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Catalunya
Al llarg de la seva mil·lenària història, Catalunya ha crescut, sen-
se oblidar la tradició, cap a la modernitat i la prosperitat. El seu 
paisatge divers, ric en contrastos harmoniosos de mar i munta-
nya, i racons rurals i cosmopolites, és el reflex fidel d’una cultura 
oberta i acollidora. 
Catalunya és un calidoscopi fascinant en el qual podem recórrer 
des de paratges naturals de bellesa inalterable fins a una de les 
ciutats més visitades del món, Barcelona; des de les esglésies 
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romàniques de la Vall de Boí fins a la Sagrada Família o el 
Park Güell; des de les rutes pels Pirineus fins a la Tarragona 
romana; des de l’agresta Costa Brava fins al singular delta de 
l’Ebre. I gaudir d’una gastronomia i d’uns vins i caves recone-
guts mundialment. 
Catalunya, la terra on artistes tan diferents com Antoni Gaudí, 
Salvador Dalí o Ferran Adrià van trobar el seu lloc en el món 
per expressar el seu inimitable geni, ens obre els seus braços. 
Benvinguts.
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Modernisme,  
l’arquitectura dels nostres somnis
El paisatge català no es pot entendre sense la imaginació, el de-
senfrenament, el simbolisme, el joc, els colors i les formes del 
modernisme. L’obra del genial arquitecte Antoni Gaudí, però 
també la de molts coetanis seus, ha configurat un espectacle 
únic en les construccions que adornen moltes ciutats del nos-
tre país. Actualment és impossible entendre el caràcter català i 
el seu gust pel refinament i l’exquisidesa estètica sense parlar de 
la singularitat d’obres mundialment reconegudes com la Sagra-
da Família, el Palau de la Música Catalana, el Park Güell o 
l’Hospital de Sant Pau, símbols culturals que traspassen l’ar-
quitectura per transcendir com a obres d’art universals.

Interior de la Torre 
Bellesguard, d’Antoni Gaudí.  

© Toni Vidal
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Xemeneies, teulada i torre de la Casa Batlló. © Imagen M.A.S.

Barcelona

Gastronomia
Restaurant Els 4 gats  
Una carta molt variada en un local històric.

  Carrer de Montsió, 3. Barcelona 
+34 933 024 140 I 4gats.com

Museus
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Entre les seves col·leccions, hi ha una bona 
mostra d’estil modernista.

  Palau Nacional. Parc de Montjuïc, s/n. Barcelo-
na I + 34 936 220 360 I www.museunacional.cat

Museu del Modernisme Català
Una col·lecció única de l’època modernista.

  Carrer de Balmes, 48. Barcelona 
+34 932 722 896 I www.mmcat.cat

Experiències
Gaudí Experiència
L’univers creatiu del geni de l’arquitectura mo-
dernista de manera interactiva i amb tecnologia 
4D. 

  Carrer Larrard, 41. Barcelona 
+ 34 932 854 440 I www.gaudiexperiencia.com

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Turisme de Barcelona
  Plaça de Catalunya, 17-S.

Barcelona I +34 932 853 834 
www.barcelonaturisme.cat

Vistes immillorables des de la Torre Bellesguard
Als peus de Collserola, la 6 Torre Bellesguard, és una casa amb aparença 
de castell, amb torre i merlets, i el segell característic de Gaudí. Oberta al 
públic des de l’any 2013, deu el seu nom a les magnífiques vistes que hi ha des 
d’aquest punt. Al costat hi ha un viaducte que també va construir l’arquitecte.

L’obra de l’arquitecte Antoni Gaudí 
batega amb força a l’Eixample, on 
hi ha la 1 Casa Batlló, una de les 
façanes més fotografiades de tota la 
ciutat gràcies a la varietat i composi-
ció dels seus colors i formes. Seguint 
pel passeig de Gràcia, s’arriba a una 
de les obres més emblemàtiques de 
Gaudí, la 2 Casa Milà, més cone-
guda com la Pedrera, Patrimoni 
de la Humanitat per la Unesco, que 
destaca per l’espectacularitat de la 
façana ondulant i l’originalitat del seu 
terrat ple de suggeridores xemeneies. 
Endinsant-nos en l’Eixample, trobem la 
seva obra més admirada mundialment, 
la 3 Sagrada Família, una basílica 

descomunal que s’ha convertit en tot 
un símbol de la ciutat. L’obra de Gaudí 
és tan polièdrica com els seus edificis: 
cal caminar una mica més per arribar a 
un dels parcs més singulars del món, 
el 4 Park Güell, on s’aprecia com 
l’obra de l’arquitecte es basa i es fon 
amb les lleis de la natura per crear una 
obra ideal per passejar-hi, amb unes 
vistes increïbles, com el turó de les 
Tres Creus, que constitueix un autèntic 
mirador des d’on es pot observar 
Barcelona i la seva estreta relació amb 
el mar. De tornada cap a la ciutat, es 
pot visitar el 5 Palau Güell, que uneix 
la peculiar sumptuositat de l’arquitecte 
amb un cert aire medieval. 

Si Barcelona té un caràcter 
definit és gràcies a l’estètica 
amb la qual l’arquitecte Gaudí 
va impregnar alguns dels seus 
edificis més emblemàtics. Una 
icona mundial.

Antoni Gaudí 
El geni modernista
a Barcelona

http://4gats.com
http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.barcelonaturisme.cat
http://www.mmcat.cat
http://www.gaudiexperiencia.com
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Interior del Palau de la Música Catalana, de Domènech i Montaner. © Imagen M.A.S.

Rutes peR Catalunya | MOdernisMe, l’ArquiTeCTurA dels nOsTres sOMnis

Allotjaments i gastronomia
Hotel España
Petita joia del modernisme català.

  Carrer de Sant Pau, 9-11. Barcelona 
+ 34 935 500 000 I www.hotelespanya.com

Museus
Museu del Modernisme Català
Reuneix una col·lecció única de l’art de l’època 
modernista a Catalunya.

  Carrer de Balmes, 48. Barcelona
+34 932 722 896 I www.mmcat.cat

Museu Nacional d’Art de Catalunya
Entre les seves col·leccions, hi ha una bona mos-
tra de l’estil modernista.
  Palau Nacional. Parc de Montjuïc, s/n. Barcelo-

na I + 34 936 220 360 I www.museunacional.cat

Experiències
Barcelona Walking Tours Modernisme
Visita guiada pel modernisme català.

 Barcelona Turisme. Plaça de Catalunya, 
17-S. Barcelona I +34 932 853 834 
www.barcelonaturisme.cat

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Hospital de Sant Pau
  Carrer de Sant Quintí, 89.

Barcelona I +34 932 91 90 00
www.santpaubarcelona.org

Recinte Modernista de Sant Pau, únic a Europa
després de servir durant un segle com a hospital públic, els pavellons de sant 
Pau estan oberts al públic des de l’any 2014 i conformen el conjunt modernista 
més important d’europa. Ple de jardins, passadissos subterranis, escultures, 
vitralls, mosaics i arts aplicades, és un centre de coneixement únic. 

El modernisme a Barcelona 
és tan prolífic com ho són els 
seus edificis. Més enllà del 
geni de Gaudí, hi ha desenes 
d’edificis plens de simbolisme, 
color i fantasia. 

En l’esplendor de la burgesia del segle 
XIX el modernisme va sorgir i va assolir 
el seu zenit creatiu. L’Eixample n’és 
una bona prova, amb unes façanes de 
bellesa perenne, però també trobem 
mostres d’aquest estil en molts d’al-
tres llocs. 1 La Casa Amatller, dins 
de l’«illa de la discòrdia», és un edifici 
brillant de Puig i Cadafalch, d’estil neo-
gòtic i amb uns acabaments esglaonats 
insòlits. En aquesta illa també hi ha 2 la 
Casa Lleó Morera, de Lluís Domènech 
i Montaner, d’estil semblant al del Palau 
de la Música Catalana, a escala fami-
liar. Del mateix arquitecte trobem, on 
acaba el passeig de Gràcia, 3 la Casa 
Fuster, que avui acull un luxós hotel. 

Seguint la Diagonal, hi ha 4 el Palau 
del Baró de Quadras, un edifici de 
gust exquisit, de Puig i Cadafalch, que 
recorda un palau neogòtic. Des d’aquí 
s’arriba a l’espectacular castell gòtic de 
la Casa Terrades, del mateix arqui-
tecte, més coneguda com 5 la Casa 
de les Punxes, per les seves torres 
punxegudes. Molt a prop de la Sagra-
da Família es fa imprescindible visitar 
el majestuós 6 Recinte Modernista 
de Sant Pau, ideat per Domènech i 
Montaner com una ciutat-jardí per als 
malalts. La ruta acaba al 7 Palau de la 
Música Catalana. Gaudir d’un concert 
en l’obra mestra de Domènech i Monta-
ner és un privilegi únic.

Altres 
modernistes 
A Barcelona

Barcelona

http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.barcelonaturisme.cat
http://www.mmcat.cat
www.museunacional.cat
http://www.santpaubarcelona.org
http://www.hotelespanya.com
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Santa Coloma 
de Cervelló

la Pobla de 
Lillet

Allotjaments i gastronomia
Hotel La Boella 
Complex oleoturístic i hotel boutique.

  Autovia T-11-Reus-Tarragona, km 12. 
La Canonja, Tarragona I + 34 977 771 515  
www.laboella.com

Festes 
Festa del Modernisme de la Colònia Güell

  Carrer Claudi Güell, s/n. Colònia Güell. 
Santa Coloma de Cervelló, Barcelona
+34 936 305 807 I www.gaudicoloniaguell.org

Museus
Colònia Güell 
Visita a la Colònia Güell i a la Cripta Gaudí.

  Carrer Claudi Güell, s/n. Colònia Güell. 
Santa Coloma de Cervelló, Barcelona
+34 936 305 807 I www.gaudicoloniaguell.org

Experiències
Ruta del Modernisme a Reus
Ruta guiada pel centre de Reus. 

  Oficina de Turisme de Reus-Gaudí Centre. 
Plaça del Mercadal, 3. Reus, Tarragona 
+ 34 977 010 670 I www.reusturisme.cat

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Gaudí Centre
  Plaça del Mercadal, 3.

Reus, Tarragona I +34 977 010 670
www.gaudicentre.cat 

Reus, el bressol d’Antoni Gaudí
3 reus, ciutat de naixement de Gaudí, ofereix al visitant llocs relacionats 
amb el geni modernista, com la seva casa natal o l’interessant Gaudí Centre, 
un espai d’interpretació per conèixer més a fons i de manera sensorial i parti-
cipativa l’obra i la vida del reusenc més internacional.

A 23 quilòmetres de la ciutat de Barce-
lona, hi ha Santa Coloma de Cerve-
lló, el poble que acull la magnífica 
1 Colònia Güell, una de les colònies 
industrials més avantguardistes del 
segle XIX i un dels màxims exponents 
del geni gaudinià. 
 En aquesta colònia, hi trobem la 
Cripta, l’església que va ser encarrega-
da a Antoni Gaudí, que va fer un disseny 
amb dues naus, torres laterals i un 
cimbori de 40 metres d’alçària. L’essen-
cial d’aquesta cripta és que Gaudí va fer 
servir per primera vegada innovacions 
arquitectòniques que després utilitzaria 
per a la incommensurable Sagrada 
Família com, per exemple, els arcs de 

catenària, murs exteriors i voltes amb 
formes de paraboloides hiperbòlics. 
Endinsant-nos cap a l’interior de Catalu-
nya, a la Pobla de Lillet, a la comarca 
del Berguedà, hi ha 2 els Jardins 
Artigas gaudinians; aquests jardins, 
travessats pel riu Llobregat, presenten 
una exuberant vegetació natural, on 
Gaudí se sentia molt a gust. Hi va dur a 
terme solucions imaginatives als ponts, 
a la cova artificial o a la glorieta, que 
després va utilitzar com a font d’inspi-
ració per a la resta de les seves obres, 
amb un clar accent natural, en forma de 
columnes que simulen troncs, fulles als 
capitells i espirals d’inspiració animal, 
per posar-ne alguns exemples. 

Es tendeix a associar la figura 
del genial arquitecte amb la 
ciutat de Barcelona, però la 
seva empremta artística s’es-
tén per molts altres territoris 
de Catalunya. 

Antoni Gaudí
El geni modernista
a Catalunya

Reus

http://www.catalunya.com
http://www.gaudicentre.cat
http://www.laboella.com
http://www.gaudicoloniaguell.org
http://www.gaudicoloniaguell.org
http://www.reusturisme.cat
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Interior de la la Catedral del Vi, del Pinell de Brai, a Tarragona. © Lluís Carro
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Allotjaments i gastronomia
Cuina Vallès
Agrupació de restaurants, productors i artesans 
d’aquesta zona.

  Vallès Occidental, Barcelona 
+34 635 407 879 I www.cuinavalles.cat 

CuinaVO
Agrupació de cuiners i restaurants del Vallès 
Oriental.

  Consorci de Turisme del Vallès Oriental. 
Carrer Anselm Clavé, 2. Granollers, Barcelona 
+34 938 604 115 I www.turismevalles.net

Museus
Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya
Des de les primeres eines de càlcul fins a la 
tecnologia actual.

  Rambla d’Ègara, 270. Terrassa, Barcelona
 +34 937 368 966 I www.mnactec.cat

Museus de Sitges
Visites al Museu del Cau Ferrat, Museu i Palau 
de Maricel, Museu Romàntic i la Fundació 
Stämpfli. 

  Sitges, Barcelona I museusdesitges.cat

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Oficina de Turisme de Reus 
  Plaça del Mercadal, 3. 

Reus, Tarragona I + 34 977 010 670 
www.reusturisme.cat

Les catedrals del vi
les catedrals del vi són cellers que es van construir seguint els pre-
ceptes modernistes i la fisonomia de les catedrals. Avui se’n poden 
visitar molts (fins i tot com a restaurants o complexos turístics), com el 
del Pinell de Brai, l’espluga de Francolí, Falset o igualada.

Catalunya ofereix un especta-
cular mosaic modernista que 
no comença i acaba només a 
Barcelona. El llegat de dife-
rents arquitectes és present 
per tot el territori.

La ruta comença a Manresa, on es 
pot resseguir un itinerari modernista en 
què és rellevant destacar la Farmàcia 
Esteve i el Quiosc de l’Arpa, de Josep 
Firmat. Reus és un altre dels nuclis d’in-
terès modernista. Més enllà del Gaudí 
Centre, la ciutat natal de Gaudí té com 
a referències modernistes l’Institut 
Pere Mata, la Casa Navàs, la Casa 
Rull i la Casa Gasull. Les poblacions 
de Mataró i Argentona ofereixen una 
ruta modernista dedicada al genial ar-
quitecte Puig i Cadafalch que comprèn 
la seva casa d’estiueig, el mercat del 
Rengle, la Casa Coll i Regàs, la Casa 
Parera o la Casa Garí.  A la comarca 
del Vallès Oriental també hi ha punts 

d’interès arquitectònic: a la Garriga es 
pot fer la ruta de l’arquitecte Manuel 
Joaquim Raspall i visitar la seva gran 
obra, l’Illa Raspall, declarada Bé 
d’Interès Nacional. La ruta d’aquest 
arquitecte i d’altres edificis modernistes 
continua a Granollers, on es conser-
ven edificis residencials i públics força 
destacats, Cardedeu i les seves mag-
nífiques torres modernistes envoltades 
de jardins, el Figueró i l’Ametlla. Final-
ment, són visites obligades Terrassa, 
que ofereix la ruta Terrassa, industrial i 
modernista, Sitges, punt de trobada de 
cèlebres modernistes al Cau Ferrat, i 
Vilafranca del Penedès, que també té 
una ruta modernista.

Altres 
modernistes
A Catalunya

Terrassa

http://museusdesitges.cat
http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.reusturisme.cat
http://www.cuinavalles.cat
http://www.mnactec.cat
http://www.turismevalles.net


12



13

patrimoni de la Humanitat per la unesco
Des de les pintures rupestres fins al conjunt arquitectònic 
de les esglésies romàniques de la Vall de Boí, passant pel tre-
sor arqueològic de la Tàrraco romana o el monestir de Santa 
Maria de Poblet, Catalunya és plena d’espais catalogats com a 
Patrimoni de la Humanitat per la Unesco per la seva qualitat ex-
cepcional i la seva aportació al llegat de la cultura mundial. Però 
no només això. També les seves tradicions, com La Patum, anti-
quíssima festa celebrada a Berga des del segle XIV, o les impres-
sionants torres humanes dels castellers, símbol per excel·lència 
que la unió fa la força, han estat reconeguts com a Patrimoni Im-
material per la Unesco.

Ball de l’Àliga  
a la Patum de Berga.  

© Lluis Carro
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Barcelona

Tarragona

Aqüeducte romà de les Ferreres, conegut com el Pont del Diable.  © Nano Cañas

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Tarragona Turisme
  Carrer Major, 39. 

Tarragona I +34 977 25 07 95
www.tarragonaturisme.cat

Val la pena començar la visita a Tàrra-
co al 1 Museu Nacional Arqueolò-
gic de Tarragona, on un audiovisual 
interpreta les troballes arqueològiques.
 A l’exterior, al Passeig Arqueològic, 
es contempla un tram de 2 la mu-
ralla romana que cobria el perímetre 
de la ciutat, i de la qual es conserven 
tres torres. 3 El Fòrum Provincial, 
del segle I, està format per un recin-
te dedicat al culte —presidit per un 
temple— i una enorme plaça porticada 
(320 x 175 m), on es reunia el Consell 
Provincial. En aquest espai se situaven 
els serveis del govern i l’administració 

provincials. En un extrem s’alça la 
Torre del Pretori, que connecta 
amb 4 el circ, on se celebraven les 
carreres de carros. Presenta planta 
rectangular allargada i conserva unes 
quantes voltes, grades, restes de la 
façana exterior i del podium. 
 Entre la Via Augusta i la platja del 
Miracle, hi ha 5 l’amfiteatre, cons-
truït a principis del segle II, de planta 
el·líptica i amb l’arena al centre —on 
lluitaven els gladiadors— envoltada per 
la graderia. A l’arena s’aprecien restes 
d’una basílica visigòtica (segles VI-VII) 
i d’una església romànica. A l’extrem 

Les restes de la ciutat de Tàrraco, declarades Patrimoni de
la Humanitat per la Unesco, constitueixen l’eloqüent testimoni 
d’una urbs que va florir entre els segles III i V i va arribar a ser 
capital de la província Hispania Citerior, gairebé la meitat 
de la península Ibèrica.

Tàrraco
Viatge al món romà

http://www.catalunya.com
http://www.tarragonaturisme.cat
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Amfiteatre romà de la ciutat amb vistes al Mediterrani. © Imagen M.A.S.

Entrada al circ romà. © Nano Cañas

Allotjament i gastronomia
Tarragona Gastronòmica
Col·lectiu que aplega més de cinquanta 
restaurants de la ciutat.

  www.tarragonagastronomica.cat

Hotel La Boella 
A deu minuts de Tarragona, excel·lent 
hotel en què es poden degustar els olis 
d’oliva verge extra elaborats a la finca.

  Autovía T-11, sortida 12. La Canonja, 
Tarragona I +34 977 771 515 
www.laboella.com 

Museus
Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona
Objectes i mobiliari d’època romana: 
ceràmica, escultures, mosaics, etc.

  Plaça del Rei, 5. Tarragona 
+34 977 23 62 09 I www.mnat.cat

Experiències
Ruta Romana
Un passeig per conèixer la història de 
Tarragona a través dels principals monu-
ments conservats de l’època.

  Tarragona Turisme. Carrer Major, 39. 
Tarragona I +34 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat 

Festes 
Tarraco Viva
Conferències, teatre, música i gastrono-
mia romans. Del 5 al 25 de maig.  

  Tarragona Turisme. Carrer Major, 39. 
Tarragona I +34 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat 

Tarragona Història Viva
Viatge al passat romà de Tarragona a 
partir de la reconstrucció històrica. Del 
12 de juliol al 6 de setembre.

  Tarragona Turisme. Carrer Major, 39. 
Tarragona I +34 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat 

Festes de Santa Tecla
Del 13 al 24 de setembre, són les festes 
principals de la ciutat.

  Tarragona Turisme. Carrer Major, 39. 
Tarragona I +34 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat  

Biennal de Castells
Concurs biennal de castells, declarats 
Patrimoni de la Humanitat. 4 i 5 d’octubre.

  Tarragona Turisme. Carrer Major, 39. 
Tarragona I +34 977 250 795
www.concursdecastells.cat 

Tarraco Viva, el festival romà de Tarragona
des de l’any 1999, durant el mes de maig, la ciutat de Tarragona torna a 
l’època de l’imperi romà i es converteix en Tàrraco. es fan representacions de 
reconstrucció històrica, conferències, espectacles musicals i actes lúdics i 
gastronòmics amb l’objectiu de recordar i divulgar el seu antic llegat.

nord-est del recinte emmurallat hi ha el 
Fòrum de la Colònia, del qual només 
es conserva una part ja que la resta 
del conjunt està coberta per edifica-
cions modernes. 6 El teatre es va 
construir a la zona portuària —aprofi-
tant un desnivell— i conserva parcial-
ment els tres espais del teatre romà: 
cavea o graderia, orchestra i scaena.
 En un altre punt de la ciutat, al Mu-
seu i Necròpoli Paleocristians, es 
conserva el conjunt funerari tardoromà 
a l’aire lliure més important del Medi-
terrani occidental, a partir del segle III 
relacionat amb la comunitat cristiana 

de Tàrraco. Fora del nucli urbà es 
poden contemplar elements d’una 
gran importància arqueològica, com 
l’aqüeducte, del segle I, el tram més 
espectacular del qual és un pont de 
217 metres de llargària per 26 metres 
d’alçària conegut popularment com 
el Pont del Diable. Un altre espai 
d’interès és la pedrera del Mèdol, 
amb blocs de pedra a mig extreure i 
l’agulla del Mèdol, un magnífic mo-
nòlit de 16 metres d’alçària. A prop de 
la carretera N-340 hi ha la torre dels 
Escipions, una construcció funerària 
del segle I.

Rutes peR Catalunya | PATriMOni de lA huMAniTAT Per lA unesCO
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Església romànica de Sant Climent de Taüll. © Imagen M.A.S.

Festes 
Baixada de Falles de Taüll 
Marxa de torxes. Se celebra el mes de juliol.

  Passeig Sant Feliu, 43. Barruera, Lleida
+34 973 694 000 I www.vallboi.cat

Museus
Centre Romànic de la Vall de Boí
Per conèixer i descobrir el conjunt romànic de 
la Vall de Boí. 

  Carrer Batalló, 5. Lleida I +34 973 696 715 
www.centreromanic.com

Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC)
Destaca per la col·lecció d’art romànic.
  Palau Nacional. Parc de Montjuïc, s/n. Barcelo-

na I + 34 936 220 360 I www.museunacional.cat

Experiències
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici
L’únic Parc Nacional de Catalunya.

  Casa del Parc Nacional. Graieres, 2. Boí, Llei-
da I + 34 973 696 189 I parcsnaturals.gencat.cat 

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Vall de Boí
  Carrer Sant Feliu, 43. 

Barruera, Lleida. 
+ 34 973 694 000
www.vallboi.cat

Video mapping a Sant Climent de Taüll
les pintures de l’església de sant Climent de Taüll, conservades al MnAC, es 
presenten al temple amb un video mapping que recrea els frescos originals. 
Mostra virtualment el conjunt pictòric tal com era l’any 1123, i permet com-
prendre la tècnica i simbologia d’aquesta obra cabdal del romànic català.

