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Experiències turístiques on line 

 

L’Agència Catalana de Turisme ofereix a través de la plataforma de 

comercialització bookexperience.catalunya.com les millors experiències 

turístiques que es poden viure a tot el territori. El canal de venda és compatible 

amb tabletes i mòbils, i està disponible en vuit idiomes (català, castellà, anglès, 

francès, alemany, italià, rus i portuguès). 

 

En aquest portal es prioritza potenciar el turisme d’interior i totes aquelles 

polítiques turístiques que contenen el Pla Estratègic de Turisme i el Pla de 

Màrqueting Turístic de Catalunya. Aquest nou canal de venda pretén ajudar a 

les petites i mitjanes empreses que tenen dificultats per crear les seves pròpies 

plataformes i accedir als grans canals de distribució. També vol posar a 

disposició dels clients una oferta turística diferent de la que es troba als canals 

de venda habituals. 

 

www.catalunya.com 

 

 

2016, Any de la Gastronomia i l’Enoturisme 

 

Catalunya ha obtingut, juntament amb la regió portuguesa del Miño, el 

reconeixement de Regió Europea de la Gastronomia 2016. Ambdues són les 

primeres a Europa en rebre aquesta consideració. La distinció de la 

gastronomia catalana ha estat un dels motius perquè a Catalunya es declari el 

2016 com a Any de la Gastronomia i l’Enoturisme, fet que donarà un nou 

impuls a aquests dos àmbits tan relacionats amb el turisme. Aquest any temàtic 

té com a objectiu aconseguir, a partir del triangle cuina-producte-territori, 

posicionar la gastronomia com element clau de singularització, i com un dels 

principals eixos definidors del territori català com a destinació turística.  

 

www.catalunya.com 
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Conferència Internacional d’Enoturisme 2016 

 

Catalunya serà la seu de la vuitena edició de la International Wine Tourism 

Conference 2016 (IWINETC 2016), un dels congressos anuals més importants 

d’enoturisme a escala mundial. La trobada tindrà lloc a l’hotel Barcelona Golf de 

Sant Esteve Sesrovires (a 40 quilòmetres de Barcelona), els dies 5 i 6 d’abril, i 

compta amb el suport de l’Agència Catalana de Turisme i la Diputació de 

Barcelona. Aquest esdeveniment ratifica que Catalunya és una destinació 

enoturística de primer ordre, coneguda no només per la qualitat dels seus vins i 

caves, sinó també per la variada oferta turística que té en aquest àmbit. 

 

www.iwinetc.com/ 

 

 

Catalunya presideix NECSTouR 

 

En el marc de l’Assemblea General de la xarxa europea de turisme sostenible, 

NECSTouR, celebrada a Brussel·les, Catalunya va ser escollida per presidir 

aquesta organització durant el període 2015-2018. Flandes ocuparà la 

Vicepresidència; la Toscana, la Secretaria General, i la regió sueca de Västra 

Götaland, la Tresoreria. Aquesta elecció suposa una oportunitat excel·lent per 

projectar la imatge del territori i de les millors experiències com a destinació 

turística sostenible. De fet, aquesta ha estat la raó principal de la seva elecció: 

Catalunya és una destinació consolidada amb una política ben definida en el 

Pla Estratègic de Turisme i en el Pla de Màrqueting Turístic.  

 

La Network of European Region for a Sustainable and Competitive Tourism, 

NECSTouR, va ser fundada l’any 2009 per Catalunya, la Toscana i Provença-

Alps-Costa Blava. La xarxa treballa per potenciar la cooperació entre regions 

europees en la consolidació del turisme sostenible i influir directament en la 

política turística europea. Per aquest motiu es treballa de manera coordinada a 

través de diferents grups de treball, on es tracten aspectes com l’accessibilitat, 

el canvi climàtic, indicadors de turisme sostenible, i el turisme marítim i del 

litoral, entre d’altres. Actualment formen part de la xarxa una trentena de 

regions europees i 35 membres associats entre empreses, institucions, 

universitats i associacions del sector turístic europeu. 

 

www.necstour.eu 
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Les Falles del Pirineu, Patrimoni Cultural Immaterial  

 

En alguns pobles del Pirineu celebren amb foc l’arribada del solstici d’estiu, i en 

alguns també l’arribada del d’hivern. La vigília de sant Joan i del dia de Nadal 

baixen falles enceses des de les muntanyes o cremen troncs que han plantat a 

la plaça dels pobles; celebracions que, juntament amb el foc purificador, 

acompanyen amb danses i música tradicionals, i amb productes gastronòmics.  

 

Aquest costum s’ha transmès de generació en generació, i aquesta 

permanència en el temps és el que ha permès la declaració de les Festes del 

Foc del Solstici d’Estiu al Pirineu com a Patrimoni Cultural Immaterial de la 

Humanitat. Aquesta distinció inclou a 63 pobles: 17 de Catalunya, 9 d’Aragó, 3 

d’Andorra i 34 de França. 

 

www.catalunya.com 

 

 

Temporada de neu 2015/2016 

 

La temporada d’esquí es presenta a Catalunya amb molt bones expectatives, 

tant per a les 10 estacions d’esquí alpí, com per a les 6 d’esquí nòrdic. Totes 

han fet inversions per millorar les instal·lacions i fer més agradable la pràctica 

dels esports de neu.  

