catalunya és salut i benestar

Escolta el vent damunt les roques planes.
I continua l’aigua, i continua.
Sí, l’aigua, l’aigua.
Joan Brossa
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Catalunya és avui un dels països més dinàmics
d’Europa. Forjada històricament com una cruïlla
de civilitzacions, la seva posició estratègica, el seu
clima suau i la seva riquesa natural, l’han convertit
en una terra atractiva i molt especial.
Les seves possibilitats ja van ser descobertes pels
romans, que hi van desenvolupar una pràctica que
ha arribat amb tota la seva tradició i qualitats fins
als nostres dies: els banys termals, avui convertits
en centres de salut i benestar i en una font més
d’atracció cap a terres catalanes.
Catalunya és líder en nombre d’establiments termals
a l’Estat espanyol. Les prodigioses aigües del territori
català formen la base de la majoria de tractaments
terapèutics i relaxants d’aquests centres, que
complementen la seva oferta amb serveis d’alt nivell
i adaptats a les necessitats de la societat
del segle xxi.
Catalunya, terra de salut i benestar, et convida a
compartir la seva mil·lenària tradició i a descobrir
els costums d’un territori ple de vida i sensacions
inoblidables.
Font del Lleó de Caldes de Montbui, Catalunya Central
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Catalunya et farà sentir com a casa
Per la seva tradició: alguns dels balnearis catalans són dels més antics de tota
la Península i guarden els secrets i plaers d’una història mil·lenària, hereva
de l’època romana.
Per la riquesa mineral de les seves aigües: un autèntic tresor ple de propietats
relaxants i terapèutiques.
Pel clima plàcid del Mediterrani, que envolta i cobreix d’efectes saludables
uns centres pensats per relaxar-se i gaudir.
Per la seva riquesa paisatgística: els establiments de Catalunya abracen
un territori ple de colors i contrastos, des del mar fins a la muntanya.
Per un alt nivell d’oferta dels centres de salut, que ofereixen un ventall
de serveis i tractaments amb uns estàndards de primera qualitat.
Per una gastronomia saludable: la cuina catalana és mundialment reconeguda
pels seus cuiners i cuineres, que combinen tradició i modernitat, i pels seus
productes de qualitat, emblemes d’una dieta sana i equilibrada.
Peralada, Costa Brava
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Cala Bella Dona, Platja d’Aro, Costa Brava
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Un país d’aigües saludables,
una terra de salut i benestar

Catalunya és una de les principals destinacions turístiques
del sud d’Europa. A la seva variada oferta lúdica,
d’entreteniment i de cultura, cal sumar-hi el cada cop
més nombrós turisme de salut i benestar, perquè cuidar-se
és un dels grans plaers de la vida.
Cada vegada són més els qui en el seu temps lliure van a la recerca d’uns serveis i d’una atenció
única i especialitzada, amb la qual proporcionar al cos i a la ment, tot allò que mereixen i que
les obligacions diàries deixen, habitualment, en segon lloc. Catalunya, país mediterrani i destinació
turística per excel·lència, és un lloc únic on retrobar l’equilibri entre el cos i la ment. L’èxit d’aquesta
nova forma de turisme queda demostrat pel nombre creixent de persones que la practiquen.
Vinguin d’on vinguin, els usuaris del turisme de salut i benestar van a la recerca d’allò que moltes
vegades els falta al lloc on viuen: diversions sanes i recreatives, tractaments d’algun mal en particular o bé descans i relaxament. A casa nostra, balnearis, centres de wellness i centres mèdics i de
salut combinen, en un mateix espai, el plaer del descans i la diversió amb l’atenció personalitzada
a la salut.
La cultura romana, que coneixia prou bé les qualitats i efectes de l’aigua dolça i l’aigua marina en
el cos i la ment humanes, va trobar en el nostre territori les condicions ideals per poder dur a terme
un dels aspectes més emblemàtics de la seva manera de viure i entendre la vida: el termalisme.
La pràctica dels banys els era recreativa, preventiva, higiènica, medicinal i fins i tot social, i es va
estendre per tot el país.
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Mosaic, fons del Museu de Arqueologia de Catalunya, Barcelona