La Vall de Boí és un municipi d’alta 
muntanya que acull el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 
el balneari de 1 Caldes de Boí i les 
pistes d’esquí de 2 Boí Taüll Resort. 
Però si alguna cosa el caracteritza 
és el seu excepcional llegat romànic 
—catalogat com a Patrimoni de la 
Humanitat per la Unesco—, i és que, 
en un espai reduït, concentra diverses 
esglésies del mateix estil arquitectònic 
i amb poques modificacions de la seva 
concepció inicial. El conjunt està format 
per les esglésies de l’Assumpció de 
Cóll, Santa Maria de Cardet, Sant Fe-
liu de Barruera, l’ermita de Sant Quirc 
de Durro, la Nativitat de Durro, Santa 

Eulàlia d’Erill la Vall, Sant Joan de 
3 Boí, Sant Climent de Taüll i Santa 
Maria de 4 Taüll, les tres últimes amb 
mostres destacables de pintura mural 
conservades al Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC). Es tracta de 
construccions fetes en els segles XI i XII 
d’acord amb l’estil romànic llombard, 
provinent del nord d’Itàlia, caracteritzat 
per la funcionalitat, el treball en pedra 
acurat i els campanars de torre esvelts. 
El Centre del Romànic de la Vall de 
Boí, situat a Erill la Vall, permet inter-
pretar aquest grup d’esglésies romà-
niques. Tots els temples estan ubicats 
al voltant de pobles d’uns dos-cents 
habitants, de visita imprescindible. 

La Vall de Boí atresora un 
conjunt d’esglésies romàni-
ques declarades Patrimoni de 
la Humanitat, que es desco-
breixen fent passejos curts o 
bé excursions llargues.

La Vall de Boí
L’amagatall del 
tresor romànic

http://parcsnaturals.gencat.cat
http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
www.museunacional.cat
http://www.vallboi.cat
http://www.vallboi.cat
http://www.centreromanic.com


17

Més inforMació

No t’ho perdis

Barcelona

Fitxa de ruta
www.catalunya.com

Barcelona

Tarragona

Lleida

Manresa

Vic

Berga

2

3

4
1

5

Sabadell

la Seu 
d’Urgell

Tremp

Boí

Montblanc

Ulldecona
Amposta

Balaguer

0 40 km

N

el Cogul

Roca 
dels Moros

muntanyes 
de Prades

les Borges 
Blanques

Gandesa
els Abrics 
de l’Ermita

Poblet

el Cogul

Berga

Ulldecona

Montblanc
Vimbodí i 

Poblet

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Festes 
Biennal de castells
Actuació de les millors colles castelleres de 
Catalunya, se celebra cada dos anys.  

  Tarragona Turisme. Major, 39. Tarragona
+34 977 250 795 I www.concursdecastells.cat

La Patum de Berga
Festa declarada Patrimoni Inmaterial de la 
Humanitat per la Unesco.

  Oficina de Turisme del Berguedà. 
Carretera C16 km 96. Berga, Barcelona 
www.elbergueda.cat

Experiències
La Ruta del Cister
Visita als tres monestirs cistercencs de l’Alt 
Camp, la Conca de Barberà i l’Urgell.

  Carrer Sant Josep, 18. Montblanc, Tarragona 
+34 977 861 232 I www.larutadelcister.info

Ruta de l’Art Rupestre 
Una sèrie de conjunts excepcionals que ens 
parlen de la vida a la prehistòria.

  Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC). 
Pg. de Santa Madrona, 39-41. Parc de Montjüic, 
Barcelona I + 34 934 232 149 I www.mac.cat 

La Patum i castells, Patrimoni Immaterial de la Humanitat
la Patum de 5 Berga constitueix la més pura expressió de rituals de foc 
antics, en què animals mítics ballen a la plaça de sant Pere. durant tot l’any 
nombroses poblacions organitzen diades castelleres que permeten admirar 
els castells, torres humanes amb un mínim de sis pisos i un màxim de deu. 

A més d’edificis modernistes, la Tarra-
gona romana i la Vall de Boí, Catalunya 
té un Patrimoni de la Humanitat 
abundant. Els traços de la prehistòria es 
descobreixen amb la Ruta dels vesti-
gis de l’art rupestre —també catalo-
gats per la Unesco—, coordinada pel 
Museu Arqueològic de Catalunya, que 
mostra tres conjunts que narren la vida 
humana fa més de 8.000 anys. La 
Roca dels Moros, al 1 Cogul, és un 
dels jaciments més importants de la pe-
nínsula Ibèrica. El Centre d’Interpretació 
d’Art Rupestre els Abrics de l’Ermita, 
a 2 Ulldecona, permet contemplar 
pintures prehistòriques de la serra de 
Godall. I el Centre d’Interpretació de 

l’Art Rupestre, a les muntanyes de 
3 Prades, mostra els progressos 
culturals de la prehistòria a Catalunya i 
al Mediterrani hispà. 
Un altre enclavament catalogat per la 
Unesco és el monestir de Santa Maria 
de 4 Poblet, joia arquitectònica que 
forma part de La Ruta del Cister. 
L’edifici actual és del segle xv, però 
el monestir va ser fundat el 1129 per 
ordre del comte de Barcelona Ramon 
Berenguer IV. Acull panteons de reis 
catalans com Jaume I, i conserva obres 
d’art sacre molt importants i còdexs 
antics. La visita inclou un recorregut per 
dependències domèstiques, entre elles 
el refectori i el celler. 

Els vestigis rupestres i el 
monestir de Poblet, declarats 
Patrimoni de la Humanitat, 
són essencials per conèixer 
l’art i la història del país. 

Riquesa 
universal
Art, espiritualitat
i tradicions

Vista del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet. © Imagen M.A.S.

Rutes peR Catalunya | PATriMOni de lA huMAniTAT Per lA unesCO
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una terra de genis
Catalunya ha estat bressol i terra d’acollida de grans artistes. 
Salvador Dalí, Joan Miró i el malagueny Pablo Picasso són 
tres dels genis universals que han quedat eternament lligats al 
paisatge català a través de la seva obra. Seguim les seves pas-
ses des de Barcelona, on va néixer Miró i es va formar Picas-
so, fins als racons de la província de Tarragona on tots dos van 
crear algunes de les seves obres més memorables. I acabem a 
la Costa Brava, on Dalí va viure i va deixar una empremta in-
esborrable. Tres rutes per descobrir els espais que van inspirar 
els qui van aconseguir, juntament amb moltes altres celebritats 
del món de la cultura, l’art i la ciència, situar Catalunya a l’avant-
guarda de la creativitat i el coneixement.

Sostre de la sala Palau del 
Vent, del Teatre-Museu Dalí de 
Figueres.  

© Imagen M.A.S.
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Experiències
Ruta pels indrets picassians
Passeig pels llocs més freqüentats i pintats per 
Picasso a Horta de Sant Joan.

  Oficina de Turisme Horta de Sant Joan. 
Plaça Catalunya. Horta de Sant Joan, Tarragona 
+34 977 743 043 I www.elpaisatgedelsgenis.cat

Camí de Picasso
Ruta de 60 quilòmetres pels paisatges de l’Alt 
Berguedà que van inspirar Picasso.

  Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà. Berga 
+34 938 222 112 I www.altbergueda.com

Allotjaments i gastronomia
Ruta Paisatge dels Genis
Racons de la Costa Daurada i les Terres de 
l’Ebre que van inspirar Gaudí, Miró, Picasso i 
Casals. Descomptes amb la targeta genial (9 €). 

  www.elpaisatgedelsgenis.cat

Museus
Museu Picasso de Gósol
Rèpliques de pintures de la seva estada a Gósol.

  Ajuntament de Gósol. Plaça Major, 1. Gósol, 
Lleida I +34 973 370 055 I gosol.ddl.net

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Turisme de Barcelona
  Plaça de Catalunya, 17-S.

Barcelona I +34 932 853 834 
www.barcelonaturisme.cat

Museu Picasso
  Carrer de Montcada, 15-23. 

Barcelona | +34 932 563 000 
www.museupicasso.bcn.cat

Un museu únic en un entorn medieval
el Museu Picasso de Barcelona, que va obrir les portes l’any 1963, acull la 
col·lecció més important del període de joventut de Picasso, amb 4.249 obres. 
l’espai, que ocupa diversos palaus medievals del carrer de Montcada, exhibeix 
obres com Arlequí (1917), la sèrie Las Meninas (1957) o L’espera (1901).

Als catorze anys, el malagueny Pablo 
Ruiz Picasso va arribar a 1 Barcelona. 
Va estudiar belles arts a la Llotja, punt 
inicial de la ruta. Ben aviat va començar 
a relacionar-se amb artistes i intel·lectuals 
que es reunien al cafè modernista d’Els 
Quatre Gats —avui encara obert— 
on, l’any 1900, va exposar per primera 
vegada. A prop d’aquest cafè, a la plaça 
Nova, es pot admirar l’única obra de 
Picasso a l’aire lliure, els tres frisos de 
la façana del Col·legi d’Arquitectes; 
i al cor del pintoresc barri de la Ribera, 
s’arriba a les portes del Museu Picas-
so, un dels més visitats de la ciutat, 
situat al carrer de Montcada. El pintor 
també va establir llaços molt estrets amb 

les poblacions catalanes  2 d’Horta de 
Sant Joan (Terres de l’Ebre) i 3 Gósol 
(els Pirineus). A Horta de Sant Joan, a 
200 quilòmetres de Barcelona, va néi-
xer la seva pintura cubista. La població 
ofereix al visitant un passeig per les lo-
calitzacions que van fascinar l’artista. La 
ruta també descobreix els llocs que van 
freqüentar més tard Picasso i Fernande 
Olivier, la seva parella d’aquell moment i 
musa dels seus primers quadres cubis-
tes. Fernande Olivier també el va acom-
panyar a Gósol, a 149 quilòmetres de 
Barcelona. Va ser aquí on la seva paleta 
de color va passar del blau al rosa, i va 
iniciar així una nova etapa pictòrica que 
va acabar de desenvolupar a París.

Barcelona i les poblacions 
d’Horta de Sant Joan i Gósol 
van deixar una empremta in-
esborrable en l’obra de joven-
tut de Pablo Ruiz Picasso.

Pablo Ruiz 
Picasso
Seguint l’artista de 
les mil cares

http://gosol.ddl.net
http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.barcelonaturisme.cat
http://www.museupicasso.bcn.cat
http://www.elpaisatgedelsgenis.cat
http://www.elpaisatgedelsgenis.cat
http://www.altbergueda.com
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Museus
Fundació Joan Miró
La col·lecció pública més completa de l’artista. 

  Parc de Montjuïc, s/n. Barcelona
+34 934 439 470 | www.fundaciomiro-bcn.org

Experiències
Centre Miró
Per conèixer el vincle de Joan Miró amb Mont-
roig del Camp. 

  Carrer Major, 2 | Mont-roig del Camp, Tarra-
gona | + 34 977 837 337 | www.centremiro.com

Allotjaments i gastronomia
Boadas Cocktails Bar
Famosa cocteleria de Barcelona on el van obse-
quiar amb un còctel que porta el seu nom. 

  Carrer dels Tallers, 1. Barcelona
+34 933 189 592 | boadascocktails.com

Ruta El Paisatge dels Genis
Per conèixer la Costa Daurada i les Terres de 
l’Ebre que van inspirar Gaudí, Miró, Picasso i 
Casals. Descomptes amb la targeta genial (9 €). 
I suggeriments d’allotjaments i restaurants.

  www.elpaisatgedelsgenis.cat

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona  

  www.costadaurada.info

Una fundació plena de tresors
A la muntanya de Montjuïc, l’arquitecte Josep lluís sert va concebre un 
magnífic edifici per exposar-hi l’extensa donació que el pintor va fer a la seva 
fundació: 14.000 peces exhibides. entre elles, 217 pintures, 178 escultures, 
ceràmiques, tapissos, gairebé tota la seva obra gràfica i uns 10.000 dibuixos. 

Fill de 1 Barcelona, l’escultor, cera- 
mista, pintor i gravador Joan Miró va 
néixer el 1893 al passatge del Crèdit, 
núm. 4, molt a prop d’una de les seves 
obres a l’aire lliure, el mosaic del Pla de 
l’Os, de la Rambla. Des d’aquí es pot 
iniciar un recorregut per la ciutat per ad-
mirar altres joies mironianes: l’escultura 
Dona i Ocell (1983), que s’alça al parc 
de Joan Miró; l’escultura Dona, que es 
pot visitar només els diumenges a la 
seu de l’Ajuntament a la plaça de Sant 
Jaume; el gran mural de l’aeroport, situat 
a la Terminal B de l’aeroport del Prat i, 
sobretot, la Fundació Joan Miró, on 
s’exhibeix una extensíssima obra del 
pintor. Miró va viatjar a París i va viure 

a Mallorca, d’on eren la seva mare i la 
seva dona, però el seu refugi predilecte 
va ser 2 Mont-roig del Camp, un 
petit poble de Tarragona, situat entre 
el mar i la muntanya i a poc més de 100 
quilòmetres de Barcelona. Des de l’any 
1911, va passar molts estius a la masia 
familiar. Hi va descobrir un paisatge ric 
en colors que es va dedicar a plasmar 
en els seus primers quadres, Hort amb 
ase (1918) o La masia (1921-1922). Hi 
reflectia també altres enclavaments de 
la zona com el Mas Romeu o l’ermita 
de la Mare de Déu de la Roca. Avui 
tots aquests llocs són visitables i es po-
den conèixer a fons gràcies al Centre 
Miró de Mont-roig del Camp. 

Considerat una de les figures 
més reconegudes de l’art, una 
ruta per Barcelona i una ex-
cursió a Mont-roig del Camp 
serveixen per descobrir la 
seva prolífica vida artística.

Joan Miró 
Un surrealista  
molt barceloní

http://boadascocktails.com
http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.elpaisatgedelsgenis.cat
http://www.costadaurada.info
http://www.fundaciomiro-bcn.org
http://www.centremiro.com
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Barcelona

Casa-taller Salvador Dalí de Portlligat. © Imagen M.A.S

la Pera

Figueres
Cadaqués

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Oficina de Turisme de Figueres 
  Plaça del Sol, s/n.

Figueres, Girona  
+ 34 972 503 155
ca.visitfigueres.cat

Salvador Dalí (1904-1989) va tenir 
dues grans passions que van inspirar 
tota la seva obra: la seva esposa Gala, 
a qui va dedicar centenars de quadres, 
i el paisatge de l’Empordà, a Girona, 
que va elegir com a marc idíl·lic de les 
seves obres més surrealistes. Recórrer 
aquests escenaris resulta imprescindi-
ble si es vol aprofundir en el món interi-
or del geni empordanès. 1 Figueres, 
a la província de Girona, és el punt de 
partida del triangle dalinià, que supo-
sa uns 75 quilòmetres de ruta en total. 
En aquesta població va néixer Dalí i és 
on hi ha el Teatre-Museu Dalí, un dels 

espais museístics més visitats de Ca-
talunya. Aquest edifici, situat sobre les 
ruïnes del teatre de Figueres —destruït 
durant la guerra civil espanyola—, va 
ser l’emplaçament escollit i ideat per 
l’artista per exhibir la seva obra. Sota 
la cúpula de vidre, de la qual parteixen 
vint-i-dues sales, el visitant pot admirar 
obres tan emblemàtiques com el Cadi-
llac Plujós o la sala Mae West. Al costat 
del museu, es pot visitar la mostra Dalí 
Joies, que exhibeix una trentena de 
dissenys que l’artista va concebre entre 
el 1941 i el 1979. Cadaqués i 2 Port- 
lligat són la parada següent. Situat a 

La genialitat de Salvador Dalí només es comprèn endinsant-se 
en els paisatges de l’Empordà, a Girona, on va néixer i viure. 
Figueres, la badia de Portlligat i el castell de Púbol són elements 
clau en la seva biografia i la seva obra. A través d’aquesta ruta, 
es descobreix la capacitat de Dalí per mitificar el seu entorn.

Salvador Dalí 
El geni de la tramuntana

http://ca.visitfigueres.cat
http://www.catalunya.com
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Punta de sa Figuera, al Parc Natural del Cap de Creus. © Oriol Alamany
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1 Museus
Teatre-Museu Dalí
Museu dedicat per complet al pintor. 

  Plaça Gala-Salvador Dalí, 5. 
Figueres, Girona I +34 972 677 500 
www.salvador-dali.org

Castell Gala-Dalí Púbol

Aquí va viure els seus últims dies l’artis-
ta. Visites guiades. 

  Plaça Gala Dalí, s/n. | Púbol-La Pera, 
Girona I + 34 972 488 655  
www.salvador-dali.org

Experiències
Casa-taller Salvador Dalí 
de Portlligat 
La casa-taller del pintor és especial i 
és en un indret únic on es fan visites 
guiades.

  Portlligat I + 34 972 251 015  
www.salvador-dali.org

Camí antic al cap de Creus
Excursions guiades pel Parc Natural del 
Cap de Creus. 

  Oficina de Turisme de Cadaqués. 
Carrer Cotxe, 1. Cadaqués, Girona. 
+34 972 258 315 I www.visitcadaques.org

Ruta marinera pel cap de Creus
Per admirar la zona des del mar, a bord 
d’una embarcació. 

 Oficina de Turisme de Cadaqués. 
Carrer Cotxe, 1. Cadaqués, Girona. 
+34 972 258 315 I www.visitcadaques.org

Allotjaments i gastronomia
Masia La Palma 
Hotel situat en una masia enmig de la 
natura. 

  Ctra. Gl-554 d’Esponellà a Bàscara. 
Veïnat de la Palma. Espinavessa, 
Girona I +34 972 193 137 
www.masialapalma.com

Cuina de l’Empordanet
Associació de restaurants de la Costa 
Brava centre amb l’objectiu de promoci-
onar la gastronomia local. 

  Ctra. de Palamós, km 328. Vall-llobre-
ga, Girona I +34 972 600 069 
www.cuinadelempordanet.net

Cuina del Vent
Col·lectiu de restaurants de l’Alt Em-
pordà.

  Pol. Empordà Internacional, s/n. 
Vilamalla, Girona | +34 972 525 556 
www.empordahostaleria.com

El paisatge més dalinià: el Parc Natural del Cap de Creus
Al Cap de Creus moren els Pirineus, que es precipiten al mar. dalí va saber 
captar com ningú la màgia de l’indret i va convertir aquesta terra, de vents 
forts i muntanyes pelades, en un paisatge universal. Avui aquest parc natural 
es pot recórrer a cavall, a peu o en bicicleta o bé admirar-lo des del mar. 

la costa i aïllat històricament per la ge-
ografia escarpada del Cap de Creus, 
el poble de Cadaqués preserva un aire 
mariner, de cases emblanquinades i 
racons preciosos, que ha atret sempre 
molts artistes, entre ells, Dalí. Des de 
Cadaqués —en cotxe o a peu—, per 
l’antic camí de Portlligat, s’arriba on 
vivia l’artista. Es tracta d’un conjunt de 
cases antigues de pescadors que l’ar-
tista va adquirir durant els anys trenta 
per tenir una panoràmica única del Cap 
de Creus. La distribució laberíntica 
de la casa-taller de Portlligat es 
deu precisament a la unió i posteriors 

annexions d’altres casetes, que estan 
coronades per uns ous enormes, segell 
inconfusible de Dalí. L’últim vèrtex de 
la ruta és el 3 castell de Púbol, al 
poble de la Pera, consagrat a Gala, on 
Dalí va passar els últims anys després 
de la mort d’ella, que hi està enterra-
da. El pintor va comprar aquest castell 
gòtic per satisfer la seva musa, i ella 
el va convertir en el seu refugi. Ni tan 
sols Dalí podia visitar-la sense invitació 
prèvia. L’edifici mereix una visita per la 
seva decoració singular i per l’exposició 
de dibuixos i vestits que Dalí va fer per 
a la seva dona.

Torre del Teatre-Museu Dalí. © D. Julia

http://www.catalunya.com
http://www.salvador-dali.org
http://www.salvador-dali.org
http://www.salvador-dali.org
http://www.visitcadaques.org
http://www.visitcadaques.org
http://www.masialapalma.com
http://www.cuinadelempordanet.net
http://www.empordahostaleria.com
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una terra de 2.000 anys d’història
Des dels últims reductes dels dinosaures fins a l’arquitec-
tura d’avantguarda, Catalunya ha recorregut un llarg camí. Va 
ser assentament dels ibers i, des d’Empúries, va obrir la porta 
a la cultura grega i romana cap a la península. Les seves em-
premtes, encara intactes, es fonen amb l’edat mitjana i els seus 
vestigis de monjos, cavallers i castells. El gòtic va regnar amb 
esplendor a tot el territori i va deixar empremtes en l’arquitec-
tura civil, com, per exemple, les Drassanes i el saló del Tinell, a 
Barcelona, i a les principals catedrals de Catalunya. El llegat 
jueu, per la seva banda, continua bategant amb força pels car-
rerons amagats de Girona i Barcelona, on la memòria de 1714 
segueix viva amb la recuperació d’espais com l’excepcional jaci-
ment arqueològic del Born. 

Barcelona. Plaça del Rei, al 
centre històric de la ciutat.  

© Nano Cañas
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Jaciment d’icnites, petjades de dinosaure, de la Posa. © Servicios Editoriales Georama
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Experiències
Jaciment de Fumanya 
Important jaciment d’icnites, petjades de 
dinosaure, molt a prop del poble de Fígols,
al Berguedà.

  +34 938 249 025 I www.altbergueda.cat

Parc Astronòmic Montsec 
Activitats divulgatives sobre astronomia i geolo-
gia al Centre d’Observació de l’Univers.

  Camí del Coll d’Ares, s/n. Àger, Lleida 
+34 973 053 022 | www.parcastronomic.cat

Gastronomia
Noguera Cuina 
Col·lectiu de restauradors de la comarca. 

  Major, 4. Foradada, Lleida I +34 973 400 709 
restaurantlasolanadeforadada.com

Museus
Museu de la Conca Dellà 
Centre d’acollida del Parc Cretaci. 

  Carrer del Museu, 7. Isona, Lleida
+34 973 665 062 I www.parc-cretaci.com

Coll de Nargó, un jaciment exclusiu
el jaciment d’ous i nius de Coll de Nargó (Alt urgell) és un dels tres més im-
portants del món. disposa d’un museu, Dinosfera, per conèixer les diferents 
espècies o les causes de la seva extinció. el Mirador del Cretaci permet veure 
in situ, des d’una passarel·la, des de petjades fins a restes fòssils d’ous.

La presència de restes fossilitzades de 
dinosaures com ara ossos, petjades i 
ous a Catalunya és més que notable. 
Les importants restes esquelètiques 
que s’han trobat ens obliguen a iniciar 
la ruta en el Pirineu. 
 Concretament, a la localitat de
1 Sant Romà d’Abella (Isona i Conca 
Dellà, Pallars Jussà), on s’ha desco-
bert una nova espècie d’hadrosaure 
batejat com a Pararhabdodon isonen-
sis en clara referència al nom de la 
zona. D’aquest mateix període i per la 
quantitat i la qualitat de restes òssies, 
tampoc no hem de deixar de visitar els 
jaciments de Basturs i de la Posa, 
també al terme d’Isona i Conca Dellà. 

Igual d’atractives són les petjades 
fossilitzades, anomenades icnites, que 
es poden contemplar en els jaciments 
de 2 Fumanya (Fígols i Vallcebre, 
Berguedà), on el principal està integrat 
per unes 2.000 icnites, la majoria de 
les quals són de titanosaures. També al 
poble de Fígols hi ha el jaciment dels
Cingles del Boixader, amb set icnites 
en bon estat de conservació. Aquestes 
últimes petjades constitueixen, junta-
ment amb el jaciment d’icnites de 
3 la Mata del Viudà (Àger, la No-
guera), les restes fòssils trobades dels 
últims dinosaures del continent euro- 
asiàtic, abans de la seva extinció fa 65 
milions d’anys.

Els esquelets, les petjades  
i els ous trobats en els seus 
jaciments són d’un gran valor. 
Catalunya va ser un dels últims 
reductes dels dinosaures.

Catalunya 
prehistòrica
L’última llar  
dels dinosaures

http://restaurantlasolanadeforadada.com
http://www.catalunya.com
http://www.altbergueda.cat
http://www.parcastronomic.cat
http://www.parc-cretaci.com
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Poblat ibèric i medieval de l’Esquerda. © Imagen M.A.S.

Ullastret

Alcanar

Arbeca

Calafell Olèrdola

Experiències
Poblat ibèric d’Ullastret
Visita al poblat ibèric més gran de Catalunya.