 

Forfets conjunts, circuits per a persones amb mobilitat reduïda a base de 

cadires adaptades i la creació d’una línia de producte amb una oferta específica 

per a persones grans són algunes de les novetats que proposen les diferents 

estacions. 

 

Les setze estacions d’esquí catalanes són un dels principals motors del 

desenvolupament de les comarques del Pirineu català, i una peça clau a l’hora 

de potenciar el turisme de les comarques d’interior i de muntanya. Amb 

l’objectiu de donar suport a l’oferta de les estacions d’esquí, l’ACT ha posat en 

marxa una campanya de promoció que adapta l’eslògan «Catalunya és casa 

teva» a l’oferta de neu i al públic esquiador. El futbolista Xavi Hernández i la 

nedadora i medallista olímpica Gemma Mengual protagonitzen els anuncis. 

 

A més d’aquesta campanya de promoció, l’ACT comercialitza propostes i 

experiències relacionades amb la neu a través del seu canal de venda a 

Internet http://bookexperience.catalunya.com.  

 

www.catneu.cat 

 

http://www.catalunya.com/
http://bookexperience.catalunya.com/
http://www.catneu.cat/


 

 

Catalunya obté la certificació Biosphere 

 

Catalunya s’ha convertit en la primera destinació integral a nivell mundial en 

obtenir la certificació Biosphere Responsible Tourism, segell adscrit al Global 

Sustainable Tourism Council (GSTC) de la Unesco. D’aquesta manera, 

Catalunya corrobora l’aposta per un model de turisme responsable, 

ambientalment sostenible, socialment inclusiu i universalment accessible amb 

una relació equilibrada entre residents i visitants. 

 

La certificació Biosphere és un segell que acredita la responsabilitat de les 

destinacions turístiques i que atorga l’Institut de Turisme Responsable (ITR), 

membre de l’Organització Mundial del Turisme (OMT). 

 

https://www.biospheretourism.com/es 

 

 

Novetats en el turisme de reunions  

 

L’ACT, a través del Catalunya Convention Bureau (CCB), impulsa el programa 

Ambassadors, que consisteix en que persones de diferents àmbits i reconegut 

prestigi captin reunions, congressos i esdeveniments perquè es celebrin a 

Catalunya. Un total de 110 personalitats de diferents àmbits, com el mèdic, el 

científic o l’econòmic, han accedit a realitzar aquesta tasca que contribuirà a 

posicionar el territori català com una de les millors destinacions per a 

l’organització de tot tipus d’esdeveniments. Aquest any està prevista la 

celebració de la I Trobada Anual d’Ambassadors de Catalunya. 

 

D’altra banda al 2016 se celebrarà a Barcelona el 2º Fòrum de Turisme de 

Reunions de Catalunya, una jornada professional que reuneix a tota la indústria 

catalana vinculada al turisme de reunions, per debatre sobre la situació actual 

d’aquest segment turístic, i sobre les possibles estratègies per potenciar el seu 

desenvolupament. Durant aquesta trobada, els participants tenen la possibilitat 

de compartir coneixements, detectar necessitats i descobrir oportunitats. És un 

bon moment per crear sinèrgies i conèixer tendències per a consolidar i fer 

créixer, entre tots els actors implicats, el turisme de reunions a Catalunya. A la 

primera edició, celebrada fa dos anys, hi van participar prop de 600 persones. 

 

Pel que fa als convention bureaux territorials, any rere any, presenten novetats. 

En el 2016 destaquen, entre d’altres, un nou centre de convencions amb 

capacitat per a 400 persones ubicat a l’hotel SB BCN Events de Castelldefels 

(Baix Llobregat); un nou espai singular de reunions en el centre de la ciutat de 

Tarragona, la Casa Joan Miret (Grupo AG Planning); i, per part del Girona City 

https://www.biospheretourism.com/es


 

Convention Bureau, s’està treballant en la creació de paquets turístics per a 

grups internacionals, que emfatitzin l’interès per la ciutat medieval, aprofitant el 

pas de l’equip de Joc de Trons per la capital del Gironès. 

 

http://www.catalunya.com/mice/ccb 

 

 

Noves Destinacions de Turisme Familiar i Destinacions de Turisme 

Esportiu  

 

Dins de l’especialització turística en destinacions que treballa l’ACT, s’han 

certificat recentment el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, la Vall de Boí, i 

Castelldefels com a Destinacions de Turisme Familiar (DTF), i Girona i l’Ametlla 

de Mar como a Destinacions de Turisme Esportiu (DTE). 

 

Al llarg d’aquest any es preveu la certificació de sis noves DTF: Sant Pere 

Pescador, Sort-Rialp-Port Ainé, Alp-La Molina-Masella, Vall de Núria-Vall de 

Ribes, La Vall de Camprodon i La Vall d’en Bas-Les Preses. 

 

www.catalunya.com 

 

 
 
  

http://www.catalunya.com/mice/ccb
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Turisme de Barcelona 

 
El Barri Gòtic, sense barreres  
 

Turisme de Barcelona ha creat Easy Walking Tour Gòtic, una visita guiada pel 

Barri Gòtic, lliure de barreres arquitectòniques, d’una hora i mitja de durada, 

perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin recórrer el nucli antic. 