Nombrosos municipis dispersos arreu de la geografia catalana han fet de les aigües termals i
mineromedicinals una manera de viure i entendre la vida. Arenys de Mar, Benifallet, Caldes de Boí,
Caldes d’Estrac, Caldes de Malavella, Caldes de Montbui, La Garriga, Sant Climent Sescebes,
Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners, Tona, Tredòs i Vallfogona de Riucorb, Els Banys de
Sant Vicenç i el Vendrell, les localitats balneàries i viles termals catalanes per excel·lència, estan
disposades a donar-vos a conèixer el bo i millor d’aquesta cultura.
Seva, Catalunya Central
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La Garriga, Catalunya Central

La tradició balneària i termal de Catalunya ha anat més enllà. Actualment, si bé els beneficis de
les aigües continuen essent els mateixos, els serveis que ofereixen aquest tipus d’instal·lacions
s’han diversificat de manera extraordinària, adaptant-se a les necessitats de la societat del segle
xxi. Modernitzats amb les tecnologies més novedoses, disposen d’uns especialistes sempre
disposats a assessorar-nos i recomanar-nos el millor tractament o teràpia per a la nostra salut física
i mental. El visitant trobarà una atenció personalitzada i un disseny i confort únics per fer de la seva
estada una experiència inoblidable.
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Balnearis

Catalunya, brollador excepcional d’aigües termals
i mineromedicinals, disposa de 16 balnearis, el 22%
del total dels establiments d’aquest tipus que hi ha
a l’Estat espanyol. L’aigua arriba al nostre cos després
de fer un viatge subterrani misteriós i apassionant.
Els balnearis d’avui neixen gràcies a la passió dels romans pel termalisme. A finals del segle xix,
l’interès per l’activitat balneària va comportar la construcció d’edificis destinats a l’estricta cura
del cos i també a l’esplai i el descans. Molts d’aquests, com ara l’Hotel Balneari Termes Orion,
a Santa Coloma de Farners, o l’Hotel Balneari Vichy Catalán de Caldes de Malavella, són en ple
funcionament. Establiments com el Balneari de Caldes de Boí i l’Hotel Balneari Font Vella, a Sant
Hilari Sacalm, han sabut mantenir l’esperit i l’essència d’una època sense renunciar, tanmateix,
a la modernització dels seus serveis. La principal diferència dels balnearis, també coneguts com
a estacions termals, amb altres establiments són les aigües que ofereixen. La temperatura i la
diversa composició mineromedicinal són les seves grans particularitats.
Tot i que per gaudir de les aigües no és necessària cap visita mèdica ni cap prescripció facultativa,
cada balneari disposa d’un equip mèdic i auxiliar altament qualificat. Aquells qui, a més de buscar
relaxament i benestar vulguin aprofitar per tractar-se una contractura o un procés reumàtic, seran
assessorats per professionals, i de manera personalitzada, sobre quin és el millor tractament a
seguir.
La balneoteràpia suposa grans beneficis per al cos i la ment. Hi ha un ampli ventall de teràpies
dedicades a l’estètica femenina i masculina: des de teràpies per tonificar i hidratar la pell fins a
tractaments per aprimar-se. Si a tots aquests serveis se li suma el confort de l’allotjament i una
saborosa gastronomia, l’èxit està assegurat.
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Centres de wellness