  Afores, s/n. Puig de Sant Andreu, Ullastret,
Girona I +34 972 179 058 I www.mac.cat

Allotjament i gastronomia
Hotel Antiga
A prop del castell medieval de la Santa Creu en 
una antiga casa d’indians rehabilitada.

  Plaça Catalunya, 29. Calafell, Tarragona 
+34 977 690 638 | www.antiga.info

Festes
Fira de l’Oli de les Garrigues

 Avinguda Carrasco i Formiguera, s/n. Les 
Borges Blanques, Lleida | +34 973 142 805
www.firaoli.cat

Museus
Parc temàtic de l’oli
Una bona mostra del món de l’oli.

  Ctra. N-240, km 71 (Masia Salat). Les 
Borges Blanques, Lleida | +34 973 140 018 
www.lesborgesblanques.cat

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Museu d’Arqueologia de Catalunya
  Passeig de Santa Madrona, 39-41.

Parc de Montjuïc, Barcelona 
+34 934 232 149
 www.mac.cat

Olèrdola, enclavament estratègic des de l’Edat del Bronze
Molt a prop de Barcelona i en plena regió vitivinícola de la dO Penedès, hi ha 
el poblat ibèric d’Olèrdola dintre del conjunt arqueològic i monumental del 
turó de sant Miquel d’Olèrdola, enclavament estratègic des de l’edat del bron-
ze fins a l’època medieval.

La ruta comença en 1 el poblat ibèric 
d’Ullastret (Baix Empordà), on al segle
V aC els habitants van construir un ciutat 
emmurallada molt important que més 
endavant ocuparien els grecs. A més de 
la muralla, amb les torres de defensa, 
es pot apreciar l’àgora o plaça pública, 
l’acròpoli, un temple, l’estructura de les 
cases i les cisternes on dipositaven l’ai-
gua. Al museu es poden veure bona part 
de les troballes i els treballs arqueològics 
i, durant tot l’any, es fan visites. La parada 
següent és a la comarca de les Garri-
gues, a la 2 Fortalesa dels Vilars (Ar-
beca), edificada cap al 750 aC i habitada 
durant 400 anys. S’hi pot visitar la gran 
muralla, una dotzena de torres, la casa, 

el carrer, la porta nord, una barrera de 
pedres i un fossat. El conjunt arqueològic 
va ser declarat Bé Cultural d’Interès 
Nacional l’any 1988. Una altra cita inelu-
dible és la 3 la Ciutadella de Calafell 
(Baix Penedès), el primer jaciment de la 
península Ibèrica que ha estat reconstruït 
sobre les mateixes restes. Molt a prop, 
el poblat 4 d’Olèrdola (Alt Penedès) 
ofereix al visitant la possibilitat de veure 
fins i tot una tintoreria. Finalment, s’ha 
de destacar 5 la Moleta del Remei 
(Alcanar), un recinte emmurallat de la 
tribu dels ilercavons des d’on controlaven 
la desembocadura de l’Ebre gràcies a la 
seva situació privilegiada que dominava 
tota la serra del Montsià.

Aquest itinerari és la millor 
manera de viatjar a la història 
de la humanitat i descobrir 
com vivien cada una de les tri-
bus que van poblar Catalunya.

La Ruta 
dels ibers
Els primers 
pobladors

http://www.catalunya.com
http://www.mac.cat
http://www.mac.cat
http://www.firaoli.cat
http://www.antiga.info
http://www.lesborgesblanques.cat
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Fòrum de l’antiga ciutat romana d’Empúries. 

Experiències
Ruïnes d’Empúries
Visita guiada a les antigues ruïnes. 

  MAC Empúries. Puig i Cadafalch, s/n.
 Empúries - l’Escala, Girona I +34 972 770 208
 www.mac.cat

Allotjament i gastronomia
Cuina del Vent
Col·lectiu de restaurants de l’Alt Empordà.

  Pol. Empordà Intl., s/n. Vilamalla, Girona
+34 972 525 556 | www.empordahostaleria.com

Festes i museus
Museu de Badalona
Amb una de les col·leccions arqueològiques 
més importants de la Península. 

  Plaça Assemblea de Catalunya, 1. 
Badalona, Barcelona | +34 933 841 750 
www.museudebadalona.cat

Festival Blues, Jazz, Gospel
Música al jaciment arqueològic de la Ciutadella 
de Roses. 

  Plaça Catalunya, 8 I Roses, Girona 
+34 972 252 400 I www.roses.cat

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Museu d’Arqueologia de Catalunya
  Passeig de Santa Madrona, 39-41.

Parc de Montjuïc, Barcelona 
+34 934 232 149
 www.mac.cat

El Museu d’Arqueologia d’Empúries
Aquest museu conserva alguns dels objectes descoberts durant les excava-
cions i la sala monogràfica de l’esculapi d’empúries. el museu, que disposa 
d’un centre d’investigació, conté una selecció de les peces més destacades 
de la col·lecció, com ara mosaics o pintures.

Abans que Tarragona —catalogada per 
la Unesco com a Patrimoni de la Huma-
nitat per ser una de les principals ciutats 
de l’imperi Romà—, 1 Empúries va 
ser la porta d’entrada de les cultures 
grega i romana. La ciutat, que dóna 
nom a l’Empordà, és l’únic jaciment 
arqueològic de la península amb restes 
d’una ciutat grega (Empòrion) i d’una de 
romana del segle I aC. Les ruïnes, situa-
des a Sant Martí d’Empúries, a prop de 
l’Escala, permeten entendre l’evolució 
de l’urbanisme a través de les cases i els 
temples. L’espigó del port és una de les 
obres d’enginyeria més monumentals 
de l’antiguitat. Al nord, la ciutadella de 
2 Roses amaga un esplèndid recin-

te arqueològic de la colònia grega de 
Rhode amb la muralla i els barris dels 
segles IV-III aC. Un altre punt d’interès és 
3 Barcelona (Bàrcino), centre neuràl-
gic de l’Imperi. A la plaça del Rei es pot 
visitar una casa d’una família acomoda-
da, al Pati d’en Llimona, alguns trams 
de la muralla, columnes del temple 
d’August al carrer del Paradís, una torre 
circular a la plaça dels Traginers o una 
necròpoli a la plaça de la Vila de Madrid. 
Edificat sobre restes de la ciutat romana 
de Baetulo, 4 el Museu de Badalo-
na constitueix una de les superfícies 
arqueològiques cobertes més grans de 
Catalunya i inclou les termes romanes i 
una extensa part de l’entramat urbà.

Els grecs i posteriorment els 
romans van entrar a la pe-
nínsula Ibèrica per Empúries 
deixant darrere seu un llegat 
arquitectònic ben visible.

La costa 
mediterrània
L’entrada dels 
grecoromans

http://www.catalunya.com
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Ciclistes a prop de Sant Pere de Rodes, al Parc Natural del Cap de Creus. © José Luis Rodríguez

Museus
Museu Episcopal de Vic 
Col·lecciones de pintura i escultura medieval.

  Plaça del Bisbe Oliba, 3. Vic, Barcelona 
+34 938 869 360 | www.museuepiscopalvic.com

Experiències
Cardona 1714, la fortalesa inexpugnable 
Visita guiada temàtica del Tricentenari «Cardona 
1714, la fortalesa inexpugnable».

  Castell de Cardona, s/n. Cardona, Barcelona 
www.cardona1714.cat

Gastronomia
Cuina Volcànica
Col·lectiu  gastronòmic de la zona.

  Av. Onze de Setembre, 22, 2a planta. Olot, 
Girona | +34 972 274 900 | cuinavolcanica.com

Festes  
Festival Terra de Trobadors  
A mitjan setembre, Castelló d’Empúries reviu 
l’esplendor comtal de l’edat mitjana. 

 Ajuntament de Castelló d’Empúries
 www.terradetrobadors.com

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Terra de comtes i abats
  www.terradecomtes.cat

  

Museu Episcopal de Vic
el Museu episcopal de Vic, al costat de la catedral, conserva una gran col-
lecció d’art medieval amb obres mestres de pintura i escultura del romànic i el 
gòtic català. les col·leccions d’orfebreria, teixit, ferro forjat, vidre i ceràmica 
van fer que la Generalitat el declarés Museu d’interès nacional el 2001.

La ruta nord del Pirineu Comtal, que 
recorre les comarques més prope-
res a la frontera francesa, parteix del 
monestir romànic de 1 Sant Pere 
de Rodes, que ofereix unes vistes 
sobre el Mediterrani i el cap de Creus, 
i segueix pel conjunt medieval de 
Castelló d’Empúries. Més endavant, 
Besalú, amb el seu famós castell i el 
Pont Vell —retratat infinites vegades—, 
conserva l’aroma medieval. La història 
en majúscules s’escriu a 2 Ripoll, 
que acull el monestir de Santa Maria, 
fundat l’any 879 per Guifré el Pelós, 
que va vertebrar els comtats catalans. 
La portalada del monestir és un dels 
monuments romànics més destacats 

del món en una obra feta en pedra que 
és una plasmació iconogràfica de la 
Bíblia. L’església de Beget, el monestir 
de Sant Joan de les Abadesses, tots 
dos també al Ripollès, Gósol, la cate-
dral de 3 la seu d’Urgell o Vielha e 
Mijaran són un complement encertat 
a les magnífiques esglésies romàni-
ques de 4 la Vall de Boí, Patrimoni 
de la Humanitat. L’itinerari sud recorre 
nuclis medievals molt interessants, com 
els de Solsona, Cardona o 5 Vic 
abans d’arribar a Girona. Les muralles 
d’aquesta localitat, així com la catedral, 
els museus, les esglésies, els monestirs 
o els banys transporten el viatger a la 
primera gestació dels comtats catalans.

La Ruta del Pirineu Comtal 
permet visitar castells, mo-
nestirs, pobles i catedrals que 
expliquen la història del naixe-
ment de Catalunya.

El Pirineu 
Comtal
Terra de senyories 
medievals

Besalú

la Seu 
d’Urgell

http://cuinavolcanica.com
http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.terradecomtes.cat
http://www.museuepiscopalvic.com
http://www.cardona1714.cat
http://www.terradetrobadors.com
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Experiències
Barcelona Walking Tours Gòtic
Visita guiada pel barri gòtic de Barcelona.

  Barcelona Turisme. Plaça Catalunya, s/n. 
Barcelona | +34 932 853 834 
www.barcelonaturisme.cat

Gastronomia
Barceloneta Cuina 
Agrupació de restaurants de l’antic barri de 
pescadors de Barcelona. 

  www.barcelonetacuina.cat

Museus
MNAC
El Museu Nacional d’Art de Catalunya té una 
extensa col·lecció d’art gòtic. 

  Palau Nacional. Parc de Montjuïc, s/n. 
Barcelona | +34 936 220 360 
www.museunacional.cat

Festes  
Festes de la Mercè
Festes de la patrona de la ciutat de Barcelona.

  www.bcn.cat

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Catalonia Sacra
  Carrer de l’Albergueria, 1.

Vic, Barcelona 
+34 938 891 857 
www.cataloniasacra.cat

Catalonia Sacra, el llegat de l’Església
Catalonia sacra és una iniciativa dels bisbats amb seu a Catalunya que té 
com a objectiu donar a conèixer el patrimoni arquitectònic i artístic vinculat a 
l’església catòlica amb diferents itineraris que inclouen el gòtic a Barcelona i 
visites a la basílica de santa Maria del Mar o a la de santa Maria del Pi.

Abans d’endinsar-se en el cor medieval 
de Barcelona, la catedral de Vic (segle 
XIV) —que conté un elegant claustre 
de galeria exterior oberta— i el Museu 
Episcopal de la ciutat són un bon punt 
de partida de la ruta gòtica. A poca dis-
tància, la Seu de Manresa o l’esglé-
sia de Sant Miquel de Cardona són 
icones d’aquest art. 
 A Barcelona, el gòtic també dóna 
vida als grans edificis civils de Barce-
lona com el Palau de la Generalitat, 
1 l’Ajuntament o 2 les Drassanes, 
l’edifici medieval destinat a la cons-
trucció de vaixells més ben conservat 
d’Europa. De 3 la catedral destaca 
la façana neogòtica, amb dues torres 

octogonals, la capella de Santa Llúcia, 
el claustre o la cripta de Santa Eulàlia. 
Davant de la catedral hi ha el palau gò-
tic de la Casa de l’Ardiaca. A la plaça 
del Rei, 4 el Palau Reial, residència 
de la corona catalanoaragonesa, acull 
la capella de Santa Àgata (1302), el saló 
del Tinell i la torre del Rei Martí. A la 
mateixa plaça hi ha la casa Padellàs, 
seu del Museu d’Història, i el palau del 
Lloctinent. I no ens hem d’oblidar dels 
palaus gòtics del carrer 5 Montcada, 
la basílica de Santa Maria del Mar, 
un dels exemples més destacats del 
gòtic català, i la basílica del Pi, amb 
una portalada majestuosa i una de les 
rosasses més grans del món.

A Barcelona i altres ciutats 
de la província es pot gaudir 
del que es considera el tresor 
més gran d’edificis gòtics de 
tot Europa. 

Un passeig 
pel gòtic
El cor medieval  
de Catalunya

Vic
Cardona

http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.barcelonaturisme.cat
http://www.cataloniasacra.cat
http://www.museunacional.cat
http://www.Barcelonetacuina.cat
http://www.bcn.cat
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Girona

Barcelona
Montblanc

Tortosa

Castelló 
d’Empúries

Besalú

Museu d’Història dels Jueus de Girona. © Imagen M.A.S.

Allotjaments o gastronomia
Parador de Tortosa
Parador a l’impressionant castell de la Suda.

  Castell de la Suda, s/n. Tortosa, Tarragona 
+ 34 977 444 450 I www.parador.es

Festes 
Besalú, Ciutat Jueva 
Recreació històrica centrada en la comunitat 
jueva medieval de Besalú a principis de març.

  Ajuntament de Besalú. Pl. de la Llibertat, 1. Be- 
salú, Girona I + 34 972 590 225 I www.besalu.cat

Museus
MUHBA El Call 
El millor punt de partida per conèixer com 
vivia la comunitat jueva barcelonina en temps 
medievals.

  Placeta de Manuel Ribé, s/n. Barcelona
+ 34 932 562 122 I museuhistoria.bcn.cat

Centre Bonastruc ça Porta 
Museu de Girona situat en un edifici que en el 
segle xv acollia una sinagoga. 

  Carrer de Sant Llorenç, s/n. Girona 
+34 972 216 761 I www.pedresdegirona.com

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Xarxa de Calls Jueus d’Espanya 
  www.redjuderias.org

Camins de Sefarat, Xarxa de Calls Jueus
la Xarxa de Calls Jueus d’espanya és una associació sense ànim de lucre 
que organitza i dóna a conèixer activitats, exposicions, viatges i tot allò 
relacionat amb el patrimoni urbanístic, arquitectònic, històric, artístic i 
cultural del llegat sefardita a la península ibèrica.

La ruta comença al Call de 1 Girona, 
un dels més interessants d’Europa, 
amb epicentre al carrer de la Força, 
que serveix de referent de l’itinerari 
perquè al seu voltant es distribuïen 
l’hospital, l’orfenat, la casa de caritat i 
tres sinagogues. Altres punts d’interès 
són el Museu d’Història de la Ciutat, on 
es poden veure làpides i documents; la 
casa Coll, on es conserva la mezuzà, i la 
torre Gironella, que refugiava els jueus 
dels atacs dels cristians. A prop de 
Girona, a 2 Besalú, a la comarca de la 
Garrotxa, hi ha un dels tres únics banys 
jueus —mikwà— conservats a Euro-
pa. A 3 Castelló d’Empúries, a l’Alt 
Empordà, es poden visitar les restes 

de la sinagoga nova. A 4 Barcelona 
el recorregut comença a la sinagoga 
major, al carrer de Sant Domènec, una 
de les cinc que hi havia a la ciutat i la 
més antiga d’Europa. Ocupava l’actual 
espai de la capella de Sant Jordi de la 
Generalitat. La sinagoga menor era so-
bre les restes de l’església de la Trinitat, 
al carrer de Ferran, on també hi havia 
l’antiga carnisseria i les cases dels jueus 
il·lustres. Al carrer de Marlet, així com a 
la plaça de Sant Iu, al Palau del Lloc-
tinent, hi ha làpides hebraiques. Al sud 
de Catalunya, destaca 5 Montblanc 
i és de visita obligada 6 Tortosa per 
veure la sinagoga, del segle XIV, la torre 
del Célio o el portal del Ferro. 

Els Calls, antics barris jueus, 
de les ciutats de Barcelona 
i Girona representen el llegat 
més gran de la comunitat 
hebrea abans de la seva 
expulsió, l’any 1492.

Els Calls
L’empremta de 
l’herència hebraica
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Museus
Museu d’Història de Catalunya 
Un recorregut per la història de Catalunya des 
dels orígens fins als nostres dies.

  Plaça de Pau Vila, 3 (Palau de Mar). Barcelo-
na I +34 932 254 700 | www.mhcat.cat

Born Centre Cultural
Exposició i visita al jaciment arqueològic d’un 
barri de la ciutat de Barcelona destruït a la 
guerra de 1714.

  Plaça Comercial, 12. Barcelona 
+ 34 932 566 851 I elborncentrecultural.bcn.cat

Turó de la Seu Vella
Al centre de la ciutat de Lleida, conjunt monu-
mental integrat per la catedral, el castell, una 
fortificació militar i restes arqueològiques.
  Lleida I +34 973 230 653 I www.turoseuvella.cat

Gastronomia
Cuina 1714
Els monuments de la Ruta 1714 apadrinen al-
guns plats del segle xviii. Es poden degustar en 
els restaurants adherits a la campanya.

  www.ruta1714.cat

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Ruta 1714
  www.ruta1714.cat

Espais 1714, llocs plens d’història
la ruta 1714 està formada pels monuments de la seu Vella de lleida; la univer-
sitat de Cervera; els castells de Cardona i Talamanca; les torres de defensa, 
com la Manresana; la fortificació de Castellciutat de la seu d’urgell; les ruïnes 
del Born i les cases on va viure rafael Casanova.

Les ruïnes del jaciment del Born 
Centre Cultural són el testimoni dels 
barris que van ser enderrocats per 
construir la fortalesa militar de la Ciu-
tadella i ens permeten descobrir com 
era la vida a Barcelona en aquella 
època. El següent punt de l’itinerari són 
les cases on va viure Rafael Casanova, 
conseller en cap fins a la derrota de 
Barcelona: Can Barraquer de 1 Sant 
Boi de Llobregat, on va viure fins que 
va morir, i la Casa Museu Rafael Ca-
sanova de 2 Moià, on va néixer i que 
avui és un museu de la guerra i dedicat 
a l’heroi en la defensa de la ciutat. 
3 El Castell de Cardona, l’últim fortí 
austriacista a capitular, conserva joies 

arquitectòniques de diferents èpoques. 
Un altre castell imprescindible és el 
de Talamanca, que va viure l’última 
victòria aliada i que conserva només 
la torre i una part de la muralla perquè 
Felip V el va fer destruir. La impressi-
onant Torre de la Manresana de 21 
metres, situada als Prats de Rei; la 
Universitat de 4 Cervera, símbol de la 
implantació borbònica, la Seu Vella de 
5 Lleida, la Torre de Solsona (Castell-
ciutat), una fortalesa a prop de la Seu 
d’Urgell que va ser la principal defensa 
pirinenca durant la guerra o l’ermita de 
Sant Sebastià, a Vic, on es va signar 
el famós Pacte dels Vigatans, són els 
altres llocs clau de la Ruta 1714. 

La Ruta 1714 proposa un 
recorregut pels deu escenaris 
principals on es van produir 
els episodis històrics més 
destacats de la guerra de 
Successió.

Any 1714
La Catalunya 
assetjada

Moià
Vic

Cardona

els Prats 
de ReiLleida

la Seu 
d’Urgell

Cervera Talamanca

http://elborncentrecultural.bcn.cat
http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
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Museus
Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya
Des de les primeres eines de càlcul fins a la 
tecnologia actual.

  Rambla d’Ègara, 270. Terrassa, Barcelona
+ 34 937 368 966 I www.mnactec.cat

Torre de l’Amo de Viladomiu Nou 
Centre d’Interpretació de les Colònies Tèxtils.
Per descobrir com vivien, fa cent anys.
  Torre de l’Amo de Viladomiu Nou. Gironella, 

Barcelona I +34 938 250 689 I www.parcfluvial.cat

Museu de les Mines de Cercs
Museu dedicat a la mineria del carbó.

  Plaça Sant Romà, s/n. Cercs, Barcelona
+34 938 248 187 I www.mmcercs.cat

Festes 
Festa del Modernisme de la Colònia Güell
Recreació teatral al carrer d’escenes de la vida 
quotidiana de la colònia de fa cent anys.

  Carrer Claudi Güell, s/n. Colònia Güell. 
Santa Coloma de Cervelló, Barcelona
+34 936 305 807 I www.gaudicoloniaguell.org

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

XATIC
Xarxa de Turisme Industrial  
de Catalunya

  www.xatic.cat

La Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya
XATiC, la Xarxa de Turisme industrial de Catalunya, és l’associació que agru-
pa, a través de museus, centres d’interpretació, antigues fàbriques o mines, 
més de 25 localitats que tenen en comú un important i variat llegat industrial 
que permet conèixer a fons la revolució industrial de Catalunya. 

A 1 Guardiola de Berguedà, la mina 
de petroli de Riutort és l’única que es 
pot visitar de tota la península i una de 
les poques que es conserven. La visita 
permet endinsar-se en les seves galeries 
en un paratge natural per conèixer el 
procés d’obtenció de l’or negre. Les 
mines de Cercs, també al Berguedà, 
ofereixen l’opció d’entrar en un tren 
miner. Al Parc Cultural de la Muntanya de 
Sal de 2 Cardona es pot fer un passeig 
per les antigues instal·lacions mineres, a 
86 metres de profunditat, que explica la 
història de l’explotació de les sals en un 
espai declarat d’Interès Natural. La ruta 
de les 3 colònies tèxtils del Llobregat 
recupera els camins que les unien en 

una ruta de 28 quilòmetres que comu-
nica Cal Rosal, a prop de Berga, amb 
l’Ametlla de Merola, a Puig-reig. També 
a Puig-reig, la colònia Cal Pons destaca 
per la monumentalitat de l’església, —la 
catedral del Llobregat—, el convent i les 
dues torres modernistes. L’empremta 
del modernisme també s’aprecia a la 
Farinera La Florinda de Manresa, obra 
d’Ignasi Oms, i a la Masia Freixa de 
4 Terrassa, un edifici d’inspiració 
gaudiniana de Lluís Muncunill, que és 
una de les joies del patrimoni modernista 
de la ciutat. La ruta industrial tampoc no 
s’oblida de la indústria que es manté viva 
amb visites a empreses de cava o de 
torrons com Codorníu o Vicens. 

Recórrer les galeries d’una 
mina de carbó; descobrir 
el modernisme en colònies 
tèxtils i fàbriques o veure com 
s’elabora el cava, propostes 
de la ruta industrial.

Revolució 
industrial 
Mines i colònies

Rutes peR Catalunya | 2.000 Anys d’hisTÒriA
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Museus
Museu d’Història de Catalunya 
Un recorregut per la història de Catalunya des 
dels orígens fins als nostres dies.

  Plaça de Pau Vila, 3 (Palau de Mar). Barcelo-
na I +34 932 254 700 I www.mhcat.cat 

Espais de la Batalla de l’Ebre
Exposició i rutes sobre la recuperació de la 
memòria històrica de la guerra civil espanyola.

  Carrer Freginals, 18-24. Corbera d’Ebre, 
Tarragona I + 34 977 421 726 
www.batallaebre.org

Experiències
Parc dels búnquers de Martinet i Monte-
llà de Cerdanya
Visites per les antigues instal·lacions militars.