Aquest itinerari adaptat és el primer producte adreçat a persones amb 

discapacitat impulsat pel programa Barcelona Sustainable Tourism de Turisme 

de Barcelona. L’Easy Walking Tour fa una sortida el primer i tercer divendres 

de cada mes. Turisme de Barcelona ja està treballant en el desenvolupament 

de més rutes regulars accessibles i de diferents versions d’itineraris per a 

persones amb ceguesa o visió reduïda o que utilitzen el llenguatge de signes. 

 

www.barcelonaturisme.com 

 
 
Mirador de Colom, punt de difusió de l’enoturisme 

 

Barcelona disposa del Punt d’Informació d’Enoturisme i Vins Mirador de Colom, 

un espai de difusió, promoció i venda de serveis turístics relacionats amb 

l’enologia i la cultura del vi i el cava de les comarques de Barcelona, on es 

comercialitzen fins a 70 referències diferents. El mirador de Colom és una 

atracció turística emblemàtica de Barcelona que cada any rep més de 130.000 

usuaris. Allotja també un punt d’informació turística que anualment 

comercialitza 65.000 serveis vinculats a l’oferta de cultura i lleure de Barcelona. 

Un dels objectius d’aquest nou espai és convertir-se en un dels escenaris que 

reforcin el lligam entre el món del vi i el cava i Barcelona. 

 

www.barcelonaturisme.com 

 
 
Diversitat cultural al Museu de les Cultures del Món 

 

Recentment s’ha inaugurat aquest museu dedicat a difondre la diversitat 

cultural del món. Els edificis escollits per acollir el museu són dos dels palaus 

del carrer Montcada, una via de vianants en el barri del Born, on es troba el 

Museu Picasso, i on hi ha palaus dels segles xiv al xvii. La seva col·lecció, de 

més de 30.000 objectes, prové de col·leccions privades i del Museu Etnològic 

de Barcelona. També s’organitzaran exposicions temporals, visites guiades, 

conferències, cursos i tallers per a tots els públics. 

 

http://museuculturesmon.bcn.cat 

http://www.barcelonaturisme.com/
http://www.barcelonaturisme.com/
http://museuculturesmon.bcn.cat/


 

Turó de la Rovira, mirador natural i espai d’exposició 

 

La seva situació a 262 metres sobre el nivell del mar i una visió de 360º 

converteixen el Turó de la Rovira en un mirador natural privilegiat, que va ser 

un emplaçament estratègic per la defensa de Barcelona durant la Guerra Civil. 

Gràcies a la intervenció realitzada durant els darrers mesos, el MUHBA (Museu 

d’Història de Barcelona) Turó de la Rovira ofereix nous espais d’exposició, en 

els que presenta una síntesi de la història de la ciutat a vista d’ocell, la 

Barcelona de la guerra i la postguerra, la bateria antiaèria del Turó de la Rovira 

i el barri dels Canons, com també el paper del barraquisme a la ciutat. A l’Espai 

de Comandament de la Bateria es mostra la relació entre tecnologia moderna i 

guerra aèria a les grans ciutats. 

 

http://museuhistoria.bcn.cat 

 
  



 

Diputació de Barcelona 

 

Museu del Turisme 

 

Calella, destinació turística pionera, acaba d’inaugurar el Museu del Turisme de 

Catalunya, una instal·lació que ocupa un espai en l’antiga fàbrica de filatures 

Llobet-Guri i que fa un recorregut pel món del turisme, no només de Calella 

sinó de tota Catalunya.  

 

El museu es divideix en quatre àmbits: el primer, per mitjà d’un audiovisual, ens 

introdueix en la dimensió i els efectes globals del fenomen turístic; el segon 

espai ens parla de l’origen del turisme, posant èmfasi en els grans viatgers; la 

tercera sala està dedicada al turisme a Calella, i per últim, la quarta sala, 

polivalent, acull exposicions temporals i documentació. Tot amb multitud 

d’objectes, pòsters i fotografies relacionades amb el món del turisme. 

 

www.museudelturisme.cat 

 

 

Establiments turístics com a punts d’informació turística 

 

La Diputació de Barcelona impulsa el projecte de punts d’informació turística 

amb l’objectiu de dotar a les comarques de més punts d’informació (ja siguin 

entitats públiques o equipaments / serveis turístics privats) que ajudin a 

complementar el servei d’atenció al visitant, i que disposin de les eines per 

informar-lo, orientar-lo i acompanyar-lo durant la seva estada. 

 

El projecte va començar a implantar-se l’any 2013 a l’Alt Penedès i l’Anoia, on 

es van acreditar més de 30 establiments. A aquests s’hi han afegit el Berguedà 

i Osona (amb més de 50 empreses acreditades) i properament s’implantarà en 

el Vallès Oriental i Occidental.  

 

Aquests distintius turístics pretenen millorar la qualitat de la informació que 

s’ofereix en el territori i crear una xarxa d’informació turística público-privada. 

Així mateix, les acreditacions com a punt d’informació reconeixen formalment la 

tasca informativa i d’assessorament que molts dels establiments i serveis 

turístics ja estan fent. El programa s’implanta a través de cicles formatius, amb 

sessions formatives i de coneixement del territori, i amb l’elaboració d’un 

catàleg de serveis i productes turístics de cada comarca. 