Els establiments de talassoteràpia, els spa i els centres
lúdics-termals configuren el que es coneix com a centres
de wellness. Tots ells tenen l’aigua –dolça i salada– com a
base dels seus tractaments; sempre, però, complementada
amb altres tècniques, teràpies i serveis.
Els centres de talassoteràpia, tal i com indica el seu nom, són els dedicats als tractaments, tant
preventius com curatius, de l’estètica i la salut, a través principalment de l’aigua de mar i el clima
que crea, que és una font constant de benestar. La talassoteràpia, en la qual també s’empren
fangs, arenes, algues i altres substàncies extretes del mar, és una activitat ideal per a la salut
interna i externa del nostre cos. L’objectiu és clar: relaxar, tonificar i revitalitzar l’organisme,
gràcies a les propietats de l’aigua del mar. Tot plegat s’evidencia clarament en espais com el Ra
Beach Hotel & Spa, establiment del Vendrell emplaçat en un antic sanatori, o el modern Hotel
Colon de Caldes d’Estrac. Ambdós edificis estan ubicats arran de mar.
Per spa, d’altra banda, s’ha d’entendre tot aquell establiment exterior o interior en el qual
s’utilitza l’aigua d’ús corrent per obtenir una millora de la salut física i mental. Ja sigui amb
piscines, jacuzzis o saunes, els spa ofereixen tot tipus de tractaments, teràpies i sistemes de
relaxació. A més de les teràpies hidrogenades, ofereixen també instal·lacions per realitzar exercici
físic i, fins i tot, centres de bellesa, sense oblidar activitats alternatives com el ioga, la meditació
o l’ayurveda, així com els massatges o altres tractaments corporals, que van acompanyats amb
el millor assessorament.
Arreu de Catalunya són molts els establiments hotelers que completen els serveis i les atencions
als seus hostes amb un spa, al qual gairebé sempre s’hi adjunta un espai per realitzar exercicis
físics. El Montanyà Resort & Spa, a Seva, l’Estival Park Salou Hotel Resort, el Silken Park Hotel San
Jorge, de Calonge-Palamós, i el Mas de Torrent Hotel & Spa són alguns dels punts clau en aquest
recorregut per la geografia del relaxament. Centres lúdics-termals com l’Aquatonic de l’Hotel
Termes, a Montbrió del Camp, el Centre Lúdic-Termal Magma, a Santa Coloma de Farners, o les
Termas Baronia de Les, ofereixen instal·lacions i serveis similars als dels balnearis i poden disposar
d’aigües termals i mineromedicinals declarades d’utilitat pública. Amb bancs de bombolles, llits
d’hidromassatge, riu contracorrent o termes amb cromoteràpia, entre moltes altres possibilitats,
els centres lúdics-termals són una nova proposta que barreja salut, relax i benestar amb bones
dosis de diversió.
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Centres mèdics i de salut

Oferint totes les especialitats i tractaments mèdics que
la salut necessita, Catalunya també compta amb importants
centres mèdics i de salut on gaudir de cures integrals sota
supervisió professional amb la màxima confiança.
Els avantatges que la hidroteràpia aporta al cos i a la ment són tants i tan variats que els centres
mèdics i de salut l’han incorporada en els seus programes. Els anomenats centres d’hidroteràpia
són llocs especialment ideats per aplicar l’aigua d’ús corrent sobre l’organisme sempre, però,
amb un objectiu terapèutic per a la salut o la bellesa. En aquests centres podem trobar banys,
tot tipus de massatges –subaquàtics, limfàtics...–, raigs d’aigua a pressió, dutxes circulars o
tractaments amb algues i fangs. L’oferta sanitària que proposen, d’una modernitat capdavantera
a nivell europeu, i el seu excel·lent tracte humà, els converteix en centres de reconegut prestigi
internacional.
Barcelona ciutat concentra bona part de l’oferta de turisme mèdic català, per aquest motiu s’ha
erigit com a referent a nivell internacional en aquesta disciplina. Barcelona Centre Mèdic n’és una
bona mostra, oferint una àmplia oferta mèdica considerada una de les més completes del sud
d’Europa que compta amb els millors facultatius per a cada cas i amb la tecnologia més avançada.
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