  Ctra. LV-4055 de Martinet a Montellà. Paratge 
del Cabiscol, s/n. Montellà i Martinet, Lleida
+ 34 648 141 070 I www.bunquersmartinet.net

Ruta «Soldados de Salamina»
Itineraris per escenaris de la guerra civil.
  Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 

Carrer Catalunya, 48. Banyoles, Girona 
+34 972 573 550 I turisme.plaestany.cat

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Memorial Democràtic 
  memorialdemocratic.gencat.cat

Museu Memorial de l’Exili, temple de la memòria històrica
el Museu Memorial de l’exili és un centre d’interpretació que recorda els exilis 
provocats per la guerra civil. l’espai, ubicat a la Jonquera, a l’Alt empordà, 
compagina les funcions museístiques a través d’exposicions permanents i 
temporals amb la recerca i la difusió pedagògica.

Aquesta ruta neix al Poble vell de 
1 Corbera d’Ebre, que va ser destruït 
però es va mantenir com havia quedat. 
Declarat Lloc d’Interès Històric, les 
cases enderrocades i l’església de Sant 
Pere són el testimoni mut de la cruesa 
dels bombardejos. També en aquest 
enclavament hi ha el monument a les 
Brigades Internacionals i l’Abecedari de 
la Llibertat fet per 25 artistes. El Centre 
d’Interpretació de Corbera, que dis-
posa de material bèl·lic i personal dels 
combatents, és un excel·lent mirador 
de la serra de Pàndols i la serra de
Cavalls, escenaris principals de la 
batalla. Les trinxeres de les Devees a
2 la Fatarella i dels Barrancs a

3 Vilalba dels Arcs permeten que el 
visitant apreciï les tècniques construc-
tives per sobreviure a la línia de foc. El 
Coll del Moro, des d’on Franco va dirigir 
la batalla, és l’avantsala a la visita al Cen-
tre d’Estudis de la Batalla de l’Ebre de
4 Gandesa, amb una àmplia exposició 
del conflicte. El Merengue de Cama-
rasa, a la Noguera, és un petit turó al 
costat de la carretera de Balaguer a 
Camarasa que va ser un dels escenaris 
més cruents de tot el front del Segre, l’al-
tre gran combat a Catalunya. El Parc dels 
búnquers de Martinet i Montellà de 
Cerdanya forma part de la línia defensi-
va que va construir el govern franquista 
als Pirineus a partir de l’any 1940.

La batalla de l’Ebre submer-
geix el visitant en els quatre 
mesos que va durar el combat 
visitant pobles derruïts o trinxe-
res que encara es conserven.

La guerra 
civil
Paisatges  
amb memòria

la Jonquera
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Museus
Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA)
Dedicat a obres fetes durant la segona meitat 
del segle xx.

  Plaça dels Àngels, 1. Barcelona
+34 934 120 810 I www.macba.cat

Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB)
Treballs artístics d’arreu del món.

  Carrer de Montalegre, 5. Barcelona 
+34 933 064 100 I www.cccb.org

Experiències
Ruta Contemporània 
Una ruta per la Barcelona moderna, correspo-
nent als segles xx i xxi.

  Plaça de Catalunya, 17-S. Barcelona
+34 932 853 834 | www.barcelonaturisme.cat

Barcelona Design Tour
Per endinsar-nos en la cultura del disseny 
barceloní.

  Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38. 
Edifici DHUB. Barcelona I +34 932 182 822 
www.bcd.es 

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Barcelona Turisme
  Plaça de Catalunya, 17-S.

Barcelona I +34 932 853 834 
www.barcelonaturisme.cat

Disseny HUB, tot el disseny en un sol espai
ubicat a l’edifici dhuB, el Museu del disseny de Barcelona, que es va inau-
gurar el desembre de 2014, és el producte de la integració del Museu de les 
Arts decoratives, el Museu de Ceràmica, el Museu Tèxtil i d’indumentària i el 
Gabinet de les Arts Gràfiques, i disposa d’un fons de 70.000 objectes. 

El recorregut pels principals edificis 
d’avantguarda de Barcelona comença 
a la Torre Agbar, obra de l’arquitecte 
francès Jean Nouvel el 2005 i porta 
d’entrada al districte més tecnològic 
de la ciutat, conegut com el 22@. La 
torre, de 145 metres, té més de 4.500 
dispositius lluminosos que configuren 
imatges sobre la façana quan cau el sol. 
Deu anys més jove és el MACBA, el 
Museu d’Art Contemporani de Barce-
lona, ubicat al Raval, l’autor del qual és 
el nord-americà Richard Meier. Declarat 
Museu d’Interès Nacional per la Genera-
litat, el MACBA està dedicat a l’exhibició 
d’obres fetes des de la segona meitat 
del segle xx fins a l’actualitat. Al costat 

hi ha el CCCB, Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona, que ocupa 
part de l’antic edifici de la Casa de la 
Caritat que va ser reformat per Albert 
Viaplana i que té com a temàtica la cul-
tura urbana. Del tàndem format per En-
ric Miralles —ja traspassat— i Benedetta 
Tagliabue sorgeix el Parc Diagonal Mar 
(2002), la reforma del Mercat de Santa 
Caterina (2005), amb la seva coberta 
colorista, i l’edifici de Gas Natural Feno-
sa (2007), revestit per una pell de vidre 
que recobreix el conjunt. La Torre de 
telecomunicacions de Collserola, 
dissenyada per Norman Foster durant 
els Jocs Olímpics, és l’edifici més alt de 
la ciutat, amb 288 metres.

Mercat de Santa Caterina, remodelat per Enric Miralles i Benedetta Tagliabue.  © Lluís Carro

Sempre viva, Barcelona ha 
apostat per modernitzar la 
seva fisonomia amb la impli-
cació dels arquitectes con-
temporanis més reconeguts.

La Barcelona 
actual
Arquitectura 
d’avantguarda

Barcelona

http://www.catalunya.com
http://www.barcelonaturisme.cat
http://www.barcelonaturisme.cat
http://www.macba.cat
http://www.cccb.org
http://www.bcd.es
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el patrimoni espiritual
Des de l’antiguitat més remota, les creences religioses i els movi-
ments espirituals han generat riquesa patrimonial arquitectò-
nica i artística i una manera de viure. Els tresors monumentals, 
que floreixen de cap a cap del territori, i els pelegrinatges, com 
el del Camí Ignasià o el Camí de Sant Jaume, que connec-
ten, des de temps immemorials, pobles i ciutats a través de les 
seves múltiples ramificacions, en són una bona mostra. A més, 
aquests camins de camins han generat nous focus d’atracció 
cultural, natural i paisatgística vinculats a una nova manera d’ex-
pressar la transcendència.

Monestir de Montserrat.  

© José Luis Rodríguez
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Tarragona

Claustre del Reial Monestir de Santes Creus. © Imagen M.A.S.

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Catalonia Sacra
  cataloniasacra.cat

Guiats per Catalonia Sacra es pot 
descobrir el patrimoni espiritual català 
en els diferents itineraris proposats 
dins de cada bisbat; itineraris en què 
són de visita obligada els principals 
monestirs i catedrals que poblen la 
geografia catalana. 
 La catedral de 1 Barcelona, esplèn-
dida obra del gòtic català, té tres naus 
centrades per un cor imponent. A pocs 
minuts de Barcelona, hi ha el magnífic 
conjunt de les esglésies paleocristianes 
de Sant Pere de 2 Terrassa (segles 
V-XII), joia de l’art romànic. Molt a prop, 
el monestir benedictí de 3 Montser-

rat, fundat el 1025, és un focus cultural 
i espiritual molt important, seu de 
l’Escolania, l’escola de cant infantil més 
antiga d’Europa. Cap al nord, hi ha la 
catedral de Santa Maria de Girona, 
amb la nau gòtica més ampla del món. 
A l’Empordà se situen bones mostres 
del romànic, com el monestir de Santa 
Maria de Vilabertran i l’impressionant 
conjunt de 4 Sant Pere de Rodes, al 
Cap de Creus. A l’interior de la pro-
víncia, el monestir de Santa Maria de 
5 Ripoll conserva els sepulcres dels 
antics comtes de Barcelona i exhibeix 
una majestuosa façana romànica. Cap 

Visitar els edificis sacres, des de les primeres manifestacions 
al nord i al Pirineu fins a la seva expansió cap al sud del país, 
amb els grans monestirs benedictins i de l’orde del Cister, 
permet descobrir la millor tradició arquitectònica europea, 
romànica, gòtica i barroca.

Catedrals i monestirs
Un recorregut per la Catalunya espiritual

Barcelona

Terrassa

Girona

Montserrat

Sant Pere 
de Rodes

Vilabertran
Ripoll

Vic
l’Estany

la Seu 
d’Urgell

Lleida

Vallbona de 
les Monges

Santes Creus

Poblet

http://cataloniasacra.cat
http://www.catalunya.com
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Catedral de Santa Maria i monestir de Sant Pere de Galligants, a Girona. © Imagen M.A.S.

Museus
Museu de Montserrat

Algunes de les col·leccions més 
importants d’art de Catalunya. 
  Abadia de Montserrat I +34 938 777 745 

www.museudemontserrat.com
  
Museu Episcopal de Vic
Obres mestres de pintura i escultura 
del romànic i del gòtic català.
  Plaça Bisbe Oliba, 3. Vic, 

Barcelona I +34 938 869 360 
www.museuepiscopalvic.com

Museu Diocesà de Barcelona 
Obres de temàtica religiosa des de 
l’edat mitjana fins al segle xx.
  Av. de la Catedral, 4. Barcelona 

+34 933 152 213 I www.cultura.arqbcn.cat

Museu d’Art de Girona
Conjunt d’art medieval i modern. 
  Palau Episcopal de Girona. 

Pujada de la Catedral, 12. Girona 
+ 34 972 203 834 I www.museuart.com 

Museu de Lleida Diocesà i Comarcal
Dues col·leccions: arqueològica i artística. 
  Sant Crist, 1. Lleida I + 34 973 283 075.

www.museudelleida.cat 

Museu Diocesà de Solsona
Des d’objectes d’art sacre fins a peces 
d’excavacions arqueològiques. 

  Plaça Palau, 1. Solsona, Lleida I 
+34 973 482 101 I www.museusolsona.cat

Museu Diocesà de la Seu
Important col·lecció d’art medieval religiós.

  Plaça del Deganat, s/n. La Seu 
d’Urgell, Lleida I +34 973 353 242 
www.turismeseu.com 

Experiències
Catedral Basílica de Tarragona
Visita al claustre, la catedral i el museu.

  Plaça Pla de la Seu, s/n. 
Tarragona I + 34 977 226 935 
www.catedraldetarragona.com 

Esglésies de Sant Pere 
de Terrassa (Seu d’Ègara) 
Conjunt monumental de tres esglésies. 

  Plaça del Rector Homs, 1. Terrassa, 
Barcelona I + 34 93 739 70 72
www.seudegara.cat

Catedral de Tortosa 
Visita a la catedral i a la seva exposició.
  Portal de Palau, 5. Tortosa, Tarragona 

+34 977 446 110 I  www.tortosaturisme.cat 

Catalonia Sacra, el patrimoni espiritual
Catalonia sacra és una iniciativa dels bisbats que tenen seu a Catalunya amb 
l’objectiu de donar a conèixer el patrimoni arquitectònic i artístic vinculat a 
l’església catòlica i facilitar-ne la visita. un patrimoni resultat de 2.000 anys de 
vinculació entre la cultura religiosa i el territori.

al sud, a la catedral de Sant Pere de 
Vic sobresurten el campanar i la cripta 
romànics, i un claustre del segle XIV. El 
Museu Episcopal de Vic té una de les 
col·leccions d’art romànic i gòtic més 
importants d’Europa. 
 A prop hi trobem el monestir de San-
ta Maria de 6 l’Estany, que conserva 
l’església del segle XII i un claustre 
romànic, joia de l’escultura sacra. A la 
província de Tarragona hi ha la catedral 
de Santa Tecla de Tarragona, amb un 
claustre i una façana romànics, i amb 
notables intervencions renaixentistes i 
barroques; la catedral de 7 Tortosa, 

una joia gòtica amb l’Ebre als seus 
peus, i els grans monestirs cistercencs, 
com el monestir de Santa Maria de 
Poblet —Patrimoni de la Humanitat 
per la Unesco—, 8 Vallbona de les 
Monges i el Reial Monestir de Santes 
Creus, un dels conjunts monàstics 
més grans i més ben conservats. Pu-
jant per l’interior, s’arriba a la catedral 
de Lleida, un edifici barroc elegant 
que ofereix pintures murals de Josep 
Obiols. I, per acabar, al Pirineu, se situa 
la catedral de 9 la Seu d’Urgell, que 
conserva intacte l’edifici del segle XII i 
pintures murals romàniques.

Rutes peR Catalunya | el PATriMOni esPiriTuAl
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Façana principal de la catedral de Barcelona.  
© Servicios Editoriales Georama
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Excursionistes amb el monestir de Montserrat al fons.  © Daniel Julián

Experiències
Camí de Sant Jaume per a tothom
Ruta cultural de pelegrinatge accessible per 
a totes les persones amb mobilitat reduïda o 
algun tipus de discapacitat.

  www.camidesantjaumeperatothom.cat

Monestir de Montserrat
Itinerari guiat per descobrir la història del mo-
nestir i el seu important patrimoni artístic.

  Monestir de Montserrat. Muntanya 
de Montserrat, Barcelona I +34 938 777 701 
www.montserratvisita.com

Sant Pere de Rodes
El monestir més important del comtat d’Empú-
ries durant l’època medieval.

  Camí del Monestir, s/n. El Port 
de la Selva, Girona | +34 972 387 559 
www.mhcat.cat 

La Seu Vella
Coneguda com el Castell de Lleida, permet 
contemplar gran part de la plana de Lleida.

  Turisme de Lleida. Carrer Major, 31, bis.
 Lleida I + 34 973 700 319
www.turismedelleida.cat

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya 

  La Rambla, 41, pral. 
Barcelona I + 34 934 120 777
www.feec.cat

Catalunya és accessibilitat
Amb vint-i-una destinacions accessibles pel territori, les persones amb dis-
capacitat poden gaudir de la nostra història i els nostres recursos naturals. el 
Camí de sant Jaume per a tothom pretén facilitar informació i eines perquè les 
persones amb mobilitat reduïda o alguna discapacitat també hi tinguin accés.

Un monòlit a la població costanera del
1 Port de la Selva indica l’inici del 
recorregut. A la zona es pot visitar el Parc 
Natural del Cap de Creus, el monestir de 
Sant Pere de Rodes (segle X) i Vilaber-
tran, nascut arran del seu monestir 
homònim (segle XI), i que conserva 
l’església, un claustre i un palau gòtic. A 
Figueres és visita obligada el Teatre-Mu-
seu Dalí, amb valuoses obres de l’artista. 
2 Girona acull un passat medieval, que 
s’aprecia en recórrer la muralla, el Call, la 
catedral, amb la nau més ampla d’Euro-
pa, i el monestir de Sant Pere de Galli-
gants. Fundada pels romans, la ciutat de 
3 Vic gira al voltant de la plaça porxada 
i dels seus monuments: un temple romà, 

el Museu Episcopal i el castell dels Mont-
cada. Després de visitar els monestirs 
de l’Estany i de Sant Benet de Bages, 
s’arriba a 4 Manresa, emplaçament de 
la Cova de Sant Ignasi i amb unes vistes 
impressionants sobre la muntanya de 
5 Montserrat, parada essencial del 
Camí. Aquest sender recorre Igualada, 
flanqueja les muralles de Cervera i arriba 
a Tàrrega, on les petxines dels pelegrins 
decoren alguns dels edificis del centre 
històric, com el palau dels Marquesos 
de la Floresta. Després de descansar al 
refugi per a pelegrins de Castellnou de 
Seana, s’arriba a 6 Lleida que, segons 
la tradició, va ser evangelitzada per 
l’apòstol sant Jaume. 

A peu, en bicicleta o a cavall, 
no només representa un exer-
cici d’introspecció, sinó tam-
bé el privilegi de gaudir de la 
riquesa cultural i paisatgística.

El Camí de 
Sant Jaume
Un itinerari amb 
molt per oferir

Girona

Montserrat

Manresa

el Port  
de la Selva
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Vilabertran
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http://www.catalunya.com
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http://www.turismedelleida.cat
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Cova de sant Ignasi a Manresa. © Juan José Pascual
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Museus
Museu de Montserrat
Important col·lecció d’art de Catalunya.

  Monestir de Montserrat. Muntanya 
de Montserrat, Barcelona | +34 938 777 701
www.montserratvisita.com

Experiències
Cova de Sant Ignasi
Lloc de pelegrinatge i culte. Visites guiades.

  Camí de la Cova, s/n. Manresa, Barcelona
+34 938 720 422 I www.covamanresa.cat

La Seu Vella 
Coneguda com el Castell de Lleida, permet 
contemplar gran part de la plana de Lleida.

  Turisme de Lleida. Carrer Major, 31, bis. Llei-
da I +34 973 700 319 I www.turismedelleida.cat

Manresa ignasiana  
Ruta que recorre llocs marcats per anècdotes, 
llegendes i simbolismes en record a sant Ignasi 
de Loiola.

  Oficina de Turisme de Manresa. Plaça 
Major, 10. Manresa, Barcelona.  
+34 938 784 090 I www.manresaturisme.cat

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Camí Ignasià
  caminoignaciano.org 

2015-2016: El primer Any Jubilar del Camí Ignasià
el 31 de juliol de 2015, coincidint amb la festivitat de sant ignasi, començarà el 
primer Any Jubilar del Camí ignasià. d’aquesta manera, es pretén consolidar el 
pelegrinatge als monestirs de loiola i Manresa rememorant el camí que va fer 
el 1522 i que va assolir molta popularitat entre els pelegrins en el segle XVII.

L’itinerari, que es pot fer a peu o en 
bicicleta, ofereix una riquesa natural, 
paisatgística i cultural que supera les ex-
pectatives dels pelegrins. La ruta entra a 
Catalunya per Fraga, creua 1 Alcarràs 
i arriba a 2 Lleida, seguint el traçat de 
l’històric Camí Reial d’Aragó. La capital 
de la Terra Ferma ofereix al visitant el 
conjunt arquitectònic de la Seu Vella i 
edificis monumentals com el Palau de la 
Paeria, la Seu Nova i l’hospital gòtic de 
Santa Maria. Després de passar pel 
3 Palau d’Anglesola i visitar el 
convent franciscà de Sant Bartomeu, a 
Bellpuig, la ruta descansa a 4 Verdú, 
considerat un dels pobles més antics 
de Catalunya i casa natal del jesuïta 

Pere Claver. De camí cap a Cervera, 
ciutat emmurallada i de gran tradició 
universitària, es passa pel serpentejant 
centre històric de Tàrrega. Després, 
s’arriba a Igualada, fundada l’any 1100. 
5 Montserrat, la muntanya mítica de 
Catalunya i un dels centres espirituals 
més importants d’Europa, no és gaire 
lluny. Enclavat en un parc natural, el 
seu monestir conté un patrimoni sacre i 
artístic excepcional. I finalment s’arriba a 
6 Manresa, que, a més de nombrosos 
monuments medievals i barrocs, acull la 
cova on sant Ignasi va viure la intensa ex-
periència espiritual que originaria el seu 
llibre metodològic Exercicis espirituals, 
avui referent universal en el món jesuític.

Ignasi de Loiola va empren-
dre un viatge el 1522 que li va 
canviar la vida. La travessa per 
Catalunya va ser decisiva en el 
seu camí cap a l’espiritualitat. 

Camí Ignasià
Seguint les passes 
de sant Ignasi  
a Catalunya

Rutes peR Catalunya | el PATriMOni esPiriTuAl
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enoturisme, una experiència completa
L’enoturisme a Catalunya és molt més que descobrir el món dels 
seus vins. Des de l’època romana, la història catalana ha estat 
marcada pel cultiu de la vinya i són unes quantes les DO que es 
poden trobar en el seu territori. Recorrem la costa, amb els vins 
de la DO Alella, a la costa de Barcelona, i les vinyes entre pobles 
medievals i vistes al mar de la DO Empordà, a la Costa Brava. 
Ens endinsem a la Costa Daurada per conèixer la DO Penedès  
i la singular DOQ Priorat, i acabem a les Terres de Lleida amb la 
DO Lleida-Costers del Segre. En el camí trobem cellers mo-
dernistes, rutes de senderisme, jaciments ibers i romans, i racons 
que converteixen el viatge en un record inesborrable.

Copa de vi davant les vinyes 
del Penedès.  

© Tina Bagué
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Museu-molí d’Oli de l’Argilés, Arbeca. © Miguel Raurich

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Festes
Fira de l’Oli de les Garrigues
Una fira dedicada exclusivament a l’oli.

  Avinguda Carrasco i Formiguera, s/n.
Les Garrigues, Lleida | +34 973 142 805
www.firaoli.cat

Festa de l’Oli de la Fatarella (DOP Terra 
Alta)
Cada any, a començament de desembre, festa 
de l’oli en aquesta localitat tarragonina.

  Plaça Major, 7. La Fatarella, Tarragona 
+34 977 41 36 09 | www.lafatarella.cat

Experiències
Ruta de l’Oli del Priorat
Visita a vuit molins d’oli de la DOP Priorat. 

  Plaça de la Quartera, 1. Falset, Tarragona
 +34 977 831 023 |  www.turismepriorat.org 

Museus
Parc temàtic de l’Oli 
Tot el que està relacionat amb la cultura de l’oli.

  Ctra. N-240, km 71 (Masia Salat). Les 
Borges Blanques, Lleida | +34 973 143 274  
www.masiasalat.com

5 DOP (denominacions d’origen protegides) 
Catalunya té cinc denominacions d’origen protegides. 1 Les Garrigues va 
sorgir a partir de la dO Oli de Borges, que es va crear el 1975. la 4 DOP 
Siurana va néixer el 1977 i, més endavant, es van crear les dOP de la 2 Terra 
Alta, el 2002, del 5 Baix Ebre-Montsià, el 2003, i de 3 l’Empordà, el 2008.

Per començar, la DOP Les Garri-
gues utilitza les varietats d’arbequina 
i verdiella i té més de 25 cooperatives, 
la majoria modernistes. A la comarca, 
hi ha pobles com Juneda, el nucli antic 
del qual forma un conjunt monumental; 
les Borges Blanques, capital mundial 
de l’oli, i Vinaixa, amb l’església de Sant 
Joan, declarada Monument Històric Ar-
tístic. La DOP Terra Alta, que barreja 
les varietats empeltre, arbequina, mor-
ruda i farga, porta el visitant per Arnes, 
per gaudir d’una panoràmica del Parc 
Natural dels Ports; Bot, que en el se-
gle XVIII tenia quatre molins de premsa 
de biga; la Fatarella, en una zona de 
barrancs de bellesa incomparable, i 

Horta de Sant Joan, amb el Centre 
Picasso d’Horta, l’olivera mil·lenària 
Lo Parot i el Cap de l’Ecomuseu dels 
Ports. Per acabar, cal destacar que la 
DOP Empordà utilitza en molts molins 
el procés tradicional de premsat. La 
seva zona inclou paisatges com la serra 
de l’Albera, que invita a anar des d’Es-
polla fins a la costa agresta de Portbou; 
la serra de Rodes, amb el monestir de 
Sant Pere de Rodes, i les Gavarres, 
amb municipis de visita obligada com 
la Bisbal, amb una gran oferta d’artesa-
nia; Torrent, localitat medieval amb les 
restes d’un antic castell, i Vall-llobrega, 
amb l’església de Sant Mateu, que data 
del segle XVII. 

A Catalunya, l’oli és una 
manera deliciosa de conèixer 
els paisatges, els pobles i la 
gastronomia del país. 

Les rutes
de l’oli
Un passeig per 
les terres de l’or 
gastronòmic
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Bodegas Mas Alta, vista del celler des de les vinyes. © Marc Castellet

Allotjaments i gastronomia
Hostal Sport
Aquest establiment ple d’història és considerat 
un dels més emblemàtics de la comarca.

  Miquel Barceló, 4-6. Falset, Tarragona 
+34 977 830 078 | www.hostalsport.com

Festes  
Fira del Vi de Falset 
Dels cellers de les DO Priorat i Montsant.