 

www.barcelonaesmoltmes.cat/es 

 
 

http://www.museudelturisme.cat/
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Vies Braves, a Costa Barcelona 

 

La marca Costa Barcelona s’incorpora al projecte Vies Braves i s’inclouen 

diferents rutes pel seu litoral marítim. Similar als Camins de Ronda que 

discorren pel litoral terrestre, les Vies Braves són rutes de comunicació per 

mar, i el trajecte es fa nedant. En principi les que s’han establert oscil·len al 

voltant d’un quilòmetre i van de cala Ginesta a la platja del Garraf; de la platja 

dels Ponts a la d’Aiguadolç; de la platja de Garbí a la cala Grossa, a Calella; i 

del cap de Grills a la platja de l‘Home Mort. També se n’ha establert una que 

discorre per l’embasament de la Baells, al Berguedà. 

 

www.barcelonaesmoltmes.cat/es/web/territori/vies-braves 

 

 

Moianès, una nova comarca  

 

La marca turística Paisatges Barcelona té una nova comarca: el Moianès. La 

42ª comarca de Catalunya, amb una extensió de 262,59 quilòmetres quadrats, 

està situada sobre l’altiplà del mateix nom, entre les comarques del Bages, 

Osona i el Vallès Oriental. Engloba els municipis de Moià –la nova capital 

comarcal–, Castellterçol, Castellcir, Sant Quirze Safaja, Calders, Monistrol de 

Calders, Santa Maria d'Oló, l'Estany, Granera i Collsuspina.  

 

Entre els atractius del Moianès destaca la ruta de senderisme senyalitzada GR 

177 que fa un recorregut circular per la comarca. A la capital, Moià, es poden 

visitar la casa de Rafel de Casanova, que va ser conseller en cap en la defensa 

de Barcelona durant l’assetjament de 1714, i les coves del Toll, on s’hi han 

trobat restes humanes de diferents períodes, des del Paleolític mitjà fins l’Edat 

del Bronze. A nivell monumental cal assenyalar el monestir de Santa Maria de 

l’Estany, amb un bell claustre romànic, i el conjunt de Sant Feliuet de 

Terrassola, de la mateixa època. 

 

www.consorcidelmoianes.cat 

 

 

Geoparc Global de la Unesco 

 

Amb l’aprovació d’aquesta etiqueta, el Geoparc de la Catalunya Central queda 

englobat en aquesta marca de protecció, promoció i distinció de la Unesco. El 

Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central és un projecte vertebrador que 

posa en valor els atractius geològics i miners del territori, com també els 

atractius turístics, sota un denominador comú, el geoturisme, amb una oferta 

http://www.barcelonaesmoltmes.cat/es/web/territori/vies-braves
http://www.consorcidelmoianes.cat/


 

turística interessant i de qualitat que integra cultura, natura, mineria i 

gastronomia. 

 

Els Geoparcs Globals de la Unesco expliquen la història de 4.600 milions 

d’anys del planeta Terra, la dels esdeveniments geològics que li van donar 

forma i l’evolució de la humanitat. No només mostren evidències de canvis 

climàtics del passat, sinó que també informen a las comunitats locals dels 

desafiaments actuals i les ajuden a preparar-se davant de riscos como 

terratrèmols, tsunamis i erupcions volcàniques.  

 

Aquesta nova etiqueta, que s’afegeix a les de Patrimoni Mundial de la 

Humanitat i Reserva de la Biosfera, formalitza una relació amb els Geoparcs 

que va començar el 2001. Des d’aleshores, a través de la Xarxa Mundial de 

Geoparcs, la llista s’ha incrementat fins a incloure 120 llocs a tot el món. S’han 

convertit en una eina cada vegada més important de la Unesco per involucrar 

als Estats membres i les seves comunitats en las ciències de la terra i el 

patrimoni geològic.  

 

www.geoparc.cat 

 
 
 
 
  

http://www.geoparc.cat/


 

Patronat de Turisme Costa Brava i Pirineus de Girona 

 

50a edició de la Cantada de Havaneres 

 

La Costa Brava acollirà l’estiu de 2016 la 50a Cantada d’Havaneres de Calella 

de Palafrugell, una efemèride sense precedents a Catalunya. La primera 

cantada, el dia 2 de setembre de 1967, va néixer als bars de la platja d’en 

Calau, com a homenatge als mariners i com una forma de recuperar una 

tradició del passat. Dels 3.000 assistents de la segona edició als més de 

30.000 que es van apropar a Calella de Palafrugell el primer dissabte de juliol 

del 2015, han passat 50 anys. 

 

Aquest estiu no només es preveuen millores a la Cantada d’Havaneres en sí, 

sinó que l’Ajuntament de Palafrugell, l’actual organitzador de la Cantada, 

preveu sorprendre al públic amb moltes novetats musicals, editorials, 

artístiques i participatives. A més, s’organitzaran diverses exposicions 

commemoratives, la més important de les quals tindrà lloc al pati del Palau 

Robert entre els mesos de juny i setembre. 

