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Aquest estiu s'han complert 10 anys de l’obertura al públic del Centre d’Interpretació del Castell de Gelida,
impulsat per l’Associació d’Amics del Castell, amb el suport de l’Ajuntament de Gelida.
Aquest equipament és l'encarregat de gestionar el patrimoni històric del poble, entre el que es troba també la Ruta
Modernista de Gelida, i ens agradaria poder fer difusió d'aquest esdeveniment a través del Cercle de Turisme.
Durant el mes de setembre hem fet un seguit d'accions per a celebrar aquest aniversari, entre les quals volem
destacar la difusió de 5 vídeos que tenen l'objectiu de donar a conèixer l'equipament i la tasca feta al llarg
d'aquests anys. Esperem que sigui del vostre interès:
Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona. Trav. De les Corts, 131-159 Recinte Maternitat - Pavelló Mestral 08028
Page 1 of 2
Barcelona T. 93 402 29 66

10 anys del Centre d'Interpretació del castell de Gelida
Publicat a Comunitat de Turisme (http://comunitatturisme.diba.cat)
Vídeo 1: del projecte a l'obertura
www.youtube.com/watch [4]
Vídeo 2: l'equipament
www.youtube.com/watch [5]
Vídeo 3: visites i activitats educatives
www.youtube.com/watch [6]

Vídeo 4: creant sinergies
www.youtube.com/watch [7]
Vídeo 5: reptes de futur
www.youtube.com/watch [8]
Aquests vídeos els podeu visualitzar també a través dels webs:
www.castellgelida.org [9]
www.gelida.cat [10]
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