  Miquel Barceló, s/n. Falset, Tarragona 
 www.firadelvi.org

Museus
Castell del Vi
A l’antic castell dels comtes de Prades de Fal-
set, aixecat el segle XII.

  Bonaventura Pascó, s/n. Falset, Tarragona 
+34 977 830 434 | www.turismepriorat.org

Experiències
Priorat, Experiències Enoturístiques
Hotelers, restauradors i animadors sociocultu-
rals amb propostes al voltant del vi del Priorat. 

  www.prioratenoturisme.com

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Consell Comarcal del Priorat 
  Plaça de la Quartera, 1. 

Falset, Tarragona
+34  977 831 023
www.turismepriorat.org

Una comarca dominada pels priors
la cartoixa d’escaladei, del segle XII i avui reconstruïda, va ser la primera 
cartoixa de la península i la que va donar nom a aquesta comarca, desenvolu-
pada sota el domini dels priors. A més del seu valor arquitectònic, també són 
dignes d’esment les pintures que l’adornen.

Cada poble de la DO Priorat, amb els 
102 cellers que hi ha per visitar i les 
seves propostes enològiques, culturals 
i d’activitats a l’aire lliure, suposa una 
bona excusa per recórrer una comar-
ca que va començar a forjar-se en el 
segle XII, amb l’arribada dels monjos 
cartoixans des de la Provença, que van 
portar les tècniques per desenvolupar la 
viticultura que ha evolucionat al llarg dels 
segles. La ruta comença a 1 la Cartoi-
xa d’Escaladei, des d’on el cultiu del vi 
es va estendre per la zona i es va anar 
instal·lant en els turons de llicorella, una 
classe de pissarra responsable de la in-
tensitat dels vins prioratins. Es pot seguir 
per la Morera de Montsant, al peu 

del Montsant, i des d’on surten diverses 
rutes per als amants del senderisme; 
2 la Vilella Baixa, amb les seves 
característiques cases encimbellades 
sobre el barranc d’Escaladei; 3 Gra-
tallops, on al carrer Major hi ha la Casa 
dels Frares, amb portalada renaixentista 
i arc de pedra; Torroja del Priorat, on 
es pot sentir l’orgue barroc de l’església 
de Sant Miquel, i arribar a 4 Porrera, 
amb la seva ruta de rellotges de sol, la 
majoria del segle XIX, per acabar anant a 
5 Bellmunt i visitar-hi les mines. Sense 
oblidar 6 Siurana, un altre dels encla-
vaments històrics, situat sobre el pantà 
homònim, que ha donat peu a llegendes 
de romans, cristians i reines mores.

La tècnica dels monjos cartoi-
xans juntament amb una terra 
de pissarra atorguen als vins 
del Priorat un gust únic i una 
qualitat immillorable que li ha 
valgut la DOQ.

El Priorat
Un paisatge ple  
de cellers

http://www.catalunya.com
http://www.turismepriorat.org
http://www.hostalsport.com
http://www.turismepriorat.org
http://www.prioratenoturisme.com
http://www.firadelvi.org
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Finca Garbet amb vinyes arran de mar i la platja de Garbet; al fons, Llançà i el Cap de Creus. © Marc Castellet

Allotjaments i gastronomia
Cuina de l’Empordanet
Associació de restaurants de la Costa Brava 
centre amb l’objectiu de promocionar la gastro-
nomia local. 

  Ctra. Palamós, km 328. Vall-llobrega, Girona 
+34 972 600 069 I www.cuinadelempordanet.net

Cuina del Vent
Col·lectiu de restaurants de l’Alt Empordà.

  Pol. Empordà Internacional, s/n.
Vilamalla, Girona | +34 972 525 556 
www.empordahostaleria.com

Festes  
Mostra de Vi de l’Empordà
Festa vinícola anual que se celebra a Figueres 
cada mes de setembre.  

  www.mostradelviemporda.cat 

Experiències
Espai del Peix
Contribució al coneixement, la sostenibilitat i la 
gastronomia dels productes mariners.

  Port de Palamós. Moll Pesquer, s/n. Palamós, 
Girona | +34 972 600 424 | www.espaidelpeix.org

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Ruta del Vi DO Empordà 
  www.rutadelvidoemporda.org

El triangle dalinià 
  www.salvador-dali.org

El triangle dalinià
el Teatre Museu dalí de Figueres, el castell de Púbol —on va viure amb Gala— 
i la casa de Portlligat, a Cadaqués, constitueixen el denominat triangle dalinià. 
Juntament amb els pobles pesquers, com Cadaqués mateix i Calella de Pala-
frugell, són alguns dels principals atractius que ens regala l’empordà. 

Marcada per la presència de la tra-
muntana, és terra d’una gran be-
llesa paisatgística, de cales i platges 
encisadores, i també de monuments 
megalítics, vestigis grecs i romans, art 
romànic, poblets medievals i el surrea-
lisme de Salvador Dalí. Així que visitar 
els cellers d’aquesta DO, formada per 
quaranta-vuit municipis, suposa també 
descobrir la magnífica 1 serra de 
l’Albera, 2 el Parc Natural del Cap 
de Creus, erosionat i esculpit pel vent; 
3 el Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà, amb nombroses rutes i 
una gran riquesa ornitològica; la història 
del monestir de Sant Pere de Rodes, 
on sembla que va destacar en l’art 

d’elaborar vi un monjo cellerer que es 
deia Ramon Pere de Noves; les ruïnes 
gregues i romanes 4 d’Empúries, 
que van donar nom segles més tard a 
la comarca, i pobles medievals i amb 
encant com 5 Peratallada, Monells i 
Pals. I tot això mentre es gaudeix d’una 
oferta enològica que permet visitar 
els cellers i les vinyes, i aprendre els 
secrets d’aquests vins, elaborats amb 
les varietats tradicionals de raïm de 
carinyena o samsó i garnatxa, per als 
negres —actualment es barregen amb 
altres varietats que es van introduint, 
com l’ull de llebre, merlot i sirà, per 
exemple—, i garnatxa blanca i roja i 
macabeu, per als blancs. 

Gràcies a una tradició vitiviní-
cola de més de 2.000 anys i 
a la seva situació, entre els Pi-
rineus i la Costa Brava, és una 
destinació turística única.

L’Empordà 
Un mar de vins 
entre la costa i els 
Pirineus

DOP Empordà

http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.salvador-dali.org
http://www.cuinadelempordanet.net
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http://www.espaidelpeix.org
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Caves Jané Santacana, vinyes amb el celler al fons. © Marc Castellet

DO Penedès

Museus
Centre d’Interpretació del Cava Fassina
Un recorregut per la història i el món del cava.

  Hospital, 23. Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona 
+34 938 913 188 I www.turismesantsadurni.com 

Gastronomia
Cal Saldoni
Es defineixen com «una cuina moderna de 
l’àvia». Excel·lent producte i de temporada.

  Carrer de Ponent, 4. Sant Pau d’Ordal, Bar-
celona I +34 938 993 147 I www.calsaldoni.com 

Experiències
Cavatast
Mostra anual de cava i gastronomia que se cele-
bra la primera setmana d’octubre.

  Rambla de Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona 
www.cavatast.cat  

ViJazz
El primer cap de setmana de juliol se celebra 
aquest festival en què es poden degustar els 
millors vis i caves del Penedès i escoltar jazz.

  Vilafranca del Penedès, Barcelona  
www.vijazzpenedes.com 

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Penedès Enoturisme
  Consorci de Promoció Turística

de l’Alt Penedès. 
Carrer Hermenegild Clascar, 1-3. 
Vilafranca del Penedès, Barcelona
+ 34 938 170 160
www.enoturismepenedes.cat 

Museu de les Cultures 
del Vi de Catalunya

  www.vinseum.cat. 
Vilafranca, a l’avantguarda de la viticultura
A Vilafranca del Penedès, una de les capitals dels tradicionals castells, decla-
rats des de l’any 2010 Patrimoni immaterial de la unesco, es pot visitar el Mu-
seu de les Cultures del Vi, el primer d’aquestes característiques de tot l’estat, i 
a sant sadurní d’Anoia, el Centre d’interpretació del Cava.

Es tracta d’una DO que engloba tres zo-
nes: Penedès marítim (Baix Penedès 
i Garraf), Penedès superior (Alt Pene-
dès, Alt Camp, Anoia i Baix Llobregat) i 
Penedès Central. Aquesta situació li 
atorga un clima privilegiat i unes condi-
cions perfectes per a l’activitat vitiviní-
cola. Entre les varietats de raïm que s’hi 
poden trobar hi ha les de garnatxa, sirà, 
monestrell, merlot, pinot noir i cabernet 
per als negres, i les de xarel·lo, maca-
beu, parellada, chardonnay i riesling 
per als blancs. La comarca brinda la 
possibilitat de combinar l’experiència 
enològica, els tastos i tallers de vi, 
allotjant-se als mateixos cellers, amb el 
descobriment de la seva història a través 

dels museus, els castells —a 1 Gelida, 
2 Mediona o 3 Olèrdola— i dels 
jaciments ibèrics, com els de 4 Calafell 
i 3 Olèrdola. D’altra banda, 5 Sant 
Sadurní d’Anoia és un exemple de 
l’impacte del modernisme en els entorns 
rurals. Alguns cellers, com les Caves Co-
dorníu, van ser construïts seguint aquest 
estil, en un municipi que des del segle 
XVIII viu abocat en l’activitat vitivinícola. A 
6 Vilafranca del Penedès, plena tam-
bé d’edificis modernistes molt bonics de 
Santiago Güell, es pot visitar la Basílica 
de Santa María, un edifici gòtic, construït 
sobre una antiga capella romànica i amb 
un campanar que serveix de mirador 
sobre tota la comarca. 

A trenta minuts de Barcelona 
i a quinze de les magnífiques 
platges de Sitges, la DO Pe-
nedès combina enoturisme, 
cultura, senderisme i art. 

El Penedès 
La combinació 
perfecte al país 
de les vinyes

http://www.enoturismepenedes.cat
http://www.vinseum.cat
http://www.turismesantsadurni.com
http://www.calsaldoni.com
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Vall de Baldomar, sala de degustació amb bótes. © Marc Castellet

Allotjaments i gastronomia
Noguera Cuina 
Col·lectiu de restauradors de la comarca.

  Major, 4. Foradada, Lleida I +34 973 400 709 
www.restaurantlasolanadeforadada.com

Festes  
Fira de l’Oli de les Garrigues 
El visitant pot conèixer, degustar i comprar els 
meravellosos olis de la DO. 

  Recinte firal de les Garrigues 
+34 973 142 805 I www.firaoli.cat

Museus
Museu de la Vinya i del Vi de Muntanya

  Antic Cortal de cal Teixidoret. Pont de Bar, 
Lleida I +34 973 384 044 I www.lleidatur.com

Experiències
Festa del Vi de Lleida
Coincidint amb la verema, se celebra aquesta 
mostra de cellers de DO Costers del Segre.

  Associació de la Ruta del Vi de Lleida. 
Carrer Major, 31. Lleida I +34 902 250 050
www.rutadelvidelleida.com

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Associació de la Ruta del Vi  
de Lleida

  Carrer Major, 31. Lleida 
+34 902 250 050 
www.rutadelvidelleida.com

Vins d’alçada
  Ctra. de Tremp a Santa Engràcia, 

km 5. Talarn, Lleida. 
+34 973 252 974 
www.castelldencus.com

Vins d’alçada, viticultura sense vertigen
el Pallars està recuperant la seva tradició vitivinícola del segle XIX gràcies als 
vins d’alçada, que es cultiven en zones altes per reduir els efectes del canvi 
climàtic. És el cas del celler Castell d’encús, que cultiva les seves vinyes a 
1.000 metres d’altitud.

Aquesta DO, amb cent quaranta cellers, 
engloba les comarques del Pallars 
Jussà, el Segrià, l’Urgell, les Garrigues, 
la Noguera i la Segarra, que amaguen 
tresors, com els olis d’oliva de les 
Garrigues i La Ruta del Cister, que 
converteixen l’experiència del vi en un 
viatge excepcional. Es pot partir de
1 Lleida, on arriba l’AVE, després 
d’haver visitat la catedral i el nucli antic, 
declarat Bé d’Interès Cultural. 
A continuació, val la pena anar fins a 
2 Raimat, on hi ha el celler homò-
nim, d’estil modernista i el més gran 
de la DO. A la finca, s’hi pot admirar 
i visitar el castell de Raimat. Al poble 
de 3 Penelles, a la Noguera, hi ha el 

castell del Remei, els orígens del qual 
es remunten a l’any 1780. Hi destaquen 
el santuari i altres edificis del celler, que 
té sis naus adossades, una de les quals 
amb una volta catalana impressionant. 
A prop, a 4 Balaguer, l’església gòtica 
de Santa Maria, del segle XIV, s’erigeix 
com a símbol de la ciutat sobre el riu 
Segre. Al nord, 5 Tremp, una de les 
parades del Tren dels Llacs, és un 
punt de partida per fer rutes i practicar 
esports a l’aire lliure. I rumb al sud, a 
les Garrigues, destaca 6 el Vilosell, 
poble antigament emmurallat, molt ben 
conservat, que és en un turó, als peus 
de les muntanyes de Prades, dominant 
tot el paisatge de la comarca. 

La DO Lleida-Costers del 
Segre és un viatge per la gas-
tronomia, la història, la cultura 
i els paisatges de Lleida a 
través dels seus vins. 

Costers  
del Segre 
Una terra i uns vins 
amb caràcter

http://www.catalunya.com
http://www.firaoli.cat
http://www.rutadelvidelleida.com
http://www.castelldencus.com
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Torre del Governador, antic edifici de les Escoles Pies, a Alella. © Jordi Bastart

Experiències
Circuit de Barcelona-Catalunya
També conegut com a Circuit de Montmeló.

  Camí Mas Moreneta. Montmeló, Barcelona 
+34 935 71 97 00 | www.circuitcat.com

Allotjaments i gastronomia
Restaurant Sant Pau 
Restaurant de la prestigiosa cuinera Carme 
Ruscalleda amb tres estrelles Michelin. 

  Carrer Nou, 10. Sant Pol de Mar, Barcelona 
+34 937 600 662 I www.ruscalleda.com

Museus
Parc Arqueològic Cella Vinaria  
Visita guiada amb degustació de vins en aquest 
meravellós celler romà. 

  Carrer Ernest Lluch, 41. Teià, Barcelona 
+34 935 559 977 I www.alella.cat

Festes  
Festa de la Verema d’Alella
Segon cap de setmana de setembre. Mostra de 
vins, visites a cellers, cursos de tast de vins, etc.

  www.alella.cat

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Consorci DO Alella 
  Plaça de l’Ajuntament, 1.  

Alella, Barcelona
+34 935 556 353
www.doalella.cat

Teià, bressol dels vins laietans
A la localitat de Teià, a menys de vint quilòmetres de Barcelona, es pot visitar 
el Parc Arqueològic Cella Vinaria Vallmora, on s’explica l’experiència vitiviníco-
la a la zona durant l’època romana, entre els segles I aC i V dC.

Al costat de la Ciutat Comtal i molt a 
prop del Circuit Barcelona-Catalunya, la 
DO Alella constitueix un lloc privilegiat. 
Està formada per dues comarques, el 
Maresme, tocant al mar, i el Vallès Ori-
ental, més enllà de la Serralada Lito-
ral. L’ADN d’Alella són els vins blancs, 
elaborats a partir de les varietats de 
xarel·lo, garnatxa blanca i picapoll, sense 
oblidar-se de bons negres de criança, 
a partir de la varietat ull de llebre. Els 
18 municipis que formen aquesta DO 
ofereixen innumerables activitats i els 96 
viticultors i els 8 cellers permeten viu-
re l’experiència del vi, combinada amb 
passejos pel Parc de la Serralada Li-
toral, rutes en bicicleta, visites culturals 

i activitats nàutiques. A 1 Alella, per 
exemple, es pot visitar el celler Alella 
Vinícola, una construcció modernista 
de Jeroni Martorell, i veure l’impressio-
nant edifici de les Escoles Pies, que 
va tancar les portes l’any 2000 i que va 
pertànyer  al governador de Catalunya 
Enric de Cardona, en el segle XVI. 
 D’altra banda, 2 al Masnou, és im-
prescindible arribar-se a la Casa Benè-
fica, obra modernista de Gaietà Buïgas, 
i a 3 Vilassar de Dalt no ens hem de 
perdre una visita al castell. Per acabar, 
partint de 4 Tiana, es poden fer ex-
cursions pels boscos de la Conreria o 
anar a la 5 Cartoixa de Montalegre, 
monestir de l’any 1415. 

El paisatge de les seves vinyes 
i la proximitat amb Barcelona 
permeten una escapada ino-
blidable pel contrast entre les 
muntanyes i les platges.

Alella
Indret privilegiat 
entre el mar  
i la muntanya

DO Alella

http://www.catalunya.com
http://www.doalella.cat
http://www.alella.cat
http://www.alella.cat
http://www.ruscalleda.com
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Viure els paisatges
Catalunya és terra de contrastos: platges idíl·liques, camps erms, 
muntanyes impressionants, boscos sinuosos… i tot plegat en un 
territori que és a l’abast de la mà. Així, no és difícil trobar rutes 
que uneixin les platges de la Costa Brava amb les muntanyes 
més imponents dels Pirineus, o bé camins que transcorrin entre 
pobles medievals i paisatges espectaculars. Ja sigui en bicicle-
ta o caminant, la xarxa de rutes i camins senyalitzats engloba una 
gran quantitat de paratges plens d’història, cultura, gastrono-
mia, arquitectura… Recórrer Catalunya pas a pas no és només 
veure els paisatges. És viure’ls.

Cala del Golfet, a Calella de 
Palafrugell, Costa Brava.  

© Kim Castells
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Excursionista a l’Estany de Sant Maurici, amb els Encantats al fons. © Lluís Carro

Agència Catalana de Turisme
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Pirineus 
  www.visitpirineus.com

El 1 Parc Natural de l’Alt Pirineu, a 
prop del 2 Parc Nacional d’Aigües-
tortes, és el més gran de Catalunya, 
un paisatge d’alta muntanya modelat 
per l’acció humana i habitat per l’ós 
bru. A l’est hi ha el 3 Parc Natural 
del Cadí-Moixeró, format per dues 
serres unides pel coll de Tancalaporta, 
una barrera muntanyosa amb estam-
pes d’una bellesa singular. El de 4 la 
Serra de l’Albera conserva un patri-
moni romànic molt ric, que té el màxim 
exponent en el monestir benedictí de 
Sant Quirze de Colera. Els penya-se-
gats més salvatges es contemplen al

5 Cap de Creus, castigat pel vent 
fred del nord o tramuntana. El massís 
del 6 Pedraforca és un emblema 
de l’excursionisme català, d’enorme 
riquesa biològica i amb una formació 
geològica peculiar. La zona volcàni-
ca de 7 la Garrotxa constitueix la 
millor mostra de paisatge volcànic de 
la península Ibèrica. Els amants dels 
ocells disposen de tres espais per ob-
servar-los durant els seus viatges entre 
Europa i Àfrica: els 8 Aiguamolls de 
l’Empordà, el 9 Delta del Llobre-
gat i el 0 Delta de l’Ebre. A la costa 
s’obre al mar el { Parc Natural del 

Els amants de la natura trobaran a Catalunya 18 espais pro-
tegits, paisatges salvatges o marcats per segles d’agricultura, 
ramaderia i aprofitament del bosc. De l’alta muntanya a l’inte-
rior, de la plana al mar, els parcs naturals estan travessats per 
senders que s’endinsen en els racons més secrets.

Parcs Naturals
Bellesa i biodiversitat

Alt Pirineu

Cadí-Moixeró
Garrotxa

Delta del 
Llobregat

Delta de 
l’Ebre

els Ports

l’Albera

Aiguamolls 
de l’Empordà

Montgrí, illes 
Medes i Baix Ter

Montserrat

Montseny

Sant Llorenç 
i l’Obac

Poblet

PN 
d’Aigüestortes 

i Estany de 
Sant Maurici

http://www.catalunya.com
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Flamencs al Parc Natural del Delta de l’Ebre. © Ferran Aguilar

Reserves de la Biosfera
el Montseny, amb una vegetació i una fauna molt riques, va ser declarat Parc 
natural i reserva Mundial de la Biosfera per la unesco el 1978. i 35 anys més 
tard, un altre territori amb gran diversitat d’ecosistemes tant interiors com de 
costa, les Terres de l’ebre, es va convertir en la segona reserva de la Biosfera.

Allotjament i gastronomia
Cuina Volcànica
Amb productes de la Garrotxa i entorn.

   Av. Onze de Setembre, 22, 2a planta. 
Olot, Girona | +34 972 274 900 
cuinavolcanica.cat

Cuina de l’Empordanet
Establiments amb una cuina basada 
en productes mediterranis i de l’horta 
empordanesa.

  Carretera de Palamós, km 328. 
Vall-llobrega, Girona I +34 972 600 069 
www.cuinadelempordanet.net

Hotel Vall Ferrera
Hotel gastronòmic, càlid i familiar.

  Carrer Martí, 1. Àreu, Lleida I +34 973 
624 343 I www.hotelvallferrera.com

Hotel Algadir del Delta
Al cor del delta de l’Ebre.

  Rda. dels Pins, 27-29. Poble Nou 
del Delta, Tarragona I +34 977 744 559 
www.hotelalgadirdelta.com

Cuina Pirinenca de la Cerdanya
Cuina gastronòmica de la Cerdanya.

  Cruïlla N-152 amb N-260. 
Puigcerdà, Girona I +34 972 141 100 
cuinapirinenca.wordpress.com

Festes  
Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre
Entre febrer i març, fira de l’oli. 

 Jesús, Tarragona I www.jesus.cat

Fira Formatgera de la Vall de Ribes
Formatges i activitats lúdiques a l’abril.

  Ribes de Freser, Girona
www.vallderibes.cat

Museus
Ecomuseu de les Valls d’Àneu
La realitat de la comarca del Pallars.

  Carrer del Camp, 22-24. Esterri 
d’Àneu, Lleida I +34 973 62 64 36 
www.ecomuseu.com

Museu de les Trementinaires
Tot sobre les trementinaires.

  Pl. Serra del Cadí, 1. Tuixent, 
Lleida I +34 973 37 00 30  
www.trementinaires.org

Museu dels Volcans
En el Museu de la Garrotxa.

  Parc Nou. Torre Castanys. Avinguda 
de Santa Coloma, 43. Olot, Girona 
+34 972 26 67 62 I www.olotcultura.cat

Montgrí, les Illes Medes i el Baix 
Ter, amb fons marins apreciats per 
submarinistes d’arreu del món. El cor 
del país batega a la muntanya de 
} Montserrat, formació rocosa única 
al món. q Poblet és conegut pel 
monestir cistercenc de Santa Maria de 
Poblet, i per ser l’únic reducte del roure 
reboll (Quercus pyrenaica) de Catalu-
nya. El w Montseny, Reserva Mundial 
de la biosfera per la Unesco —com 
també ho són les Terres de l’Ebre— 
forma un mosaic de paisatges que ha 
inspirat, i ho continua fent, artistes, 
intel·lectuals i científics. Al sud s’estén 

el Parc Natural de e Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac, cingles i monòlits de 
conglomerat vermellós que contrasten 
amb boscos verds de pins i alzines. El 
r Parc Natural de Collserola és el 
que es troba més a prop de Barcelona, 
i és el seu gran pulmó amb 8.000 hec-
tàrees de boscos i prats. La t Serra 
del Montsant mostra en el seu pai-
satge l’empremta de segles d’activitat 
humana i una diversitat biològica que 
habita cingles i barrancs. Entre Catalu-
nya, València i Aragó, el y Parc Na-
tural dels Ports constitueix un territori 
inhòspit on regna la cabra salvatge.

Cascada de Ratera al Parc Nacional d’Aigüestortes  
i Estany de Sant Maurici © Lluís Carro

http://cuinapirinenca.wordpress.com
http://cuinavolcanica.cat
http://www.cuinadelempordanet.net
http://www.hotelvallferrera.com
http://www.hotelalgadirdelta.com
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http://www.vallderibes.cat
http://www.ecomuseu.com
http://www.trementinaires.org
http://www.olotcultura.cat
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Els amants de les excursions 
a peu trobaran rutes amb  
paisatges d’una gran bellesa.