 

http://visitpalafrugell.cat/es/ 

 

 

El camp de golf de Pals fa 50 anys 

 

Es va crear l’any 1966 i va ser el primer a la Costa Brava, uns inicis en aquest 

esport que amb el temps convertiria la marca turística en una de les 

destinacions de golf més importants de l’Estat espanyol. Situat al mig de la 

finca Arenals de Mar, damunt unes dunes cobertes per una immensa pineda 

plantada fa setanta anys, Golf Platja de Pals va ser ideat a principis de la 

dècada de 1960, encara que no es va inaugurar fins sis anys més tard. Està 

considerat com un dels millors camps de golf de l’Estat, gràcies al seu disseny 

cuidat i a la seva construcció, i també ha estat la seu de nombroses 

competicions internacionals. 

 

http://golfplatjadepals.com 

 

 

Mig segle de l’Escola d’Hostaleria de Girona 

 

Fundada l’any 1965, aquesta escola, un centre de formació molt important tant 

pel que fa a la restauració com al turisme, ha fet 50 anys. La dècada dels 

cinquanta del segle xx va suposar l’inici d’una activitat turística, hotelera i 

gastronòmica que s’ha desenvolupat a mesura que augmentava la demanda de 

http://visitpalafrugell.cat/es/
http://golfplatjadepals.com/


 

visitants, y que s’ha consolidat any rere any, amb l’interès creixent dels turistes 

i visitants estrangers i autòctons. Així, Girona, l’Empordà i la Costa Brava s’han 

posicionat entre de les marques receptores de turisme més importants del 

territori català. 

 

www.ehtg.cat 

 

 

30 aniversari del Festival Castell de Peralada  

 

El 2016 es compleixen 30 anys d’aquest festival que se celebra als jardins del 

Castell de Peralada. Al llarg dels anys per l’escenari han passat artistes 

acreditats, ja siguin cantants d’òpera, solistes, formacions de música clàssica, 

figures del jazz o intèrprets de música actual. 

 

Per a l’edició de 2016 està prevista l’actuació del Béjart Ballet Laussanne, Tom 

Jones, Joan Manuel Serrat, Luz Casal, la companyia de María Pagés i 

interpretacions de Amor Brujo, Otello i Carmen. 

 

http://festivalperalada.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://festivalperalada.com/


 

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona 

 
Ferrari Land a PortAventura 

 

PortAventura Resort acull el nou parc temàtic Ferrari Land adreçat als 

aficionats de la marca italiana. Ocuparà una superfície de 75.000 metres 

quadrats i oferirà als seus visitants múltiples i emocionants atraccions –aptes 

per a tota la família–, entre les que destacarà l’accelerador vertical més alt i 

ràpid de Europa. 

 

A més, els aficionats es podran allotjar en el primer hotel Ferrari del món, un 

establiment de 5 estrelles ambientat amb la marca Ferrari per poder viure 

l’experiència dins i fora de les atraccions. 

 

www.portaventura.es/ferrari-land 

 

 

L’exposició «Titanic. The Reconstruction», a Tarragona 

 

La Tarraco Arena Plaza de Tarragona acull, entre els mesos de març i maig, 

l’estrena mundial de l’exposició «Titanic. The Reconstruction», que incorporarà 

una maqueta gegant de l’històric vaixell. 

 

La reproducció del Titanic recrearà la sortida de l’embarcació des del moll de 

Southampton el 10 d’abril de 1912 en un conjunt a escala 1:30, que ocuparà 12 

metres de llargada, 4,5 d’amplada i 3 d’alçària. La maqueta inclourà més de 

6.000 punts de llum i quasi 400 personatges, entre tripulació i passatgers. A la 

part d’estribord de la maqueta de l’embarcació es mostrarà, per mitjà 

d’obertures en el casc, l’interior del vaixell i la distribució de les dependències. 

A la part de babord es veurà l’embarcació atracada en el moll, amb la 

reconstrucció escènica del port. 

 

L’exposició comptarà també amb reproduccions, a escala real, de les zones 

més importants del Titanic, com la sala de correus, la cabina Marconi, la 

bodega on es transportaven les obres d’art o la zona en la que viatjaven els 

automòbils, espais on els visitants podran admirar el cotxe original Brush 1909, 

anomenat «el cotxe del Titanic» (que havia de navegar en el vaixell per ser 

presentat a Europa) o contemplar l’obra pictòrica El somni del Titanic, del pintor 

càntabre Enrique Grande. 

 

http://tap.cat 

 

 

http://www.portaventura.es/ferrari-land
http://tap.cat/


 

Visita guiada a Montblanc 

 

Un recorregut de muntanya d’unes 3,5 hores permet apropar-se des de Rojals 

fins a les pintures rupestres mitjançant una visita guiada. La dificultat de la 

caminada és baixa, de manera que és una proposta ideal per fer en família. 

 

www.montblancmedieval.cat 

 

 

Rutes tematitzades pel litoral de Salou 

 

Salou oferirà rutes guiades tematitzades per donar a conèixer el seu litoral. 

Diferents temes centraran cada una de les propostes, com la història, la cultura, 

la fauna, l’economia... amb punts destacats del litoral en cada una d’elles. En 

total més de cent punts donaran forma a aquesta nova proposta del municipi. 

