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Introducció
Catalunya és una destinació mediterrània, amb una història mil·lenària, una cultura i llengua
pròpies, a més a més d’un important patrimoni cultural i paisatgístic.
Habitants. 7,5 milions
Superfície. 32.107 quilòmetres quadrats
Ciutats. La capital és Barcelona. Les ciutats de Girona, Tarragona i Lleida són capitals provincials. Cal tenir en compte també les capitals de comarca i moltes altres ciutats disperses
pel territori amb un notable interès històric i patrimonial.
Territori. La geografia catalana té paisatges molt variats:
- Els Pirineus catalans, amb cims que arriben als 3.000 metres, marquen la zona
septentrional del país. En destaca especialment la Val d’Aran, una vall orientada
vers l’Atlàntic que ha conservat una cultura, una llengua –l’aranès– i unes institucions de govern pròpies.
- Els 580 quilòmetres de costa mediterrània comprenen la Costa Brava, Costa
Barcelona, Barcelona, la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre.
- Les quatre capitals catalanes apleguen un extens patrimoni cultural. Remodelats
barris antics, edificis que van del romànic al modernisme i un complet ventall de
museus en fan mereixedora la visita.
- A més a més de les capitals, a l’interior de Catalunya trobem poblacions amb
molt de caràcter i un notable patrimoni monumental, com per exemple Berga,
Figueres, Granollers, Igualada, Manresa, Montblanc, Olot, Reus, Ripoll, la Seu
d’Urgell, Sabadell, Solsona, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú entre moltes altres.
Clima. Catalunya gaudeix, en general, d’un clima temperat i suau, de tipus mediterrani,
caracteritzat per uns estius secs i càlids, i uns hiverns moderats.
Catalunya, país turístic. Catalunya és una destinació turística destacada, que ofereix
nombrosos atractius a qualsevol tipus de visitant: cultura, descans, natura, turisme
familiar, esportiu, de negocis... Una gran capacitat d’acollida i uns equipaments excel·
lents la converteixen en una de les primeres zones turístiques d’Europa, amb més de
31 milions de visitants anuals, dels quals més de la meitat són estrangers. Amb una
aportació d’aproximadament un 12% del PIB, el turisme és una de les principals fonts
de riquesa de Catalunya i, en conseqüència, s’ha convertit en una de les prioritats
estratègiques.
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Xarxa de comunicacions
Carreteres. Catalunya té una important xarxa viària, que permet desplaçar-se cap a
qualsevol de les principals capitals europees en menys de dotze hores, i manté ben
comunicats per autopista els grans aeroports comercials: Barcelona, Girona, Lleida i
Reus, així com les principals ciutats del país.
Tren. La xarxa ferroviària fa possible una bona comunicació, tant entre les ciutats i els pobles catalans com amb l’exterior. La xarxa de rodalies de l’àrea metropolitana és molt
completa, i en destaquen les connexions entre la ciutat de Barcelona i les costes turístiques del Maresme i el Garraf, agrupades sota la marca Costa Barcelona. A més
a més de Renfe (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles), a Catalunya també donen
servei els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), la xarxa dels quals uneix Barcelona amb
localitats com Igualada, Manresa, Terrassa i Rubí entre d’altres. D’aquesta mateixa
xarxa depenen els renovats trens-cremallera de Montserrat i Núria.
AVE (Alta Velocitat Espanyola). La xarxa d’Alta Velocitat s’està ampliant constantment.
Des de Barcelona es pot arribar en unes sis hores a Andalusia utilitzant el bypass ferroviari que evita aturar-se a Madrid. El trajecte fins a Madrid dura unes dues hores i mitja,
amb parades, en el territori català, a Tarragona i Lleida. Enllestida la connexió amb França a través de Girona, és possible arribar a París en 6 hores i 25 minuts, i també a Marsella, Lió i Tolosa. Catalunya, en aquest sentit, està molt ben comunicada amb les ciutats
europees i es converteix en el centre d’una gran Euroregió mediterrània.