Excursionistes en una de les passarel·les del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. © Lluís Carro

PN d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici

Experiències
Aigüestortes info
Tota la informació que necessites sobre el parc i 
les activitats que s’hi fan. 

  Carrer de les Graieres, 2. Boí, Vall de Boí, 
Lleida | +34 973 696 189 | 
parcsnaturals.gencat.cat

Carros de foc
Tot el que has de saber sobre la popular traves-
sa dels nou refugis. 

  Av. Pas d’Arro, 40, baixos. Vielha e Mijaran, 
Lleida | +34 973 640 698 | www.carrosdefoc.com

Skipallars 
Esquí, excursions organitzades, recorreguts 
en jeep i altres activitats a la zona del parc i al 
voltant.

  Pla de Berradé, s/n. Espot, Lleida
+34 973 621 199 | www.skipallars.cat 

Gastronomia
Hotel Condes del Pallars 
Amb piscines climatitzades i a l’aire lliure. 
  Flora Cadena. Rialp, Lleida | +34 973 620 626 

www.hotelcondesdelpallars.com

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya

  La Rambla, 41. Barcelona 
+34 934 120 777 
www.feec.cat

Un parc accessible i per a tothom
Per a gent amb mobilitat reduïda, es va posar en marxa un programa específic 
que ha eliminat les barreres físiques que comportava l’orografia del terreny 
construint passarel·les de fusta per les quals es pot circular en cadires de 
rodes. A més, s’han senyalitzat diversos camins per a persones cegues.

Situat en el Pirineu lleidatà, el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici té una superfície de més 
de 40.000 hectàrees repartides entre 
quatre comarques: l’Alta Ribagorça, 
el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà 
i la Val d’Aran. Valls envoltades de 
muntanyes de més de 3.000 metres ca-
racteritzen aquest enclavament que té 
dues entrades principals: 1 Boí, a l’Alta 
Ribagorça, i 2 Espot, al Pallars Sobirà. 
S’hi poden fer moltes rutes. Una de 
les més recomanades per començar a 
prendre contacte amb el parc és arribar 
fins al 3 Mirador de Sant Maurici, un 
recorregut en què es pot admirar l’es-
tany de Ratera —un dels més de 200 

llacs existents— i es pot contemplar 
un paisatge d’avets i pi negre, i nombro-
ses cascades, en què habiten animals 
com l’isard, la marmota i el trencalòs, 
un carronyaire, una fauna similar a la 
dels Alps. Més llarga és la travessa 
anomenada 4 Carros de Foc, molt 
popular entre els muntanyencs, que 
proposa completar un recorregut cir-
cular pels nou refugis del parc, que es 
troben a una altura entre els 1.900 i els 
2.400 metres. Per emprendre recorre-
guts partint d’una altura notable, hi ha la 
possibilitat d’agafar el telefèric que, des 
del pantà de Sallente, puja, en menys 
de 15 minuts, a 5 l’estany Gento, 
situat a més de 2.000 metres.

Aigüestortes 
i Estany de 
Sant Maurici
Un paisatge alpí  
en el Pirineu

http://cuinavolcanica.cat
http://www.catalunya.com
http://www.carrosdefoc.com
http://www.hotelcondesdelpallars.com
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Monestir de Santes Creus. © Miguel Raurich

Montblanc

Experiències
Visita a les muralles de Montblanc

  Oficina Municipal de Turisme de Montblanc. 
Muralla de Sant Francesc, 0. Montblanc, Tarra-
gona | +34 977 861 733 | turisme@montblanc-
medieval.org | www.montblancmedieval.cat

Gastronomia
Cal Ganxo
Per degustar el calçot amb DO de Valls. 

  Carrer de l’Església, 13. Masmolets, Tarrago-
na | +34 977 605 960 | www.calganxo.com

Festes
Setmana Medieval de Montblanc
Mercats, tornejos, etc. d’aire medieval.

  Ajuntament de Montblanc. Antiga Església de 
Sant Francesc, s/n. Montblanc, Tarragona 
+34 977 861 733 | www.montblancmedieval.cat

Museus
Museu de Valls
Important centre d’art contemporani català.

  Passeig dels Caputxins, 18. Valls, Tarragona
+34 977 606 654 | www.valls.cat

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Ruta del Cister
  Carrer de Sant Josep, 18. 

Montblanc, Tarragona
+34 977 861 232
www.larutadelcister.info 

Poblet, Patrimoni de la Humanitat
el monestir de santes Creus, fundat l’any 1168, va deixar d’estar habitat el 
1835. la vida monàstica continua en el de santa Maria de Poblet, declarat 
Patrimoni de la humanitat per la unesco el 1991, així com en el de Vallbona de 
les Monges, que és l’únic femení de la ruta.

Els tres monestirs de l’orde cistercenc 
que es troben a la zona donen nom a 
un atractiu turístic que permet conèixer 
a fons la riquesa paisatgística i patrimo-
nial de les comarques tarragonines de 
l’Alt Camp, la Conca de Barberà i la 
lleidatana de l’Urgell. Aquest recor-
regut coincideix amb el GR 175, un 
sender de 105 quilòmetres, apte per a 
ciclistes, degudament senyalitzat i amb 
les infraestructures necessàries per fer 
més còmode el passeig. 
 A la comarca de l’Alt Camp, a més 
de visitar 1 el monestir de Santes 
Creus, també és possible arribar fins al 
columbari romà de Vila-rodona o el 
Museu de Valls, el segon en art con-

temporani català. Seguint cap a l’oest, 
la Conca de Barberà ofereix una gran 
varietat paisatgística, amb les vinyes o 
la zona muntanyosa, les muntanyes de 
Prades. En aquesta comarca trobem 
2 el monestir de Santa Maria de 
Poblet, en el qual es pot viure l’expe-
riència d’escoltar el cant dels monjos en 
la pregària de Vigílies. 
 Més a l’interior, a la comarca de l’Ur-
gell, hi ha 3 el monestir de Vallbona 
de les Monges, un dels principals 
atractius de la zona en la qual també 
es pot visitar l’església romànica 
de Santa Maria d’Agramunt i el 
Palau dels Marquesos de la Flores-
ta de Tàrrega. 

Aquest recorregut uneix  
la possibilitat d’admirar el ric 
patrimoni cultural i històric 
d’aquesta zona d’interior i de 
gaudir de passejades en  
plena natura.

La Ruta  
del Cister
Cultura i senderisme

http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.larutadelcister.info
http://www.montblancmedieval.cat
http://www.montblancmedieval.cat
http://www.calganxo.com
http://www.valls.cat


MÉS INFORMACIÓ

56

Barcelona

Costa Daurada

Terres de l’Ebre

Costa Brava

Costa Barcelona
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Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya

  La Rambla, 41. Barcelona 
+34 934 120 777
www.feec.cat

Del municipi de 1 Portbou, a la Costa 
Brava, parteix el camí de ronda situat 
més al nord, el GR 92, que arriba fins 
al Port de la Selva, en un recorregut 
que permet admirar penya-segats i 
cales rocoses de gran bellesa mentre 
es camina a prop dels pins del Parc 
Natural del Cap de Creus. Seguint 
cap al sud per aquesta via, que deu el 
nom —camí de ronda— a l’ús que se li 
donava antigament com a punt des del 
qual es vigilava l’arribada dels pirates, hi 
ha la badia de Cadaqués i el 2 golf 
de Roses, des del qual es comencen a 
tenir les primeres panoràmiques de les 

illes Medes, situades davant de l’Estar-
tit, així com del massís muntanyós del 
3 Montgrí. Abans d’arribar a l’Escala, 
hi ha la possibilitat de desviar-se cap a 
l’interior i visitar les ruïnes de la colònia 
grega d’Empúries. 
 També a prop del mar, a 4 Tamariu, 
s’inicia un tram de camí que, passant 
per Llafranc, arriba fins a Calella de 
Palafrugell. Partint d’aquesta última lo-
calitat, neix un altre sender que permet 
contemplar uns paisatges espectacu-
lars mentre es passa per Palamós, Sant 
Antoni de Calonge i Platja d’Aro, abans 
d’arribar a S’Agaró. 

Passejar a prop del Mediterrani sentint-se immers en un  
paisatge boscós és possible en gran part del litoral català  
gràcies als camins de ronda. Girona és la província que acull  
els quilòmetres més agrestos d’aquests senders, que se  
suavitzen en baixar cap a la costa de Barcelona i Tarragona.

Camins de ronda 
Un passeig per la costa

Parc Natural del Cap de Creus. © Itinerànnia

http://www.catalunya.com
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Gastronomia i allotjament
El Far

Sobre un penya-segat a 175 metres 
d’altura, té unes vistes espectaculars.

  Muntanya de Sant Sebastià. 
Llafranc-Palafrugell, Girona
+34 972 301 639 | www.elfar.net

Sant Pere del Bosc Hotel & Spa
Cinquanta tractaments diferents i serveis 
ayurvèdics. Un lloc ideal per al descans. 

  Paratge de Sant Pere del Bosc, s/n. 
Lloret de Mar, Girona | +34 972 361 636  
www.santperedelboschotel.com

Cuina del Vent
Col·lectiu de restaurants de l’Alt Em-
pordà. 

  Pol. Empordà Internacional, s/n. 
Vilamalla, Girona | +34 972 525 556
www. altempordahostaleria.com

Cuina de l’Empordanet
Col·lectiu de restaurants de la zona que 
aposten per la qualitat gastronòmica. 

  Carretera de Palamós, km 328, 
Vall-llobrega, Girona | +34 972 600 069
www.cuinadelempordanet.net

Cuina La Ràpita – Delta de l’Ebre
Col·lectiu encarregat de promocionar la 
gastronomia de qualitat a la zona. 

  Plaça de Carles III, 13. Sant Carles de 
la Ràpita, Tarragona | +34 977 740 100
www.cuinalarapita.com

Hotel l’Algadir del Delta
Primer hotel de Catalunya que ha obtin-
gut l’etiqueta ecològica europea. 

  Ronda dels Pins, 27-29. Poblenou 
del Delta, Tarragona | +34 977 744 559 
www.hotelalgadirdelta.com

Hotel Cèsar
Una antiga casa d’indians on es pot de-
gustar la xatonada de Vilanova i la Geltrú 
en el restaurant La Fitorra.  

  Carrer Isaac Peral, 4. Vilanova i la 
Geltrú, Barcelona | +34 938 151 125 
www.hotelcesar.net

Museus
Museu d’Arqueologia de Catalunya 
– Empúries
L’únic jaciment que presenta, en un 
mateix lloc, les restes d’una ciutat 
grega (Empòrion) i d’una ciutat romana 
(Emporiae).

  Carrer Puig i Cadafalch s/n. Empú-
ries-L’Escala, Girona | +34 972 770 208
www.mac.cat

Rutes peR Catalunya | Viure els PAisATGes

Ciclistes sobre les passarel·les del Parc Natural del Delta de l’Ebre. © Lluís Carro

Ruta ciclista per Lloret de Mar © D. Julia

Un paisatge divers
recórrer els camins de ronda és una oportunitat excel·lent per admirar la di-
versitat de paisatges del litoral. Mentre que la Costa Brava es caracteritza per 
uns penya-segats espectaculars i una vegetació que alterna matolls i arbres, al 
sud hi ha unes planúries impressionants amb una flora bàsicament arbustiva.

Des de Sant Feliu de Guíxols s’accedeix 
a un altre tram que condueix cap a les 
localitats situades més al sud de la Cos-
ta Brava, primer a 5 Tossa de Mar i, 
després, a Lloret de Mar i a Blanes. 
En territori de la Costa Barcelona, 
trobem diversos quilòmetres de camins 
de ronda a la comarca del Maresme, 
com els que separen les localitats de 
Calella i Sant Pol de Mar. Més al sud, 
a la comarca del Garraf, hi ha més 
trams de senders de gran bellesa. 
El camí que va des de Sitges fins a 
Vilanova i la Geltrú és un territori també 
rocós però amb una vegetació diferent 

de la que podem veure a la Costa 
Brava. Seguint cap al sud, s’arriba a 
la província de Tarragona, on hi ha uns 
trams preciosos de camí de ronda a la 
Costa Daurada, com el que va des 
de la ciutat de Tarragona fins a la po-
blació d’Altafulla o els que recorren les 
Terres de l’Ebre, la zona més propera 
a la província de Castelló. 
 Rodejant el litoral es pot arribar des 
de l’Ametlla de Mar fins a les Cases 
d’Alcanar, passant pel Parc Natural 
del Delta de l’Ebre, on s’alternen els 
arrossars, les salines i les paradisía-
ques platges de dunes.
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Experiències
Centre Medieval i dels Càtars. Centre 
d’Interpretació del Catarisme 
Exposició permanent sobre els càtars.

  Pujada de Palau, 7. Bagà, Barcelona
+34 938 244 862 | www.turismebaga.cat

Gastronomia i allotjament
Hotel Ca l’Amagat
Hotel gastronòmic de la zona.

  Carrer Clota, 4. Bagà, Barcelona 
+34 938 244 032 | www.hotelcalamagat.com 

Cuina Pirinenca 
de la Cerdanya
Col·lectiu de cuina de la Cerdanya format per 
gairebé 20 establiments que aposten per la 
qualitat gastronòmica.

  cuinapirinenca.wordpress.com

El Club dels Sabors 
del Berguedà
Associació de productors alimentaris i restau-
rants que promocionen la cuina i els productes 
de la zona. 

  www.clubsabors.cat

El Pedraforca, la joia del Cadí-Moixeró
Fer el Camí dels Bons homes permet contemplar la impactant bellesa del Parc 
natural del Cadí-Moixeró, en què destaca el Pedraforca, una de les muntanyes 
més escalades de Catalunya, que es caracteritza per tenir una forma impres-
sionant, ja que els dos cims estan separats per un gran coll.

Excomunicats en el segle XII, els càtars, 
que defensaven un cristianisme basat 
en l’espiritualitat i que eren coneguts 
com a bons homes, es van veure 
obligats a exiliar-se del sud de França. 
Una de les rutes que van prendre partia 
del castell de Montsegur, en terres 
franceses, i arribava fins al 1 santuari 
de Queralt, a Catalunya. Aquest recor-
regut constitueix actualment el sender 
GR 107, que es pot fer a peu, a cavall 
o en bicicleta. Aquells que ho vulguin 
també poden agafar el cotxe i anar fins 
a diversos atractius turístics que hi ha 
pel camí. 
 Partint del santuari de Queralt, que és 
a 1.200 metres d’altura i té unes vistes 

impressionants, la ruta s’endinsa en el 
Prepirineu pels 2 Rasos de Peguera. 
Abans d’emprendre l’ascens a la serra 
del Cadí, es pot visitar el poble medi-
eval de 3 Gósol, als peus del Pedra-
forca. 
 Superats el coll de la Balma i el 
coll de la Bena, s’inicia un descens 
fins a la històrica població de Bagà. 
Un altre coll, el de Pendís, dóna pas a 
la comarca de la Cerdanya, en la qual 
hi ha l’acollidor municipi de Bellver de 
Cerdanya. Des de 4 Prullans, el camí 
s’enfila fins a 5 la portella Blanca, el 
punt fronterer, des d’on el sender con-
tinua en territori andorrà i francès fins a 
6 Montsegur.

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Consell Regulador del Camí  
dels Bons Homes

  Carrer Pujada a Palau, 7. 
Bagà, Barcelona
+34 938 221 500 
www.camidelsbonshomes.com

Serra del Cadí

Vista del Pedraforca © Felipe J. Alcoceba

Aquesta ruta permet que 
l’excursionista se senti immers 
dins de la història medieval 
i pugui admirar un paisatge 
d’una bellesa impressionant. 

Camí dels 
Bons Homes
Seguint les passes 
dels càtars

http://cuinapirinenca.wordpress.com
http://www.catalunya.com
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Museus
Ecomuseu dels pastors de la Vall d’Àssua
Un espai amb objectes i informació per recordar 
i donar a conèixer la vida i costums dels pastors 
d’abans i d’ara.

  Antigues escoles de Llessui, s/n. Llesui, 
Lleida I +34 973 621 798 I www.llessui.com

Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Un recorregut pel Pallars de principis de segle i 
la seva realitat natural i cultural.

  Carrer del Camp, 22-24. Esterri d’Àneu, Lleida 
+34 973 626 436 I www.ecomuseu.com

Gastronomia
Cuina Pirinenca de la Cerdanya
Col·lectiu de cuina de la Cerdanya format per 
gairebé vint establiments de la zona.

  cuinapirinenca.wordpress.com

Cuina Volcànica
Cuina de comarca basada en un receptari 
tradicional, creatiu i agosarat, que fa créixer les 
inquietuds i la curiositat culinària pròpia de la 
zona.

  Av. Onze de Setembre, 22, 2a planta. Olot, 
Girona | +34 972 274 900 | cuinavolcanica.com

Agència Catalana de Turisme
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Pirineus
  www.visitpirineus.com 

Grans espais naturals
el Gr 11 passa per grans espais naturals, com el Parc nacional d’Aigüestortes 
i estany de sant Maurici, el Parc natural de l’Alt Pirineu, paratges d’interès 
com la serra de l’Albera, l’Alta Garrotxa, la Tossa Plana de lles o les capçale-
res dels rius Ter i Freser, i el Parc natural del Cap de Creus.

La ruta penetra Catalunya pel pont de 

1 Salenques i creua els parcs naturals 
d’Aigüestortes i de 2 l’Alt Pirineu 
—amb gairebé 70.000 hectàrees, el 
més extens de Catalunya. Durant uns 
30 quilòmetres, s’endinsa a Andorra, i 
torna al territori català per 3 la Cerda-
nya, la vall més extensa dels Pirineus. 
Continua per paratges i poblacions de la 
serra de l’Albera, 4 l’Alta Garrotxa 
i les capçaleres dels rius Ter i Freser, 
fins que desemboca al mar pel Parc 
Natural del 5 Cap de Creus. Al llarg del 
camí, es pot visitar el santuari de Núria 
o el monestir de Sant Pere de Rodes. 
També es contemplen escenaris naturals 
tan espectaculars com el circ lacustre 

de Colomèrs, muntanyes i prats amb 
dotzenes d’estanys alpins o els cims més 
elevats del país: el Puigmal, de 2.910 
metres, i la Pica d’Estats, que amb 
3.143 metres constitueix el sostre de 
Catalunya. La millor època per fer la ruta 
és a la primavera o a l’estiu, ja que durant 
els mesos més freds hi acostuma a ha-
ver molta neu. Alguns trams d’alta mun-
tanya requereixen experiència i prepara-
ció. Tot el recorregut apareix marcat per 
grans desnivells, la presència de boscos 
i molta aigua. En el transcurs de la ruta 
hi ha refugis que permeten distribuir les 
etapes. Algunes variants s’endinsen en 
zones de gran interès, com el GR 11-20, 
que passa per la Vall de Boí. 

El GR 11 és un itinerari que 
neix al País Basc i passa per 
territori català, on creua els 
Pirineus i arriba fins al mar pel 
cap de Creus.

El sender  
dels Pirineus
De l’alta muntanya 
al mar

http://cuinavolcanica.com
http://cuinapirinenca.wordpress.com
http://www.catalunya.com
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Festes
Festa del Vi i Jornades Gastronòmiques 
de Gandesa
Per degustar vi DO de la Terra Alta.

  +34 938 046 359 | www.festacatalunya.cat

Experiències  
Centre Informació Parc Natural dels Ports
Oficina amb tota la informació sobre el parc i la 
via verda.

  Avinguda de la Vall de Zafan s/n. Roquetes, 
Tarragona | +34 977 504 012 |  www.gencat.cat

Celler de Pinell de Brai
Un celler cooperatiu modernista que mereix una 
visita.

  Catedral del Vi. Pilonet, 8. Pinell de Brai, 
Tarragona | +34 977 426 234
www.catedraldelvi.com

Viu lo riu
Descens pel riu Ebre en muletes, antigues 
embarcacions.

  Rambla Felip Pedrell, 3. Tortosa, Tarragona | 
+34 977 449 648 | www.tortosaturisme.cat 

Agència Catalana de Turisme
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Estels del Sud
  Carrer Lluís Companys, 65. 

Arnes, Tarragona
+34 619 931 278 
www.estelsdelsud.com

L’espectacular Parc Natural dels Ports
la ruta dels estels del sud es pot ampliar a través de les 35.000 hectàrees 
protegides del Parc natural dels Ports, un massís esculpit en un relleu abrupte 
ric en coves, tolls i avencs. entre les seves espectaculars falles i encavalca-
ments, es poden observar cabres salvatges, porcs senglars o guineus.

La ruta dels Estels del Sud es compon 
de cinc etapes que es poden comen-
çar i acabar en el punt desitjat, i es 
poden recórrer en els dos sentits de 
la marxa. Una opció és començar pel 
poble de 1 Paüls, des d’on s’arriba 
a les ruïnes del mas de les Crevetes 
de Lloà. A la zona de Lliberós, els 
caminants es poden banyar abans de 
seguir el camí del riu que els portarà a 
2 Arnes, des d’on, l’endemà, aniran 
cap a 3 Beseit. Aquest tram té uns 
prats paradisíacs que acullen les ruï-
nes del mas de les Valls i el cim de la 
Penyagalera, un magnífic mirador. El 
tercer dia comença a Beseit i acaba al 
4 Refugi de la Font Ferrera. Aquest 

tram, que té dues possibilitats de 
dificultat, és ple de parets majestuoses 
de fins a cent metres d’alçada, agulles 
esveltes, cingles impressionants i 
teixos de mida monumental. El quart 
dia traça un recorregut fins al 5 Nou 
Refugi Caro, a través d’uns boscos 
preciosos de pins i la impressionant 
cova del Vidre, una singular formació 
excavada en un cingle. Finalment, l’úl-
tim dia tanca el cercle fins a 1 Paüls. 
En aquesta darrera etapa es poden 
trobar pel camí toros de lídia i el pinto-
resc racó del Refugi de les Clotes. 
La ruta finalitza a l’àrea recreativa de 
Sant Roc, un enclavament ideal per 
relaxar-se.

Estels del Sud és una ruta 
circular pel massís dels Ports 
de Tortosa-Beseit, un entorn 
escarpat amb una rica oferta 
paisatgística, cultural i natural.

Estels  
del Sud
Endinsar-se en la 
naturalesa salvatge

http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.estelsdelsud.com
http://www.festacatalunya.cat
http://www.gencat.cat
http://www.catedraldelvi.com
http://www.tortosaturisme.cat


61

MÉS INFORMACIÓ

NO T’HO PERDIS

Barcelona

Fitxa de la ruta
www.catalunya.com

Figueres

Girona
Begur

Vic

0 25 km

N

Ripoll
Olot

Vallter

Roses

l’Escala

AP-7

AP-7

C-17

C-25

Camprodon

Roda 
de Ter

Anglès

l’Estartit

Emb. 
de Sau

el Ter

Borgonyà

1

2

5

43

Rutes peR Catalunya | Viure els PAisATGes

Vallter
Ripoll

Roda 
de Ter Girona

l’Estartit

Senderisme per la Ruta del Ter. © Consorci Alba-Ter

Allotjament i gastronomia  
Osona Cuina
Col·lectiu de xefs que ha aconseguit convertir la 
comarca d’Osona en un referent culinari.

  Restaurant Torres Petit. Passeig de Sant 
Joan, 40. Manlleu, Barcelona I +34 677 354 920 
www.osonacuina.com

Costa Brava Verd Hotels
Per escollir entre alguns dels millors hotels de la 
Costa Brava.

  Carrer del Turisme, 1. Vall-llobrega, Girona 
+34 972 600 034 I www.reservashoteles.net 

Experiències  
Visita del Pantà de Sau 
Pantà amb un poble enfonsat en les seves aigües.

  Osona Turisme. Consell Comarcal d’Osona. 
Carrer Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 
5, 3a planta. Edifici del Sucre. Vic, Barcelona 
+34 938 851 715 I www.osonaturisme.cat

Museu del Ter
Un espai per conèixer el procés d’industrialitza-
ció i la biodiversitat dels rius mediterranis.