 

www.visitsalou.eu 

 

 

Nova edició del Concurs de Castells 

 

Els dies 1 i 2 d’octubre la Tarraco Arena Plaza de Tarragona acollirà la 26ª 

edició del Concurs de Castells, que se celebra cada dos anys, i que reuneix a 

les millors colles castelleres. Un dels principals atractius del certamen és que 

és l’única festa de la temporada castellera en la que tots els castells reben una 

puntuació segons la seva dificultat. Els grups competeixen per aconseguir el 

millor lloc en la classificació final. Prop de set mil persones gaudeixen com a 

públic de l’actuació castellera més important, que també té una gran cobertura 

mediàtica per part de mitjans de comunicació d’arreu del món. És un 

espectacle de primer nivell i una oportunitat única per gaudir d’aquesta mostra 

de la cultura catalana declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la 

Unesco. 

 

www.concursdecastells.cat/ 

 

 

3a edició del Calafell Family Weekend  

 

A la primavera Calafell acollirà la tercera edició del Calafell Family Weekend, 

que inclourà algunes novetats, com activitats i tallers de cuina per a nens i 

nenes, nous espectacles i activitats específiques per a nadons. 

 

http://turisme.calafell.cat 

http://www.montblancmedieval.cat/
http://www.visitsalou.eu/
http://www.concursdecastells.cat/
http://turisme.calafell.cat/


 

 

Millora de la senyalització informativa del Parc Natural del Delta de l’Ebre 

 

El Parc Natural del Delta de l’Ebro col·locarà tres panells informatius de gran 

format a la Punta del Fangar (Deltebre) que fan referència als ocells nidificants, 

els fars i a l’aspecte desèrtic de l’entorn. Aquesta actuació permetrà als 

visitants conèixer millor aquesta petita península on viuen nombroses espècies 

de plantes, rèptils, insectes, ocells i micro-mamífers. 

 

La zona acull importants colònies nidificants d’aus marines, sobretot de xatracs 

i d’algunes espècies de gavines. Des del punt de vista paisatgístic destaca el 

far, una torre de 20 metres d’alçada i 3 de diàmetre, construït al 1972. 

 

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/delta-ebre/ 

 

 

Ebreterra, Centre d’Inspiració Turística 

 

A la comarca del Baix Ebre aquest centre pretén ser un espai de servei integral 

de formació i promoció turística, que combini l’atenció personalitzada, 

experiències per al visitant, espais de descobriment del territori, exposicions, 

cursos de professionalització i formació ocupacional, a més d’assessorament i 

acompanyament per a les empreses. 

 

www.ebre.com/ebreterra-centre-dinspiracio-turistica 

 

 

Experiències per les Terres de l’Ebre 

 

El portal www.terresdelebre.travel incorpora diverses experiències, 

classificades en els apartats de natura, cultura, enoturisme, nàutica i activitats 

fluvials, i gastronomia amb l’objectiu que els viatgers puguin realitzar-les. Al 

final es proposen més de 50 experiències al voltant de 5 productes diferents. 

 

www.terresdelebre.travel/experiencies 

 
 
  

http://www.ebre.com/ebreterra-centre-dinspiracio-turistica
http://www.terresdelebre.travel/
http://www.terresdelebre.travel/experiencies


 

Patronat  de Turisme de la Diputació de Lleida i Torisme Val d’Aran 
 

Moturisme Ara Lleida 

 

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, impulsa un nou 

producte turístic anomenat Moturisme Ara Lleida, destinat a posar en valor i 

promocionar de manera específica el segment del turisme vinculat als 

aficionats a viatjar en moto. Actualment a la demarcació de Lleida hi ha 40 

establiments d’allotjament turístic i 28 de restauració, cafeteries i museus, entre 

d’altres que, després d’haver superat el curs de formació i l’auditoria del seu 

establiment, tenen una sèrie de serveis a les seves instal·lacions 

específicament pensats per atendre les necessitats i facilitar al màxim la 

comoditat al turista motoritzat. 

 

El projecte Moturisme Ara Lleida, pioner a l’Estat espanyol, estableix un 

sistema de garantia per mitjà d’un segell de qualitat que identifica els 

establiments d’allotjament turístic i els d’oferta complementària que reuneixen 

la infraestructura necessària per aquest segment de públic.  

 

www.aralleida.cat 

 

 

La Seu d’Urgell i Sort, seu dels Mundials d’Eslàlom de l’any 2019 

 

La Seu d’Urgell i Sort acolliran l’any 2019 els Mundials d’eslàlom, descens i 

estil lliure d’aigües braves. Aquests esdeveniments tornaran a posar en primera 

línia internacional dues poblacions pirinenques molt lligades al món de l’esport 

aquàtic i seran un important revulsiu per a la promoció turística d’aquests dos 

territoris de muntanya. 

 

El Mundial de Freestyle (estil lliure) es disputarà el mes de juliol de 2019 a Sort. 

Per la seva part, la Seu d’Urgell acollirà els Mundials d’Eslàlom i Descens, en la 

modalitat sprint, el setembre del mateix any. 

 

Tant la Seu d’Urgell com Sort tenen una llarga trajectòria en l’organització 

d’esdeveniments internacionals de primer nivell relacionats amb el piragüisme 

d’aigües braves. La primera va organitzar el Mundial d’Eslàlom de 1999 i de 

2009, mentre que Sort va ser la seu del Mundial de Freestyle 2001 i de 

Descens i Sprint el 2010. D’altra banda, el Parc Olímpic del Segre, a la Seu 

d’Urgell, acollirà del 7 al 9 d’agost d’aquest any la Copa del Món d’Eslàlom. 