Gràcies a la varietat d’escenaris geogràfics, Catalunya s’ha convertit
en una destinació idònia per a multitud de viatgers. Mentre que
els Pirineus són un lloc ideal per a l’esquí, el turisme de neu,
l’excursionisme i el turisme actiu, el litoral català alterna elevats
penya-segats amb cales amagades, llargues platges de sorra, espais
naturals protegits al costat del mar i un ampli ventall de possibilitats
per practicar esports aquàtics. A l’interior de Catalunya, l’àmplia franja
entre els Pirineus i el mar, aglutina nombrosos atractius, com esglésies
i monestirs romànics, els parcs naturals del Montseny, Montserrat i
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, a més a més de ciutats amb nuclis
antics convertits en zones de vianants a on descobrir patrimoni
monumental i els productes tradicionals.
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Aeroports. A Catalunya hi ha cinc aeroports comercials.
- Barcelona. L’any 2015 l’aeroport de Barcelona, el principal de Catalunya, va
assolir un moviment de més de 35 milions de passatgers, xifra que any rere any
no para de créixer. La terminal T1 ha suposat un important avenç pel que fa a
la mobilitat dels viatgers que utilitzen aquest mitjà de transport. Des que es va
posar en funcionament, el nombre de passatgers no ha deixat d’augmentar.
La seva capacitat màxima és de 55 milions l’any. A l’antiga terminal T2 operen
diverses companyies de baix cost. Està prevista la construcció de La City, una
ciutat aeroportuària de 150 hectàrees, amb hotels, oficines i tota mena de serveis, a més a més de la connexió ferroviària que enllaçarà la T1 amb el centre
de la ciutat.
- Girona-Costa Brava (Girona). Situat a 100 quilòmetres de Barcelona i a 15 de
Girona, l’aeroport Girona-Costa Brava té una destacada situació estratègica des
del punt de vista turístic (és el més proper a la Costa Brava), comercial i industrial.
Anualment rep una xifra mitjana de passatgers d’uns 2 milions de persones.
- Reus-Costa Daurada (Reus). A una distància de 110 quilòmetres de Barcelona
i a només 13 de Tarragona, és l’aeroport més pròxim a la Costa Daurada i a les
Terres de l’Ebre. Per aquesta instal·lació passen anualment prop d’1 milió de
passatgers.
- Lleida-Alguaire (Alguaire). A només 15 quilòmetres de la ciutat de Lleida, és
el primer aeroport dissenyat, construït i promogut per la Generalitat de Catalunya. Aquest equipament aeroportuari permet fomentar Catalunya com un focus
d’atracció per al turisme de neu i muntanya i, amb la instal·lació d’una duana, ja
pot acollir vols de països de fora de l’espai Schengen, com per exemple Rússia i
el Regne Unit. Actualment, l’aeroport manté alguns enllaços comercials, i alhora
s’utilitza com a base de proves, com a escenari de nombrosos esdeveniments
esportius i per al desenvolupament de prototips aeronàutics.
- Andorra-la Seu d’Urgell. La Generalitat de Catalunya, el Govern d’Andorra i el
Ministeri de Foment han reconvertit la instal·lació aeroportuària en una infraestructura d’ús públic que ja ha començat a acollir vols comercials. L’aeròdrom,
reobert el juny de 2010 després de diverses obres de rehabilitació d’instal·lacions
i condicionament de la pista, està destinat a ser el futur gran aeroport dels Pirineus i l’enllaç aeroportuari amb Andorra. La implantació d’una duana facilitaria
l’arribada de vols procedents de països de fora de l’espai Schengen.
Ports
- Barcelona. És el primer port de creuers d’Europa. L’any 2015 els passatgers de
creuers que hi van passar van superar els 2,3 milions. La seguretat, la qualitat
del servei, l’atractiu de la ciutat i de Catalunya, i la proximitat de l’aeroport són
les raons que expliquen que la pràctica totalitat dels creuers que naveguen per la
Mediterrània occidental hi facin escala. El port de Barcelona té deu terminals marítimes, set de les quals estan dedicades exclusivament al trànsit de creuers. Però
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davant la forta demanda d’atracades, s’està impulsant un procés per modernitzar les terminals actuals i construir-ne de noves, ampliant el port cap al sud. Cal
destacar, a més, les línies regulars de ferris que operen des de les tres terminals
habilitades per a aquest servei, les destinacions de les quals són Roma, Liorna,
Sardenya, Gènova, Tànger, Tunis i Alger. Des del punt de vista de les mercaderies,
des del moll de Ponent fins al Sud, actualment tots tenen accés ferroviari.
- Palamós. El port de Palamós ha anat consolidant any rere any la seva projecció
com a punt d’escala de creuers fins a convertir-se en el segon de Catalunya, per
darrere de Barcelona. L’any 2015 va rebre 38 creuers, i uns 38.000 passatgers,
que van aprofitar per visitar els llocs de més interès de la Costa Brava.
- Roses. El port de Roses, després d’incorporar-se recentment com a escala de
creuers, segueix progressant com a destinació en el nord de la Costa Brava Els
ports de Roses i Palamós es promocionen sota la marca Costa Brava Cruise Ports.
L’objectiu d’aquest pla de promoció és potenciar el tràfic de passatgers de creuers
i fomentar el desenvolupament de l’oferta turística vinculada a aquest turisme, tant
en aquest municipi de l’Alt Empordà com a la Costa Brava en general.
- Tarragona. El port de Tarragona està molt ben posicionat pel que fa al tràfic
de mercaderies i n’és un referent entre els ports del sud d’Europa. Amb bones
instal·lacions i ubicat en una zona de gran atractiu turístic, ja hi han començat a
arribar els primers vaixells que han permès el desembarcament de 7.000 creueristes. Actualment s’està duent a terme un important pla d’inversions la finalitat
del qual és millorar tant el servei de mercaderies com el de passatgers. Hi ha un
moll exclusiu per al tràfic de creuers, en el qual hi poden atracar simultàniament
dos vaixells, a més a més de la marina Port Tarraco, per a creuers de dimensions
més petites.
- Sant Carles de la Ràpita. Aquesta població de les Terres de l’Ebre rep a l’estiu
el vaixell Star Flyer, un luxós veler de quatre pals. Amb gairebé un miler de passatgers, hi fa sis escales durant la temporada.
- Vilanova i la Geltrú. Aquest port, situat a 40 quilòmetres de Barcelona, just al
centre del litoral català, disposa de les instal·lacions portuàries, serveis i accessos adequats per facilitar l’arribada de petits creuers en ruta pel Mediterrani.

