i de 16 h a 20 h
Casa Alegre de Sagrera 
TERRASSA
Portes obertes a la casa 
modernista.

De 10 h a 14 h
i de 17 h a 20 h
Museu del Suro
PALAFRUGELL
Portes obertes
al museu.

11 h
Masia Freixa
TERRASSA
Ruta turística “Pinzellades 
modernistes”.

Consultar la tarifa de preus
al web de la XATIC.

11 h
Museu de Terrassa
TERRASSA
Activitat per a infants:
Món museu.

Inscripció prèvia a museu-
deterrassa@terrassa.cat
o al 937397072.
2€ per persona.

11 h i 12.15 h
Vinícola de Nulles
NULLES
Portes obertes amb visita 
guiada.

Inscripció prèvia a enoturis-
me@vinicoladenulles.com
o al 977602622.

12 h
Espai temàtic: Eines
per a la construcció
SANTA OLIVA
Portes obertes al museu.

12 h
La Farga Lacambra
LES MASIES DE VOLTREGÀ
Portes obertes i visita 
guiada al Museu del Coure 
La Farga.

Inscripció prèvia a
info@museudelcoure.com.

12.30 h
Museu de la Tècnica 
MANRESA
Visites teatralitzades
a la Cinteria.

Inscripció prèvia a 
info@parcdelasequia.cat 
o al 938772231.

12.30 h
Parc de la Sèquia
MANRESA
Visites a l’exposició
de la Sèquia i l’aigua.

17:30h
Museu del Gas de la 
Fundació Gas Natural 
Fenosa
Visita guiada especialitza-
da: Com fèiem el gas per 
il·luminar?

De 18 h a 20 h
La Tèrmica de Roca 
Umbert
GRANOLLERS
Portes obertes a la tèrmica.

De 18 h a 20 h
La Tèrmica de Roca 
Umbert
GRANOLLERS
Representació teatral
“Ca l’Isaura”.

13Diumenge 
10 h
Casa de les Aigües 
MONTCADA I REIXAC
Itinerari pel Rec Comtal:
el paisatge de l’aigua de 
Montcada a Barcelona.

De 10 h a 14 h
Museu del Suro
PALAFRUGELL
Portes obertes al museu.

10.15 h
Tren del Ciment,
Jardins Artigas i Museu 
del Ciment
LA POBLA DE LILLET
Activitat conjunta amb 
visita teatralitzada “Un 
passeig per l’alt Berguedà 
amb Eusebi Güell i Antoni 
Gaudí”.

Consultar la tarifa de preus
al web de la XATIC.

11 h
Celler Masroig
EL MASROIG
Visites al Moló del Celler. 

Inscripció prèvia a
visites@cellermasroig.com
o al 646743922.

11 h
Museu de Granollers 
GRANOLLERS
Itinerari “Fàbriques i 
Xemeneies”.

Inscripció prèvia museu@
ajuntament.granollers.cat 
o al 938426840.
Consultar la tarifa de preus 
al web de la XATIC.

Aquí totes
les activitats
del mes de
novembre

11 h
Museu de Terrassa
TERRASSA
Ruta industrial per diversos 
indrets de Terrassa. 

Inscripció prèvia a museu-
deterrassa@terrassa.cat
o al 937397072.
3€ per persona.

D’11 h a 13 h
La Tèrmica de Roca 
Umbert
GRANOLLERS
Portes obertes a la Tèrmica.

D’11 h a 14 h
Casa Alegre de Sagrera 
TERRASSA
Portes obertes a la casa 
modernista.

D’11 h a 14 h
Museu Can Tinturé 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Taller “Com es fan les 
rajoles? Del fang al 
modernisme”.

Inscripció prèvia al mateix 
museu dos dies abans.

11.30 h
Museu de les Mines 
BELLMUNT DEL PRIORAT
Visita guiada a les mines. 

Inscripció prèvia a
museu@minesbellmunt.cat
o al 626384706.

12 h
Torre de l’Amo
VILADOMIU NOU (GIRONELLA)
Visita teatralitzada i tast 
“El Rebost de la Remei”. 

Inscripció prèvia al 
608222525. 
10€ per persona.

12 h
Museu de les mines
de Cercs
CERCS
Visita teatralitzada a la 
colònia de Sant Cornell.

De 18 h a 20 h
La Tèrmica de Roca 
Umbert
GRANOLLERS
Representació teatral
“Ca l’Isaura”.

16Dimecres 
19 h
Biblioteca del casino 
MANRESA
Espectacle poètic a 
l’entorn del món industrial: 
“M’exalta el nou i m’enamo-
ra el vell”.

Totes les activitats són 
gratuïtes a excepció 
d’aquelles que indiquen 
un preu concret.

Per a més informació:  
xatic.cat