 

http://www.parcolimpic.cat/ - http://www.kayaksort.cat 

 

http://www.parcolimpic.cat/
http://www.kayaksort.cat/


 

 

El primer observatori-aula d’Europa, al Parc Astronòmic del Montsec 

 

Aquest observatori-aula permet als assistents observar els estels, mitjançant la 

projecció en el sistema de vuit pantalles d’imatges de l’Univers captades a 

través d’un telescopi de 50 centímetres de diàmetre, i poder escoltar al mateix 

temps les explicacions dels especialistes de l’observatori i interactuar amb la 

resta dels assistents a l’aula. Només hi ha una altra instal·lació d’aquestes 

característiques al món: l’Observatori Popular de Mont-Megantic, a Quebec 

(Canadà). 

 

El propòsit de l’observatori-aula del Centre d’Observació de l’Univers (COU) és 

el de constituir-se en un espai de divulgació científica únic a Europa i que se 

suma a l’actual Planetari OPEN 3D amb que compta el Parc Astronòmic del 

Montsec (PAM), adreçat als visitants apassionats per la ciència i que volen 

profunditzar en aquests coneixements. 

 

El nou equipament disposa d’un espai per a 68 persones, que podran observar 

en un sistema de pantalles la projecció de les imatges obtingudes dels objectes 

del cel nocturn. El principal reclam del parc astronòmic, el COU, ha rebut 

150.000 visitants des de la seva inauguració fa sis anys. 

 

www.parcastronomic.cat 

 

 

Desè aniversari de la recuperació de l’estany d’Ivars i Vila-sana 

 

Després de mig segle de la seva desaparició, aquest llac natural situat a la 

comarca del Pla d’Urgell va ser recuperat fins a convertir-se en el més gran de 

Catalunya. A l’estany s’hi ha creat una vintena de petites illes per afavorir la 

diversitat biològica i paisatgística, i desembarcadors, miradors d’uns cinc 

metres d’alçària per observar la fauna, dos aparcaments, bancs, passarel·les i 

dos accessos para anar al llac des de la carretera que uneix Ivars d’Urgell amb 

Vila-sana. Les zones humides acullen una important diversitat d’espècies, 

sobretot d’aus que tenen en aquests espais llocs de nidificació, descans, refugi 

i alimentació en les seves rutes migratòries.  

 

Actualment s’han registrat més de dues-centes espècies d’aus, entre 

sedentàries, hivernals, estivals o de pas.  

 

www.plaurgell.org 

 

 

http://www.plaurgell.org/


 

 

Bus aquàtic ecològic per creuar el congost de Mont-rebei 

 

L’embasament de Canelles, a la comarca de la Noguera, disposa d’una reserva 

d’aigua que supera el 80% de la seva capacitat, el que permet ampliar l’oferta 

lúdica amb noves rutes i excursions amb un Aqua Bus, un vaixell de 12 places 

per navegar pel pantà i pel congost de Mont-rebei. 

 

L’empresa Montsec Activa, que organitza activitats per la zona, serà 

l’encarregada de realitzar les excursions durant tot l’any a excepció de l’època 

hivernal. Amb l’Aqua Bus Canelles es fa una excursió de 50 quilòmetres, amb 

una durada de 3 hores, en la que es visiten el congost de Mont-rebei, el 

congost de Fet, la colònia de voltors de Blancafort, la muralla de Finestres, el 

congost de Guard i el barranc de Malpàs. 

 

www.montsecactiva.com 

 

 

Distintiu «Benvinguts! senderistes i cicloturistes» en allotjaments 

turístics de Lleida 

 

Quaranta establiments d’allotjament turístic de las comarques de Lleida han 

rebut el segell «Benvinguts! senderistes i cicloturistes», que acredita que 

disposen d’un conjunt de serveis que s’adeqüen als practicants de senderisme i 

de cicloturisme i que tenen com a objectiu primordial captar aquest segment 

turístic i garantir-li una bona estada. Aquest és un projecte pioner a Catalunya. 

 

www.aralleida.cat 

 

 

Fem Parc, propostes d’ecoturisme als parcs d’Aigüestortes, Alt Pirineu i 

Cadí-Moixeró 

 

El projecte de cooperació catalana Fem Parc reuneix les diferents propostes 

d’ecoturisme que es poden dur a terme al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 

de Sant Maurici, al Parc Natural de l’Alt Pirineu i al Parc Natural Cadí-Moixeró. 

La iniciativa sorgeix per incentivar el desenvolupament socioeconòmic dels 

espais naturals protegits i les seves zones d’influència, i fer-lo compatible amb 

la protecció i la conservació de l’entorn. 

 

www.femparc.cat/propostes-ecoturisme.html 

 

 

http://www.montsecactiva.com/


 

 

El Salí de Cambrils, nou atractiu turístic 

 

En el municipi d’Odèn (Solsonès), el Salí de Cambrils ha obert les seves portes 

perquè els visitants puguin passejar per l’antic complex on es fabricava la sal i 

gaudir dels banys termals que provenen de la font de Ribera Salada. 

 

L’alta concentració de sal d’aquestes aigües, molt semblant a la del mar Mort, 

ofereix unes qualitats desintoxicants i mineralitzants beneficioses per a la salut, 

i per tant uns banys terapèutics en elles serveixen per alleugerir tensions i 

dolors musculars i articulars. 