  Passeig del Ter, 2. Manlleu, Barcelona 
+34 938 515 176 I www.museudelter.cat

Agència Catalana de Turisme
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Ruta del Ter
  Passeig del Ter, 2.

Manlleu, Barcelona 
+34 938 507 152 
www.rutadelter.cat

Història i cultura del Ter
Per endinsar-se en el territori, els viatgers poden fer cinc rutes temàtiques que 
els permetran conèixer millor la història i la cultura que acompanyen el riu Ter. 
Aquestes rutes són: la literària, la d’inundacions històriques, la gastronòmica, 
la del patrimoni natural i la del patrimoni cultural fluvial.

La Ruta del Ter que es proposa, de 
1 Vallter a les illes Medes, es pot 
fer en bicicleta o a peu, tot i que està 
pensada per ser una ruta BTT. Dividida 
en cinc trams, el primer va de Vallter a 
Ripoll seguint un riu que serpenteja per 
Setcases i Sant Joan de les Aba-
desses fins a Ripoll, on es pot visitar el 
monestir de Santa Maria. Després, 
el riu Ter s’escola per la plana de Vic, al 
nord de la comarca d’Osona. Aquest 
tram ens porta des de 2 Borgonyà fins 
a Roda de Ter a través d’un desnivell 
molt pronunciat que té com a punt 
destacat les vistes que hi ha des de la 
carretera de la Clota, a Torelló. La ter-
cera etapa inclou els pantans de Sau i 

de 3 Susqueda, uns paratges impres-
sionants que transcorren entre cingleres, 
amb el mite del bandoler Serrallonga 
present encara entre els alzinars. La 
quarta etapa recorre rectes suaus per la 
via verda del Carrilet d’Olot. S’inicia a 
Anglès i arriba fins a 4 Girona, on val 
la pena endinsar-se en la història i la cul-
tura de la ciutat, amagades en el preciós 
barri del Call Jueu. Finalment, el Ter 
segueix el curs cap a la zona boscosa 
de les Gavarres i el Montgrí, en un 
recorregut tranquil que permet contem-
plar els paratges del Baix Empordà i 
pobles com Ultramort, Serra de Daró 
o Gualta, fins a les aigües mediterrànies 
de 5 l’Estartit.

La ruta uneix els Pirineus amb 
la Costa Brava, dos focus 
turístics del paisatge català, a 
través de cinc comarques i de 
variats paisatges i tradicions.

Ruta del Ter 
Del cim dels 
Pirineus a la Costa 
Brava

http://www.catalunya.com
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Segur

Experiències
El Tren dels Llacs
Un viatge en tren des de les terres de Lleida fins 
als llacs del Prepirineu, al cor del Pallars Jussà.

  Plaça Ramon Berenguer IV, s/n. 
La Pobla de Segur, Lleida | +34 973 248 840  
www.trendelsllacs.cat

Ruta del Vi de Lleida
Visita al celler Castell d’Encús, on es fan els vins 
d’alçada, creats a 1.000 metres d’altitud.

  Ctra. Tremp a Santa Engràcia, km 5. Talarn, 
Lleida | +34 973 252 974 | www.castelldencus.com 

Festes  
Fira de la Girella
Embotit elaborat amb arròs i moltó. 

  Ajuntament del Pont de Suert. Plaça Major, 9. 
El Pont de Suert, Lleida I +34 973 690 005 
www.elpontdesuert.com 

Museus
Museu del Camí de la Llibertat
Història de la frontera pirinenca amb França.

  Plaça de Sant Eloi, 8. Sort, Lleida 
+34 973 620 010 I www.camidelallibertat.cat

Agència Catalana de Turisme
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El Cinquè llac
  Carrer Únic, s/n.

Beranui, Lleida | +34 973 661 787
www.elcinquellac.com

Orografia per a l’aventura
Tant a la primavera com a l’estiu —la millor època per fer la ruta—, l’orografia 
de l’entorn resulta perfecta per recórrer-la a peu, en BTT, a cavall i fins i tot 
sobre un ase català. hi ha una àmplia oferta d’activitats per practicar a l’aire 
lliure, amb assessorament professional i màxima seguretat.

El Cinquè Llac és una travessa circular 
de mitja muntanya per a tot tipus de 
senderistes, que comença i acaba a 
1 la Pobla de Segur. Travessa les co-
marques del Pallars Jussà, el Pallars So-
birà i l’Alta Ribagorça, i permet contem-
plar paisatges d’una gran bellesa, com el 
pla de Corts, la vall Fosca, la vall de 
Manyanet i l’estany de Montcortès. 
L’itinerari, de més de 100 quilòmetres de 
recorregut, apareix ben senyalitzat i està 
dividit en cinc etapes: 2 Peramea, 
3 Beranui, 4 les Esglésies, 5 Sen-
terada i la Pobla de Segur. Al final de 
cada una hi ha establiments per descan-
sar i passar la nit. L’estany de Mont-
cortès s’entreveu durant gran part de la 

ruta, però només s’hi arriba a l’última eta-
pa. Gran part de la travessa transcorre 
per camins de ferradura i senders de 
muntanya (62%) que en temps passat 
recorrien els pastors amb un ganxo a 
la mà —un bastó llarg d’avellaner per 
atrapar les ovelles per les potes del dar-
rere—, i travessa espais rurals i pobles 
que han sabut mantenir el seu caràcter i 
les seves tradicions, a més d’un regueró 
de llegendes. La gastronomia és un altre 
dels grans atractius de la zona, amb 
un receptari en què brillen plats com la 
truita de riu, l’allioli amb codonyat, la carn 
d’ovella xisqueta i el formatge de tupí. I 
tot plegat, regat amb vins de la denomi-
nació d’origen Costers del Segre.

L’itinerari d’El Cinquè Llac, 
dividit en cinc etapes, trans-
corre per les muntanyes del 
Pirineu de Lleida a través 
d’antigues vies utilitzades per 
traslladar el bestiar.

El Cinquè Llac
Ruta circular per 
camins de pastors

http://www.catalunya.com
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Experiències
Monestir de Santa Maria de Ripoll
Visites guiades a aquest monestir benedictí. 

  Plaça de l’Abat Oliba, s/n. I Ripoll, Girona 
+34 972 704 203 I www.monestirderipoll.cat

Gastronomia i allotjament
Cuina Volcànica
Cuina de la comarca basada en un receptari 
tradicional, creatiu i agosarat.

  Av. Onze de Setembre, 22, 2a Planta. Olot, 
Girona | +34 972 274 900 | cuinavolcanica.com

Cuina del Vent
Col·lectiu de restaurants de l’Alt Empordà.

 Polígon Empordà Internacional, s/n.
Vilamalla, Girona I +34 972 525 556
www.empordahostaleria.com

Festes  
Festa de la Mel
Festa de la Mel a Ribes de Freser.

  Ajuntament de Ribes de Freser. Plaça de 
l’Ajuntament, 3. Ribes de Freser, Girona 
+34 972 727 016 I www.ajribesdefreser.cat

Agència Catalana de Turisme
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Itinerànnia
  Av. Onze de Setembre, 22, 2a

Olot, Girona I +34 972 271 600
ca.itinerannia.net 

2.500 quilòmetres de camins
la xarxa de senders senyalitzats que s’estén entre el ripollès, la Garrotxa i 
l’Alt empordà comprèn 2.500 quilòmetres de camins, que obren un ampli ven-
tall de possibilitats per als amants del senderisme i la natura, en funció de la 
seva experiència i els seus gustos culturals, artístics i gastronòmics.

Itinerànnia és una proposta única, 
un treball ingent que recupera les 
antigues vies de comunicació entre 
els pobles, així com els camins de 
ronda, els de missa i els ramaders, 
per poder arribar a qualsevol racó que 
es trobi entre els Pirineus i el mar 
Mediterrani. 
 Gràcies a aquests camins i a les indi-
cacions que els marquen, els excursi-
onistes poden descobrir la bellesa dels 
paisatges que recorren, com els bos-
cos de pi vermell i els avets centenaris 
de la vall del Rigart, el circuit dels 
volcans i antics estanys a Olot, la ruta 
dels dòlmens a Vilajuïga, la zona del 
riu Fluvià fins a Sant Pere Pescador 

o els pobles pesquers del Port de la 
Selva i Llançà, al costat del Medi-
terrani i molt a prop de la frontera 
francesa. A la seva pàgina d’internet, 
Itinerànnia proposa fins a 55 rutes per 
a tot tipus d’excursionistes i viatgers, 
des d’experts fins a principiants. Però 
el caminant també es pot crear una 
ruta personalitzada, en funció de la 
dificultat que vulgui i dels seus inte-
ressos culturals, artístics o esportius. 
Perquè moltes de les rutes es poden 
fer a peu, en bicicleta o a cavall i 
totes es complementen amb una oferta 
d’activitats, restaurants i allotjaments, 
per poder descansar i gaudir de la 
gastronomia de cada zona.

Basada en el model suís, 
aquesta xarxa és com un 
mapa que permet que el viat-
ger arribi a qualsevol punt de 
la geografia que triï.

Itinerànnia
La xarxa de 
recorreguts per a 
tots els gustos

Vall del 
Rigart Olot Sant Pere 

Pescador

Vilajuïga

el Port de la Selva
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Museus
Museu de Montserrat
Importants col·leccions d’art i arqueologia.

  Abadia de Montserrat I +34 938 777 745 
www.museudemontserrat.com 

Gastronomia
Cuina Vallès 
Col·lectiu que aposta per l’excel·lència gastro-
nòmica al Vallès Occidental.

  Cuina Vallès | +34 635 407 879 
cuinavalles.cat

CuinaVO
Agrupació de cuiners i restaurants del Vallès 
que promouen la cuina vallesana.

  Consorci de Turisme del Vallès Oriental
Carrer Anselm Clavé, 2. Granollers, Barcelona 
+34 938 604 115 I www.cuinavo.cat

Experiències
Sant Miquel del Fai
Espai natural sobre la vall del riu Tenes.

  Sant Feliu de Codines, Barcelona 
+34 938 658 008 I www.santmiqueldelfai.cat

Agència Catalana de Turisme
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Consorci de Turisme del Vallès 
Oriental

  Carrer Anselm Clavé, 2
Granollers, Barcelona
+34 938 604 115
www.turismevalles.net

A peu, en bicicleta o a cavall
la ruta d’els 3 Monts ofereix moltes possibilitats. es pot fer a peu, en BTT 
o a cavall. es pot fer sencera o, simplement, completar alguna de les seves 
etapes. A més, és recomanable combinar la ruta amb activitats de turisme 
ornitològic, cultural, històric i gastronòmic.

Els 3 Monts, a 45 quilòmetres de 
Barcelona, és una ruta turística que 
—com el nom indica— passa per tres 
massissos muntanyencs: el 1 Mont-
seny, 2 Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac i 3 Montserrat. L’aventura 
comença al turó de l’Home, a 1.706 
metres d’altitud; passa pel Tagama-
nent, rodeja el Matagalls, un altre 
dels cims del Montseny, en el qual 
hi ha una creu enorme, dedicada a 
Mossèn Cinto Verdaguer, i arriba 
a Sant Miquel del Fai, conegut pels 
seus preciosos salts d’aigua i les seves 
coves. Després s’endinsa en el Parc 
de Sant Llorenç del Munt i segueix 
cap a la Mola, on hi ha el monestir 

de Sant Llorenç i des d’on es pot 
contemplar una panoràmica formidable 
del Montseny i de Montserrat. Tot 
seguit, s’arriba al poble de Mura, que 
conserva l’encant medieval, i on es pot 
veure una de les masies més impressi-
onants del país, el Puig de la Balma, 
que es va construir aprofitant un refugi 
rocós. A partir d’aquí s’inicia l’últim 
tram de la ruta per Rellinars, que 
conserva restes de l’època romana, 
Monistrol, situat sota la muntanya de 
Montserrat i amb el riu Llobregat 
creuant el terme municipal, i, finalment, 
l’ascens a la muntanya de la patrona de 
Catalunya, on hi ha el monestir bene-
dictí i la basílica de Montserrat. 

Al llarg de 106 quilòmetres, 
que van des del massís del 
Montseny fins a la muntanya 
de Montserrat, aquest itinerari 
és perfecte per als amants del 
senderisme. 

Els 3 Monts
L’itinerari dels 
contrastos

http://cuinavalles.cat
http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.turismevalles.net
http://www.museudemontserrat.com
http://www.cuinavo.cat
http://www.santmiqueldelfai.cat
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Val d’Aran

Vall del Garona. © José Luis Rodríguez

Allotjament
Hotel Batalla
La base perfecta per a nombroses activitats.

  Sol del Valle, s/n. Bossòst, Lleida 
+34 973 648 199 I www.hotelbatalla.com 

Museus
Musèu dera Val d’Aran
Exposicions sobre el patrimoni cultural i artístic 
de la vall. 

  Major, 26. Cap dera Vila. Vielha, Lleida
+34 973 641 815 I www.visitvaldaran.com 

Experiències
Esglésies de la Val d’Aran
Conjunt monumental de quinze esglésies, entre 
les quals destaquen les de Salardú, Arties, 
Vielha e Mijaran i Bossòst. 

  www.visitvaldaran.com 

Aran Park-Parque de Fauna
Un entorn de naturalesa salvatge en què es 
pot descobrir la fauna i la biodiversitat de les 
muntanyes. 

  Carretera del coll de Portilhon. Bossòst, Llei-
da I +34 973 929 006 I www.aran-park.es

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Camin Reiau Val d’Aran
  Casa dera Montanha. 

Avinguda Pas d’Arro, 40, baixos
Vielha, Lleida I +34 973 640 698
www.caminreiau.cat

Un passeig per la flora i la fauna de la Val d’Aran 
la Val d’Aran està poblada de boscos de pins, avets i avellanars i prats alpins 
i subalpins, amb el rododendre com a planta estrella. Pel que fa a la fauna, el 
caminant pot contemplar des de majestuoses àguiles reials i trencalossos, fins 
a marmotes, a l’estiu, i cérvols comuns, a la tardor.

El Camin Reiau recorre 150 quilòme-
tres a través dels 33 pobles de la Val 
d’Aran. És una ruta nova, però antiga. 
Nova, perquè s’acaba de recuperar el 
trajecte, i antiga, perquè, com a Via 
Augusta, ja la utilitzaven els romans. 
El punt de partida és 1 Vielha e Mija-
ran, la capital de la comarca. Segueix 
cap a 2 Salardú, on hi ha l’església 
de Sant Andreu, una fusió de l’estil 
romànic i del gòtic, que acull a l’interior 
el famós Crist de Salardú, del segle XII. 
Després es passa per Montgarri, un 
poble abandonat durant els anys sei-
xanta, on només queda el santuari i un 
refugi, i el pla de Beret, amb els rius 
de la Noguera Pallaresa i la Garona. 

La ruta continua per la població de
3 Bagergue, on hi ha el Museu Etno-
lògic Eth Corrau; Vilamòs, amb una es-
glésia que conté restes romanes dels 
segles IV i V, i Unha, amb un museu 
dedicat a la neu i en què els visitants 
poden veure com eren les antigues 
cases araneses. Altres pobles que 
mereixen una menció especial són Ar-
ties, amb dues esglésies, Sant Joan 
i Santa Maria, i algunes de les cases 
renaixentistes més notables de la vall, i 
4 Bausen, conegut per la seva fage-
da mil·lenària, el Bosc de Carlac, per 
les vistes que ofereix sobre la 5 vall 
de Toran i per la llegenda dels amants 
de Bausen.

Recuperant l’antic camí 
que servia de comunicació 
entre les diferents poblaci-
ons de la Val d’Aran, reneix el 
Camin Reiau, un recorregut 
mil·lenari.

Camin Reiau 
Un recorregut
ple d’història

Rutes peR Catalunya | Viure els PAisATGes

http://www.catalunya.com
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Ciclista fent un recorregut en BTT, als voltants de Ripoll. © Daniel Julián

EmpúriesSant Llorenç 
de Morunys

Banyoles

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya 

  La Rambla, 41 pral. 
Barcelona I +34 934 120 777
www.feec.cat

Iniciar el recorregut en un entorn histò-
ric com les ruïnes 1 d’Empúries, ben 
a prop de l’Escala, és un bon auguri 
del que es trobaran els excursionis-
tes o els ciclistes, ja que el GR 1, que 
travessa Catalunya d’est a oest per la 
cara sud dels Pirineus, es pot seguir a 
peu i també en BTT. 
 Després de deixar enrere la comarca 
de l’Alt Empordà, la ruta s’endinsa en 
el Pla de l’Estany, on 2 Banyoles, a 
18 quilòmetres de Girona, mereix una 
parada per visitar l’església de Santa 
Maria dels Turers (segle XIV), la plaça 
porxada i l’estany que la caracteritza. 

Després, el camí continua cap al poble 
medieval de Besalú i cap a 3 Sant 
Joan de les Abadesses, famós pel 
seu monestir, fundat en el segle IX; i 
Ripoll, amb l’espectacular monestir 
de Santa Maria. L’entorn prepirenaic 
domina el paisatge. S’ha deixat enrere 
la vegetació d’arbustos, alzines i pins 
mediterranis i s’endinsa en els boscos 
d’avets, roures i faigs. 
 A continuació, aquest sender històric 
es dirigeix cap a 4 Alpens, a Osona, 
on hi ha les ruïnes d’una fortalesa de 
l’any 1109, la Casa forta de Freixenet, 
catalogada com a Patrimoni Artístic 

El traçat del sender de gran recorregut GR 1, l’itinerari del qual 
arriba als 355 quilòmetres al seu pas per Catalunya, travessa la 
cara sud dels Pirineus des de les ruïnes grecoromanes d’Em-
púries fins a l’espectacular Congost de Mont-rebei, frontera 
natural entre Osca i Lleida.

La Transpirenaica
La Catalunya medieval

Ripoll

Àger

http://www.catalunya.com
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La Farga Palau, de Ripoll, va ser fundada com a farga de ferro en el segle XVII. © Imagen M.A.S.

Experiències
Monestir de Santa Maria

Possibilitat de visitar aquest monestir 
benedictí del segle IX.

  Plaça del Monestir, s/n. Ripoll, Girona 
+34 972 704 203 | www.ripoll.cat

Palau de l’Abadia
Exposició de disset maquetes d’ermites 
romàniques de la comarca.

  Plaça de l’Abadia, 9. Sant Joan de les 
Abadesses, Girona | +34 972 720 599 
www.santjoandelesabadesses.cat

Congost de Mont-rebei
Un dels paratges més espectaculars i 
salvatges de Catalunya.

  Consell Comarcal de la Noguera. 
Passeig d’Àngel Guimerà, 28-30. 
Balaguer, Lleida I + 34 973 448 933 
www.montsec.cat

Festes
Mercat medieval de Besalú
A l’agost, aquesta població es trans-
forma en l’antic comtat medieval on se 
celebra un mercat amb diversos espec-
tacles, cercaviles, tallers infantils...

  Plaça de la Llibertat, 1. Besalú, Girona 
+34 972 591 240 | www.besalu.cat 

Gastronomia
Cuina dels Pirineus
Caça, bolets, formatges… Una cuina de 
receptes mil·lenàries elaborades amb 
paciència, a foc lent. 

  www.visitpirineus.com 

Girona Bons Fogons
Col·lectiu de cuina format per restau-
radors i cuiners de l’àrea metropolitana 
de Girona.

  www.gironabonsfogons.cat

Museus
MAC Empúries
Seu d’Empúries del Museu d’Arqueolo-
gia de Catalunya

  Carrer Puig i Cadafalch, s/n. Empú-
ries-l’Escala, Girona | +34 972 770 208 
www.mac.cat

Parc Astronòmic Montsec
Centre d’Observació de l’Univers, centre 
divulgatiu de l’estudi de l’astronomia i la 
geologia a Catalunya.

  Camí del Coll d’Ares, s/n. 
Àger, Lleida | +34 973 053 022
www.parcastronomic.cat

Un recorregut ple d’història
el Gr 1 permet visitar poblacions medievals com Besalú, sant Joan de les 
Abadesses i ripoll, admirades per l’arquitectura i, en el cas de les dues últi-
mes, pels seus monestirs. Tant el de sant Joan de les Abadesses com el de 
santa Maria de ripoll van ser fundats en el segle IX per Guifré el Pelós. 

Espanyol. El camí segueix cap al Ber-
guedà, passant per poblacions com 
5 l’Espunyola, amb una església 
romànica i un castell construït entre els 
segles XIII i XVI i declarat Bé Cultu-
ral d’Interès Nacional. La ruta entra 
després a la província de Lleida, per 
la vall de Lord, als peus de la serra de 
Port del Comte, on hi ha la localitat de 
Sant Llorenç de Morunys, antiga-
ment emmurallat i amb una església 
parroquial del segle XI. 
 En les últimes etapes del GR 1 es 
passa per 6 Odèn, amb l’església 
de Santa Cecília; per l’impressionant 

castell de Cambrils, situat en un 
turó de la serralada del Bartoló Vell i 
d’origen romànic; per Oliana, al costat 
del riu Segre i on el pantà permet fer 
caiac mentre es gaudeix de les vistes 
de la serra de Turp; i més al nord, per 
la vall de Rialb i 7 Àger, municipi de la 
Noguera, a la part més alta del qual hi 
ha la col·legiata de Sant Pere, dins de 
les muralles del castell. El GR 1 finalitza 
el tram català a l’espectacular 8 Con-
gost de Mont-rebei, frontera natural 
entre Lleida i Osca, que travessa la ser-
ra del Montsec, amb parets en caiguda 
vertical de més de 500 metres.

Rutes peR Catalunya | Viure els PAisATGes
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Fitxes de les rutes
www.catalunya.com

Carrilet i 
Olot-Girona

Terra Alta Baix Ebre

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Consorci de les Vies Verdes 
de Girona 

  Carrer Emili Grahit 13, 9-B. Girona 
+34 972 486 950 | www.viesverdes.cat  

Pirinexus
  Carrer Emili Grahit 13, 9-B. Girona 

+34 972 486 950 I www.pirinexus.cat

Hi ha cinc vies verdes hàbils a Ca-
talunya, tres de les quals són a les 
comarques de Girona i dues a les de 
Tarragona. 
 A Girona, hi ha dos trams de via ver-
da del 1 Carrilet; el primer segueix el 
traçat que antigament havia recorregut 
el ferrocarril que anava de Girona a 
Olot. Aquest modest ferrocarril, al qual 
anomenaven carrilet perquè circulava 
per una via molt estreta, tenia 54 quilò-
metres de longitud, que discorren per 
la zona volcànica de la comarca de la 
Garrotxa. A través d’aquest recorre-
gut, es pot visitar Girona, una de les 

ciutats més admirades de Catalunya, 
així com l’impressionant Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrot-
xa. Enllaçada amb aquesta via, hi ha, 
partint de la ciutat de Girona, la segona 
via verda: la del Carrilet de 2 Sant 
Feliu de Guíxols. Aquest ferrocarril va 
ser, durant dècades, el que s’utilitzava 
per anar de l’interior de la comarca a 
les esplèndides platges de Sant Feliu. 
Aquesta ruta és ideal per conèixer de 
primera mà els bells paratges mediter-
ranis del Baix Empordà fins a arribar a 
les platges encisadores de la Costa 
Brava, un dels tresors del paisatge 

Les vies verdes són antigues infraestructures ferroviàries 
que actualment estan en desús i s’han reconvertit en itineraris 
cicloturistes i senderistes. Són vies legalment reconegudes, 
per tant, garanteixen l’accessibilitat i la universalitat d’usuaris, 
sense límits d’edat o capacitat física.

Vies verdes 
Seguint el rastre del tren

http://www.catalunya.com
http://www.viesverdes.cat
http://www.pirinexus.cat
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La ruta Pirinexus passa per l’estany de Banyoles. © Cablepress 

Allotjament i gastronomia
Cuina del Vent

Restaurants de l’Alt Empordà.
  Pol. Empordà Internacional, s/n.  

Vilamalla, Girona | +34 972 525 556
www.empordahostaleria.com

Restaurant i Pavellons Les Cols
Dues estrelles Michelin i allotjament en 
plena zona volcànica de la Garrotxa.