Catalunya Bus Turístic és una iniciativa que permet descobrir tots els
secrets de Catalunya amb excursions des de Barcelona per gaudir de
Montserrat i la cripta de la Colònia Güell, obra de Gaudí; l’art de Dalí
a Figueres i la ciutat de Girona; apropar-se fins a les més prestigioses
bodegues per veure com s’hi elabora el cava i tastar vins de reconegut
prestigi, o gaudir d’una jornada de compres a La Roca Village. Més
informació: www.catalunyabusturistic.com
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Catalunya, destinació
de qualitat
Seguint les normes europees de qualitat turística, Catalunya ha desenvolupat un
conjunt d’eines i normatives per garantir la competitivitat de la destinació, en què la
qualitat, en un sentit ampli, sigui un valor fonamental. Aquest conjunt d’eines estructurades forma el Sistema de Qualitat Turística de Catalunya, que es treballa
a la Taula del Turisme de Catalunya, a través de la Comissió de Qualitat i Innovació.
L’arquitectura del Sistema de Qualitat Turística de Catalunya té tres àmbits funcionals
de desenvolupament: la categorització, l’especialitat i l’excel·lència turístiques.
La categoria turística identifica els trets específics de cada empresa, mentre que l’especialitat determina les característiques de servei dirigides a un grup concret d’usuaris.
Pel que fa a l’excel·lència, permet garantir a l’usuari que les seves expectatives s’han
complert segons les característiques de l’empresa a la qual s’ha sol·licitat el servei.
L’adscripció al Sistema de Qualitat Turística de Catalunya és una decisió voluntària
de cada empresa o establiment turístic, i cada any són més els professionals que s’esforcen a augmentar el nivell de qualitat i fer possible que el client gaudeixi d’una oferta
immillorable.
Prova d’aquesta excel·lència en la qualitat de l’oferta és el nombre creixent d’establiments catalans que cada any aconsegueixen certificacions com la ISO 9001, la ISO
14001, l’EMAS, Ecolabel, el compromís per la qualitat turística del Sistema Integral
de Qualitat Turística en Destinacions (SICTED, per les seves sigles en castellà) i
la Garantia de Qualitat Ambiental. Aquesta última, impulsada per la Generalitat de
Catalunya, s’ha creat per animar les empreses a comercialitzar productes i serveis respectuosos amb el medi ambient.
La certificació d’Hotels Gastronòmics té 45 establiments adherits. És un producte
molt concret i de gran acceptació, ja que identifica establiments hotelers distribuïts per
tot el territori català amb un denominador comú: un tracte proper i familiar, un màxim
de 60 habitacions i una gastronomia excepcional a base de productes de proximitat,
respectant el cicle de les estacions i servint plats de cuina catalana de qualitat, des de
l’esmorzar fins a un dinar o sopar.
Aquest distintiu s’afegeix a les espigues amb què es classifiquen les cases de turisme
rural i a la categorització amb claus dels apartaments turístics i dels habitatges
d’ús turístic.
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L’Agència Catalana de Turisme desenvolupa, de la mà del sector
turístic català, nous productes que es concreten en marques i segells
d’especialització: propostes de qualitat, diferents i d’alt valor afegit per
satisfer les necessitats dels turistes que visiten Catalunya. Un exemple
seria l’especialització del programa de Turisme Familiar, que ofereix
propostes atractives que satisfacin les necessitats d’aquelles persones
que viatgen amb nens, ja sigui a pobles de la costa o de l’interior, a
la muntanya o a localitats amb grans platges. Una altra proposta són
els Hotels Gastronòmics, allotjaments confortables i de qualitat,
on el tracte proper i la bona taula són condició indispensable. I el
Cicloturisme en Carretera està pensat per als amants de la bicicleta
de carretera que vulguin recórrer Catalunya practicant aquesta
modalitat esportiva.

