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CONEIX TERRASSA AUGMENTADA 
 

 Què és Terrassa Augmentada? 
 
Terrassa Augmentada és una aplicació per a mòbils i tauletes que ofereix un itinerari per la Terrassa industrial i 

modernista a partir de la visita a diferents edificis emblemàtics de la ciutat. 

Terrassa Augmentada ha estat creada per a totes aquelles persones que vulguin saber una mica més del passat 

industrial i modernista de Terrassa d’una manera lúdica i divertida.  

 

 Com funciona? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tot el que pots fer 
 
Una vegada descarregada l’aplicació, ho pots fer a través del punt wifi que ofereix el mNACTEC, l’arquitecte 

Lluís Muncunill et portarà a diferents edificis representatius del passat industrial i modernista de Terrassa. En 

cada punt de l’itinerari podràs: 

Terrassa Augmentada ofereix un mapa on apareixen tots els punts de l’itinerari. Els mar-

cadors assenyalats en vermell són els que ofereixen la possibilitat de visualitzar l’edifici 

amb realitat augmentada. 

 

Prement aquesta icona trobaràs un llistat de tots els punts; els que apareixen acompan-

yat del símbol de l’ull tenen realitat augmentada.  

 

Aquesta opció assenyala sobre un mapa tots els punts que tenen realitat augmentada. 

 

 

L’apartat “extres” t’obre un llistat per veure continguts relacionats amb la Terrassa in-

dustrial i modernista. 
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 Punts de l’itinerari 
 

: 

 

 

 

 

Vapor Aymerich, Amat i 

Masia Freixa 

Mercat de la  

Independència 

Ajuntament de Terrassa 

Confiteria Vídua Carné 

Cases de  

Cal Mauri 
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ESCOLTAR 

En cada punt de l’itinerari trobareu una audioguia on l’Ivò, planteja a la seva germana, la 

Mireia, les seves curiositats sobre els edificis per què li descobreixi els secrets que amaguen 

tots els punts que apareixen a l’itinerari per la Terrassa industrial i modernista.  

 

OBSERVAR 

Els punts ofereixen un apartat multimèdia, en el qual, on a través de vídeos i imatges po-

dràs veure com eren antigament aquests edificis i la vida de les persones que hi vivien ales-

hores. 

 

VIATJAR EN EL TEMPS 

Situats al terra i a les zones pròximes de cada edifici trobaràs els marcadors de Terrassa 

Augmentada. Col·loca els peus on indica la imatge i podràs veure com era l’edifici anterior-

ment. 

 

APROFUNDIR 

Cada punt inclou un apartat d’extres on podràs aprofundir i saber més sobre temàtiques 

específiques relacionades amb el passat de la ciutat. 



Antic Institut Industrial 

Banc de Terrassa 

Quadra de la ç 
Fàbrica Izard 

Gran Casino 

Estació del Nord 

Condicionament Terrassenc 

Casa Alegre de 
Sagrera 

Societat General 
Electricitat Magatzem  

Joaquim Alegre 

Antiga Caixa de Terrassa 
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Teatre principal 
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        Itineraris 

1.  Visita tots els punts de l’itinerari, tant si 
tenen realitat augmentada com si no.   

2.  
Tens especial interès per la realitat aug-
mentada? Visita només els punts RA, es 
troben assenyalats en vermell al mapa.  

3.  
Tens pressa? Et suggerim un itinerari  
express perquè et quedis amb el més im-
prescndible de la Terrassa industrial i mo-
dernista  



 

 Contacte 
 
I si tens qualsevol dubte o consulta sobre Terrassa Augmentada no dubtis en contactar amb nosaltres, ens tro-

baràs a:  

 

 Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) 

 Rambla d’Ègara, 270 08221 Terrassa 
 Tel. 93 736 89 60 
 exposicions.mnactec@gencat.cat 
 www.mnactec.cat 
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Un projecte  de:  

Col·labora: 

http://www.mnactec.cat