  Ctra. de La Canya, s/n. Mas les Cols 
Olot, Girona l +34 972 269 209 
www.lescols.com

Restaurant El Celler de Can Roca
Restaurant amb tres estrelles Michelin 
regentat pels germans Roca.

  Carrer Can Sunyer, 46 | Girona I +34 
972 222 157 I www.cellercanroca.com

Cuina de l’Empordanet
Col·lectiu de restaurants de la zona que 
aposten per la qualitat gastronòmica.

  Ctra. Palamós, km 328. Vall-llobrega, 
Girona | +34 972 600 069
www.cuinadelempordanet.net

Experiències
Celler Cooperatiu de Gandesa
Un dels edificis modernistes més emble-
màtics de la Terra Alta.

  Avinguda Catalunya, 28. Gandesa, 
Tarragona | +34 977 420 403
www.coopgandesa.com

Ruta del Vi DO Empordà
Un passeig pel món d’un vi prestigiós.

  Avinguda Sant Francesc, 19, 4t. 
Girona | +34 972 208 401 
www.costabrava.org

Festes i museus
Festa Nacional de la Llana
Concurs d’esquiladors de llana, exhibi-
ció tradicional de filadores i matalassers.

  Oficina de Turisme. Plaça 
de l’Abat Oliba, s/n. Ripoll, Girona
+34 972 702 351 I www.ripoll.cat

Festa del Renaixement a Tortosa
L’esplendor d’una ciutat en el segle XVI.

  Carrer Sant Felip Neri, 1. Tortosa, 
Tarragona I +34 977 440 901 
www.festadelrenaixement.org

Espais de la Batalla de l’Ebre
Recuperació de la memòria històrica.

  Carrer Freginals, 18-24. Corbera 
d’Ebre, Tarragona I +34 977 421 528 
www.batallaebre.org

Pirinexus, un pont entre Girona i França
la ruta Pirinexus és una nova xarxa cicloturística de 366 quilòmetres que co-
munica la província de Girona amb el territori francès. uneix, a pedalades, la 
Costa Brava amb els Pirineus passant per ripoll, Girona, l’estany de Banyoles, 
les illes Medes, els aiguamolls de l’empordà, la fageda d’en Jordà o empúries.

català. L’altra via verda de Girona és la 
3 Via del Ferro i del Carbó, un tra-
jecte que neix a Ripoll, on cal destacar 
el monestir de Santa Maria, i s’enfila 
cap a les mines d’Ogassa, passant 
per Sant Joan de les Abadesses. 
 A la província de Tarragona trobem 
la via verda del 4 Baix Ebre i la de la 
Terra Alta. Aquesta última segueix els 
magnífics paisatges que es poden con-
templar al voltant de la serra de Pàn-
dols i el Parc Natural dels Ports. La 
comarca de la Terra Alta és un territori 
agrest, amb ametllers i pinedes que 
li confereixen un peculiar aspecte, 

ideal per visitar recorrent les antigues 
vies de tren. Creuant túnels i elegants 
viaductes, que recorden els aqüeduc-
tes romans de la Tarragona imperial, 
s’arriba al bonic paratge de la Font-
calda i als  Estrets de Dalt, on el riu 
Canaletes s’encaixa entre les penyes. 
A partir d’aquest punt, si es desitja, es 
pot continuar la ruta per la via verda del 
Baix Ebre, que va des de la llera del riu 
Canaletes fins al  delta de l’Ebre, en 
una ruta de 25 quilòmetres en què cal 
destacar el conjunt històric de la ciutat 
de Tortosa, on destaca la magnífica 
catedral gòtica.

Plafó informatiu de la ruta a Sant Joan de les Abadesses.  
© D. Julia
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Experiències
Mas Oller
Celler on es pot degustar el vi DO de l’Empordà.

  Mas Oller, s/n. Carretera GI-652 km. 0,230. 
Torrent, Girona | +34 972 300 001
www.masoller.es

Allotjament i gastronomia
Cuina de l’Empordanet
Col·lectiu de restaurants de la zona.

  Ctra. Palamós, km 328. Vall-llobrega, Girona 
+34 972 600 069 | www.cuinadelempordanet.net

Hotel Sa Punta
Ubicat al costat de la platja de Pals i Begur.  

  Platja de Pals. Pals, Girona | +34 972 636 410 
| www.hotelsapunta.com

Festes i museus
Fira dels Vins de Catalunya i tast de 
formatges
A mig agost, a Pals, se celebra aquesta fira que, 
a més, va acompanyada d’un tast de formatges.  

  Ajuntament de Pals. Carrer Major, 7. Pals, 
Girona | 972 636 161 | www.pals.cat

Un passeig relaxat en bicicleta
el relleu pla i suau de l’empordanet fa que visitar-lo en bicicleta sigui un 
plaer. hi ha una gran quantitat de camins rurals senyalitzats per recórrer amb 
tranquil·litat la comarca i apreciar els principals valors patrimonials dels seus 
pobles així com la bellesa dels camps i els boscos.

Els paratges de l’Empordanet, molt 
pròxims a les admirades platges de la 
Costa Brava, encara conserven l’en-
cant de les seves arrels. 
 Una ruta possible és recórrer els 
pobles medievals, autèntics paratges 
de tranquil·litat. Es pot començar per
1 Pals, amb un nucli gòtic ubicat al 
capdamunt d’un cim des d’on es divisa 
un paisatge únic, i visitar la torre romà-
nica de l’antic castell medieval (segles 
XI i XII). La ruta continua per 2 Perata-
llada, segurament el poble més visitat 
de tota la comarca. Declarat conjunt 
historicoartístic, és un dels nuclis més 
importants de l’arquitectura medieval 
de l’Empordà. Imprescindible la visita al 

castell fortificat, el palau, les muralles, 
l’església romànica de Sant Esteve i 
deixar-se perdre pels seus carrerons. 
La ruta continua cap a Vulpellac, on 
destaca el castell-palau del segle XIV, 
3 la Bisbal d’Empordà, famosa per 
la ceràmica, el castell-palau medieval 
i la seva pastisseria, i 4 Fonteta, on, 
passejant pels seus carrers estrets, 
serà difícil no comprar el seu apreciat 
recuit. Més a l’oest, hi ha 5 Cruïlles, 
on no ens podem perdre el monestir 
de Sant Miquel de Cruïlles, un dels 
principals vestigis de l’arquitectura 
romànica a Catalunya, i 6 Monells, 
un dels pobles més bonics i apreciats 
de tota la comarca.

Va ser Josep Pla qui va ba-
tejar aquesta porció del Baix 
Empordà com l’Empordanet, 
un paisatge ufà a l’empara del 
Montgrí, entre pobles medie-
vals i bells camps.

L’Empordanet 
L’essència del geni 
empordanès

http://www.catalunya.com
http://www.cuinadelempordanet.net
http://www.masoller.es
http://www.pals.cat
http://www.hotelsapunta.com
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Prat de Cadí © Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya

Experiències
Centre BTT de la Seu d’Urgell 

  Oficina de Turisme. Joan Brudieu, 15.
La Seu d’Urgell, Lleida I +34 973 353 112 
inforutes.parcolimpic.cat 

Gastronomia
Cuina Pirinenca de la Cerdanya
Col·lectiu de restauradors de la zona. 

  Cruïlla N-152 amb N-260. Puigcerdà, 
Lleida | +34 972 141 100 | +34 667 706 077
 www.cuinapirinenca.wordpress.com

El Club dels Sabors del Berguedà
Associació de restaurants i productors agroali-
mentaris que treballen per una cuina de qualitat.

  www.clubsabors.cat

Festes i museus
Centre d’Interpretació del Parc Natural 
Cadí-Moixeró
Exposició i informació sobre tot el que està 
relacionat amb el parc natural. 

  Carrer La Vinya, 1. Bagà, Barcelona
+34 938 244 151 I parcsnaturals.gencat.cat

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Federació d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya

  La Rambla, 41. Barcelona 
+34 934 120 777 
 www.feec.cat

La volta en BTT, un clàssic dels cicloturistes
la volta al Cadí-Moixeró també està pensada per als amants de la natura que 
els agradin els desafiaments i que estiguin ben preparats físicament per a 
l’aventura BTT. de fet, la marxa Cadí-Moixeró s’ha convertit en un clàssic en 
els entrenaments dels cicloturistes més preparats.

La històrica població de 1 Bagà és el 
punt de partida del GR 150, per on pas-
sa també el conegut Camí dels Bons 
Homes (GR 107). En ascensió contínua 
s’arriba als colls de la Bena, de la 
Balma i del Torn. Deixant enrere el 
Moixeró, el visitant s’endinsa en la zona 
del Cadí, amb una vista impressionant 
del Pedraforca, des d’on es va a la bo-
nica població de 2 Gósol i, més enda-
vant, a Tuixén i a la vall de la Vansa, 
que ocupa el vessant nord de Port del 
Comte. Després s’arriba a 3 Fórnols, 
on es comença a rodejar les muntanyes 
en sentit descendent fins a 4 la Seu 
d’Urgell, on el paisatge s’obre i es 
poden observar els cingles del Cadí 

que s’alcen de manera imponent. No 
ens hem d’oblidar de les pintoresques 
poblacions de Cava, el Querforadat 
o Estana, ni tampoc d’ermites romà-
niques com la de la Mare de Déu de 
Bastanist. Un cop superats els 1.600 
metres d’altitud, la ruta s’endinsa cap a 
5 Bellver de Cerdanya, un municipi 
que acull pobles com Pi o Talló. Cal 
seguir fins a Coborriu, i visitar l’església 
romànica de Sant Serni, per arribar a 
la gran vall pirenaica de la Cerdanya. 
Després d’Urús i Das, es passa per  
Alp, des d’on es puja fins al coll de 
Pal, a més de 2.100 metres, un mirador 
privilegiat abans d’emprendre el camí 
de tornada cap a Bagà.

La ruta de gran recorregut  
GR 150 fa la volta al Parc 
Natural del Cadí-Moixeró a 
través del marc incompara-
ble de valls i pobles pirenaics 
impressionants.

Volta al  
Cadí-Moixeró
La gran ruta 

http://inforutes.parcolimpic.cat
http://inforutes.parcolimpic.cat
http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.clubsabors.cat
http://www.cuinapirinenca.wordpress.com
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escenaris de cine i literatura
Catalunya és fotogènica i literària. La Barcelona més refrescant va 
captivar Woody Allen a Vicky Cristina Barcelona i la més visce-
ral, Pedro Almodóvar a Todo sobre mi madre. El Raval va seduir 
la ploma de Vázquez Montalbán, Terenci Moix i Roberto Bolaño, 
i la vida de barri, la de Juan Marsé i Mercè Rodoreda. Però va 
ser Eduardo Mendoza qui la va convertir en La ciudad de los 
prodigios. I més enllà de la Ciutat Comtal, en el Pirineu profund, 
Jaume Cabré va trobar els escenaris de Les veus del Pamano, 
i a l’Empordà, Víctor Català, els de Solitud. Grans històries com 
les que es van produir a la Costa Brava, refugi i plató d’estrelles 
com Orson Welles, Elizabeth Taylor o Ava Gardner. Totes, 
propostes per conèixer millor un país de novel·la i de pel·lícula ple 
d’escenaris inspiradors.

Casetes de banys a la platja 
de Sant Pol (S’Agaró); punt de 
reunió d’estrelles de cine.  

© Lluís Carro
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El Puig de la Balma, lloc on es va rodar Pa Negre. © Kim Castells

El plató de cine més gran de Catalu-
nya és Barcelona, que ha seduït molts 
directors, com Woody Allen, que va 
triar la ciutat per a Vicky Cristina Bar-
celona. Entre les localitzacions on es 
va rodar, hi ha la Fundació Miró —on 
Vicky i Cristina fotografien, a la terrassa, 
una escultura de Miró—, Els Quatre 
Gats, la plaça de Sant Felip Neri, 
la Pedrera i el MNAC. També Pedro 
Almodóvar va ambientar gran part de 
la història de Todo sobre mi madre 
a la capital catalana. El monument a 
Colom, la modernista Casa Ramos 
(a la plaça de Lesseps), el Palau de la 

Música Catalana, l’Hospital del Mar, el 
cementiri de Montjuïc i la plaça del Duc 
de Medinaceli, són alguns dels llocs 
que s’identifiquen en el film. I la primera 
entrega de la saga de terror REC va 
transformar l’edifici de Rambla Catalu- 
nya 34 en el lloc en el qual els protago-
nistes queden atrapats, en una de les 
creacions més terrorífiques dels últims 
temps. A les comarques de l’interior, 
hi ha els escenaris d’un dels principals 
èxits del cine català: Pa negre. Aquest 
film es va rodar al Bages, el Berguedà i 
Osona, en racons tan suggeridors com 
l’espectacular Puig de la Balma, del 

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Barcelona, la Catalunya interior i la Costa Brava han prestat la 
seva geografia com a platós per al rodatge de moltes pel·lícules. 
L’excusa cinematogràfica serveix per descobrir pobles, edificis i 
paisatges meravellosos que permeten gaudir, entre seqüència
i seqüència, d’un viatge de cine. 

Una terra de pel·lícula
Des de Barcelona fins a la Costa BravaCosta Brava

Barcelona

http://www.catalunya.com
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Cala de Sant Feliu de Guíxols, població predilecta de les estrelles. © Miguel Ángel Álvarez

Experiències
Filmoteca de Catalunya
  Plaça Salvador Seguí, 1-9. Barcelona | 

+34 935 671 070 | www.filmoteca.cat

Gastronomia i allotjament
El Celler de Can Roca
Els germans Roca no només tenen tres 
estrelles Michelin, sinó que també van 
assessorar i intervenir en la pel·lícula 
Menú degustació, inspirada en el tanca-
ment d’El Bulli. 
  Carrer Can Sunyer, 48. Girona

+34 972 222 157 | www.cellercanroca.com

Hotel Spa Empúries
Guardonat per la seva sostenibilitat, 
aquest hotel, amb unes vistes espec-
taculars al mar, va ser el lloc on es va 
rodar Menú degustació.
  Platja de Portitxol, s/n. 

L’Escala, Girona | +34 972 770 207 
www.hostalempuries.com 

La Taverna del Mar
La marisqueria on Orson Welles va filmar 
Mr. Arkadin.
  S’Agaró, Girona | +34 972 821 669 

www.latavernadelmar.cat

Hostal La Gavina
A més de Mr. Arkadin, també va ser 
l’escenari de la sèrie Tres estrelles de 
Tricicle.
  Plaça Roserar, s/n. S’Agaró, Girona 

+34 972 321 100 | www.lagavina.com 

Hotel Neri
A la terrassa de la plaça de Sant Felip 
Neri es va rodar Vicky Cristina Barce-
lona. 
  Carrer de Sant Sever, 5. Barcelona 

+34 933 040 655 | www.hotelneri.com

Museus
Museu del Cinema
  Sèquia, 1. Girona | +34 972 412 777 

www.museudelcinema.cat

MNAC
  Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n. 

Barcelona | +34 936 220 360
www.museunacional.cat

Fundació Joan Miró 
  Parc de Montjuïc, s/n. Barcelona

 +34 934 439 470 
www.fundaciomiro-bcn.org

El refugi de les estrelles a la Costa Brava
A més d’escenari de diverses pel·lícules —com Mr. Arkadin, d’Orson Welles—, 
la localitat costanera de s’Agaró, a Castell-Platja d’Aro, ha estat un dels llocs 
escollits per moltes estrelles de cine, com robert de niro, sean Connery i 
John Wayne, per gaudir del paisatge, la gastronomia i la cultura del país.

poble medieval de Mura —on també es 
va rodar Bruc—, l’església romànica de 
Sant Climent de l’Espunyola i la serra 
dels Tossals, amb uns cingles impres-
sionants. Durant els anys cinquanta, la 
Costa Brava va ser el plató de moltes 
produccions nord-americanes. A 
1 Tossa de Mar s’hi va rodar Pando-
ra y el holandés errante, protagonit-
zada per Ava Gardner. Algunes de les 
localitzacions van ser la platja Gran, la 
Mar Menuda i la platja del Codolar, el 
recinte emmurallat del poble, la torre de 
l’Homenatge i l’església de Sant Vicenç. 
Uns quants quilòmetres més al nord, 

2 Sant Feliu de Guíxols va rebre una 
de les grans estrelles de Hollywood, 
Elizabeth Taylor, que va rodar a la platja 
de Sant Pol De sobte, l’últim estiu, de 
Joseph Mankiewicz. Més al nord, 
3 Begur va acollir el rodatge de l’última 
escena del film en els carrerons de la 
Vera i de Sant Ramon. Un altre director 
que va optar per la Costa Brava va 
ser Orson Welles. A la Taverna del Mar, 
el 1955 va filmar Mr. Arkadin, en què 
també apareix l’Hostal La Gavina, els 
dos establiments a 4 S’Agaró, al nucli 
de 5 Castell-Platja d’Aro, que és en-
tre les platges de Sant Pol i Sa Conca. 

www.museunacional.cat
http://www.fundaciomiro-bcn.org
http://www.filmoteca.cat
http://www.cellercanroca.com
http://www.latavernadelmar.cat
http://www.lagavina.com
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Miguel de Cervantes, en el segle XVII, 
va ambientar part del Quixot a Bar-
celona. El cavaller va entrar a la ciutat 
pel portal de la muralla que donava a 
la platja —a la plaça de pla de Pa-
lau— i va recórrer 1 el Barri Gòtic i 
2 la Ribera.El parc de la Ciutadella, 
urbanitzat durant l’Exposició Universal 
de 1888, va ser on Eduardo Mendoza 
va situar La ciudad de los prodigios. 
L’antic Barri Xino —avui 3 el Raval— i 
la Rambla són escenari de les novel·les 
del detectiu Pepe Carvalho, personat-
ge de Manuel Vázquez Montalbán, 
i de l’obra de Maruja Torres, així com 

de les memòries de Terenci Moix. Al 
3 Raval hi ha el carrer dels Tallers, 
on va viure l’autor xilè Roberto Bo-
laño, que va localitzar la novel·la Los 
detectives salvajes en aquest barri. 
Enrique Vila-Matas trasllada el lector 
fins al barri de 4 Gràcia —el passeig 
de Sant Joan i la plaça de Rovira— a El 
mal de Montano i Mercè Rodoreda 
hi ambienta La plaça del Diamant. 
Per la seva banda, Juan Marsé, autor 
de l’obra Últimas tardes con Teresa, 
ha immortalitzat molts llocs de la ciutat, 
que van des de la plaça d’en Joanic fins 
a la ronda del Guinardó, passant per 

Agència Catalana de Turisme
  www.catalunya.com

Barcelona, el Pallars, l’Empordà, Vic i Olot són alguns dels 
escenaris que els viatgers poden recórrer a través dels llibres. 
Molts escriptors han ambientat les seves obres a la terra que 
els va veure néixer o que els ha inspirat.

Pallars 
Sobirà

PalafrugellVic

Històries d’un país
Un passeig per la Catalunya literària

Durant l’Exposició Universal de la Ciutadella es desenvolupa part de La ciudad de los prodigios, d’Eduardo Mendoza. © Nano Cañas

Barcelona

http://www.catalunya.com
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Experiències
Fundació Mercè Rodoreda
Institut d’Estudis Catalans

Informació sobre tota l’oferta de rutes 
literàries a Barcelona o a Romanyà de 
la Selva al voltant de la figura de Mercè 
Rodoreda.

  Carrer del Carme, 47. Barcelona
www.mercerodoreda.cat

Sala Cervantina
Biblioteca Nacional de Catalunya
Visites guiades a la sala de la Biblioteca 
Nacional de Catalunya dedicada en ex-
clusiva a l’obra de Miguel de Cervantes
i, en especial, al Quixot. 

  Carrer de l’Hospital, 56. Barcelona
+34 93 270 23 00
www.bnc.cat

Fundació Josep Pla
Encarregada de preservar el llegat de 
l’escriptor empordanès, disposa d’infor-
mació per fer rutes literàries per la zona. 

  Carrer Nou, 51. Palafrugell, 
Girona | +34 972 305 577
fundaciojoseppla.cat

Gastronomia
Ruta gastronòmica 
Pepe Carvalho
Restaurants on menjava el personatge 
de Vázquez Montalbán en les seves 
novel·les.

Ca l’Isidre
  Carrer de les Flors, 12. Barri del Raval, 

Barcelona | +34 934 411 139
www.calisidre.com

Casa Leopoldo
  Carrer de Sant Rafael, 24. Barri 

del Raval, Barcelona | +34 934 413 014 
www.casaleopoldo.com

Senyor Parellada
  Carrer de l’Argenteria, 37. 

Barri del Born-Ribera, Barcelona
+34 933 105 094 
www.senyorparellada.com

Can Solé
  Carrer de Sant Carles, 4. 

Barri de la Barceloneta, Barcelona 
+34 932 215 012 | www.cansole.cat

Can Lluís
  Carrer de la Cera, 49, Barri del Raval. 

Barcelona | +34 934 411 187
www.canlluis.com

Barraca a la Vall d’Estremera, zona en la qual es va inspirar Àngel Guimerà per escriure Terra Baixa. © Ernest Costa

L’autèntica Terra baixa
el municipi de queralbs i el pla de Coma de Vaca, a la Vall de ribes (ripollès), 
van servir d’escenari a l’obra d’Àngel Guimerà Terra baixa. la central elèctrica 
del Molí, d’estil modernista, ocupa el lloc on hi havia un molí de farina, en el 
qual Guimerà va situar el drama.

5 Sant Gervasi, el gaudinià Park Güell 
i 6 el Carmel. A part de Barcelona, 
Catalunya ofereix molts llocs literaris. 
Gràcies a autors com Jaume Cabré i 
Maria Barbal, el Pallars, l’espectacular 
vall d’Àssua i el Batlliu s’han convertit 
en paisatges de novel·la. Cabré ha 
ambientat en els pintorescos pobles de 
muntanya de Sorre, Caregue i Pujalt, 
Les veus del Pamano i Barbal situa 
Pedra de tartera en la diminuta loca-
litat d’Altron. A la costa de Girona, els 
amants del mar poden gaudir d’un pas-
seig literari pels poblets que van inspirar 
Josep Pla: Palafrugell —on va néixer—, 

Llofriu, amb un centre històric del segle 
XVII, i Calella de Palafrugell, capital de 
les havaneres. A prop, al poble pesca-
dor de l’Escala i a Torroella de Montgrí, 
hi ha els escenaris de l’obra cabdal de 
Víctor Català, Solitud. A l’interior, Vic 
és una les ciutats literàries per anto-
nomàsia gràcies a Miquel Llor, que, 
el 1931, va publicar Laura a la ciutat 
dels sants. Per acabar, Olot, situada al 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa i molt a prop de l’espectacular 
fageda d’en Jordà. En aquesta ciutat 
va néixer Marià Vayreda, autor, entre 
d’altres, de La punyalada i Sang nova. 

http://fundaciojoseppla.cat
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@catalunyaexperience 
www.instagram.com/catalunyaexperience

www.youtube.com/user/CatalunyaExperience

https://plus.google.com/+Catalunyaexperience1

Ask the office:  
www.facebook.com/catalunyaexperience/app_431056236953440

Palau Robert - Centre d’Informació  
de Turisme de Catalunya 

Passeig de Gràcia, 107 08008 Barcelona
+34 93 238 80 91 / 92 / 93
Fax +34 93 292 12 70 / +34 93 238 40 10
www.gencat.cat/palaurobert
Horaris: de dilluns a dissabte: 10-20 h; 
diumenges i festius: 10-14.30 h

Informació turística

012 des de Catalunya
902 400 012 des de fora de Catalunya
+34 902 400 012 des de fora d’Espanya

Entitats de promoció turística 

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona 
www.costadaurada.info, www.terresdelebre.travel

Patronat de Turisme Costa Brava i Pirineu de Girona 
www.costabrava.org

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida  
www.aralleida.cat

Oficina de Promoció Turística de la Diputació  
de Barcelona www.barcelonaesmoltmes.cat

Turisme de Barcelona www.barcelonaturisme.com
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