 

http://salidecambrils.cat/ 

 

 

L’espai Dinosfera de Coll de Nargó reobre les portes 

 

Espai Dinosfera, el centre d’interpretació paleoambiental de Coll de Nargó, a la 

comarca de l’Alt Urgell, ha reobert les portes després d’uns mesos d’obres para 

renovar tota la museografia. Com a novetat, la infraestructura incorpora una 

reproducció d’un titanosaure de 7 metres de llargada. 

 

El visitant també podrà conèixer com és la reproducció dels rèptils actuals i 

quines diferències i semblances existeixen amb la reproducció dels dinosaures. 

A més, tindrà informació dels descobriments paleontològics i els jaciments de 

dinosaure que hi ha a la zona, com s’excaven i com s’estudien, i explicacions 

de com era el món al final del període del Cretaci, fa 65 milions d’anys, com 

eren els últims dinosaures que van poblar la Terra i quina va ser la causa de la 

seva extinció. 

 

www.dinosfera.com 

 

 

La Plana de Lleida crea nous paquets turístics d’experiències 

 

Les comarques de la Plana de Lleida disposen d’una vintena de nous paquets 

turístics que s’han creat i estructurat a partir d’unes jornades de 

microconsultoria impulsades pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 

en col·laboració amb l’ACT i els consells comarcals de les comarques de les 

Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell. 

 

Els paquets s’han centrat en 12 eixos temàtics diferents: astronomia, Camí de 

Sant Jaume, castells, celebritats, citybreak, cultura, enoturisme i oleoturisme, 

http://salidecambrils.cat/
http://www.dinosfera.com/


 

gastronomia, història, natura, pobles amb encant i vida rural. Són ofertes que 

impliquen a 94 prestadors de serveis, de 6 comarques i 51 municipis, entre 

restaurants, allotjaments, equipaments culturals, empreses productives, 

empreses d’activitats, monuments i espais naturals i ens públics. Aquests 

paquets turístics es comercialitzen, entre d’altres plataformes, a través de la de 

l’ACT.  

 

http://bookexperience.catalunya.com   

 

 

Val d’Aran aposta per les proves esportives 

 

Després de la positiva valoració que va tenir la Val d'Aran com a final d’etapa 

del Tour de França el 13 de juliol de 2006, el proper 10 de juliol acollirà la 

sortida de l’etapa del Tour de França 2016 amb final a Andorra.  

 

Aquests esdeveniments fan que la Val d'Aran vegi incrementada notablement 

la demanda de clients que busquen destinacions amb una oferta especialitzada 

en el món de la bicicleta. Compta actualment amb un Centre BTT amb més de 

400 quilòmetres de rutes senyalitzades de diferents nivells de dificultat. 

 

www.letour.com 

 

La 37 edició de la Marxa Beret es celebrarà els dies 5, 6 y 7 de febrer. Aquest 

any s’ha de destacar que per primera vegada la Marxa Beret serà Campionat 

d’Europa de Maratons d’Esquí. 

 

La Marxa Beret està considerada com un dels esdeveniments esportius més 

importants relacionats amb la neu dels organitzats en territori espanyol. Al 

mateix temps és una de les proves populars d’esquí de fons més rellevants 

d’Europa, amb un rècord de participació amb fondistes de tot el continent 

europeu. 

 

www.marxaberet.com 

 

Els dies 17, 18 y 19 de juny la Val d’Aran serà la capital de la bicicleta de 

muntanya nacional. Pedals de Foc NonStop és un raid de BTT de gairebé 220 

quilòmetres i 6.200 metres de desnivell positiu on la participació és individual. 

La sortida i l’arribada estan situades a Vielha i la ruta passa per les comarques 

de la Val d’Aran, l’Alta Ribagorçà, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, al Pirineu 

de Lleida. 

 

http://openespanaultramarathon.com/pedals-de-foc-non-stop/ 

http://bookexperience.catalunya.com/
http://www.letour.com/
http://www.marxaberet.com/
http://openespanaultramarathon.com/pedals-de-foc-non-stop/


 

 

Ruta de senderisme 2 Parcs: Aigüestortes i Maladeta  

 

La bona acceptació que ha tingut el primer any de la ruta del Tour de l’Aneto ha 

animat als seus organitzadors a acomplir un vell somni: poder unir amb un 

itinerari a peu el Parc Natural Posets-Maladeta i el Parc Nacional d’Aigüestortes 

i Estany de Sant Maurici. La ruta 2 Parcs tindrà un recorregut de 155 

quilòmetres que es desenvoluparan en 9 etapes, amb sortida i arribada a 

Vielha. Passarà per les localitats de Vielha, Benasque, Castanesa, Aneto, Boi i 

Espot, i recorrerà per un sender senyalitzat llocs tan emblemàtics com 

l’Hospice de France, el Portillón de Benasque, Aigüestortes, Sant Maurici i Els 

Encantats, i el Circ de Colomers, entre d’altres. La ruta, organitzada per 

Camins, es posarà en funcionament el 24 de juny de 2016. Aquesta empresa, 

especialitzada en senderisme, trekking, descens de barrancs i vies ferrades, fa 

30 anys el 2016. 

 

www.camins.net    

 
 

http://www.camins.net/