Dossier de premsa ‘16

9

Atractius turístics
Patrimoni català reconegut per
la Unesco
La llista de monuments i llocs declarats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco a Catalunya és la següent:
- Palau de la Música Catalana. Barcelona. Modernisme. Construït per Lluís Domènech i Montaner entre el 1905 i el 1908.
- Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. Modernisme. Construït per Lluís
Domènech i Montaner el 1902.
- Monestir de Poblet. Vimbodí (Tarragona). Monestir cistercenc dels segles xii i xiii,
el més gran de l’orde a Europa.
- Tàrraco romana. Tarragona. Durant la segona meitat del segle i aC, Tàrraco va obtenir l’estatus de colònia de dret romà i es va convertir en la capital de la Hispània Citerior. D’aquest passat, se’n conserven importants restes a la ciutat i a les poblacions
veïnes d’Altafulla, Constantí i Roda de Berà. La ciutat de Tarragona forma part de la
xarxa de Ciutats Espanyoles Patrimoni de la Humanitat.
- Art rupestre de l’arc mediterrani de la península Ibèrica. En el territori català,
s’hi poden trobar 27 jaciments, repartits entre coves, grutes i balmes on es conserven
pintures rupestres catalogades.
- Esglésies romàniques de la Vall de Boí. A uns 140 quilòmetres de Lleida, a la
comarca de l’Alta Ribagorça, vuit esglésies i una ermita formen un dels conjunts més
importants del romànic català, tant per l’arquitectura com per les pintures que s’hi
conserven a l’interior:
- Sant Climent de Taüll
- Santa Maria de Taüll
- Sant Joan de Boí
- Santa Eulàlia d’Erill la Vall
- Sant Feliu de Barruera
- La Nativitat de Durro
- Sant Quirc de Durro
- Santa Maria de Cardet
- Assumpció de Coll
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- L’obra d’Antoni Gaudí:
- Park Güell. Barcelona. Primera experiència de ciutat-jardí.
- Palau Güell. Barcelona.
- La Pedrera (Casa Milà). Barcelona.
- Casa Batlló. Barcelona.
- Cripta de la Colònia Güell. Santa Coloma de Cervelló (Barcelona). Estructura única construïda amb pedra i maó.
- Casa Vicens. Barcelona.
- Cripta de la Sagrada Família. Barcelona. Construïda entre el 1884 i el 1889, és l’obra
religiosa més antiga de Gaudí.
- Façana de la Nativitat de la Sagrada Família. Barcelona.
- La Patum. La Unesco ha declarat Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat les ancestrals festes de La Patum, que se celebren a Berga (Barcelona) durant la
festivitat del Corpus.
- Castellers. Genuïna expressió de la cultura popular catalana que consisteix a aixecar
torres humanes de fins a deu pisos. Va ser reconeguda com a Patrimoni Immaterial per
la Unesco l’any 2010.
- Festes del Foc del Solstici d’Estiu als Pirineus. Acabades de declarar Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat, aquestes festes uneixen patrimoni cultural i natural i
tenen un abast geogràfic transfronterer, ja que inclouen 63 pobles (francesos, catalans,
aragonesos i andorrans).

Per les característiques de Catalunya, tant a escala patrimonial com
immaterial, cada any hi ha llocs i conceptes que s’afegeixen a la llista
d’espera per ser inclosos al repertori del Patrimoni de la Humanitat.
És el cas del Turó de la Seu Vella de Lleida, un conjunt monumental
dels segles xiii-xiv que s’ha convertit en el símbol de la ciutat. Aquesta
petició s’uneix a la de la cuina catalana, que es sustenta en la varietat
paisatgística del territori, l’àmplia gamma de productes, el seu grau de
protecció i en el fet que el receptari més antic d’Europa estigui escrit
en català.

Platges
Amb 580 quilòmetres de costes i gairebé tres-centes cinquanta cales i platges,
Catalunya continua sent una de les millors destinacions per gaudir del que es coneix com
el turisme de sol i platja. D’altra banda, aquest turisme es pot complementar amb la visita
a un patrimoni monumental de gran valor i amb la possibilitat de gaudir d’una natura
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protegida, amb nombrosos camins senyalitzats per anar a peu o amb bicicleta. El turisme
nàutic, les destinacions de turisme familiar, la gastronomia i el turisme esportiu,
dirigit tant als professionals com als aficionats, es poden convertir en el complement perfecte d’unes vacances a prop del mar.
La Generalitat de Catalunya duu a terme una intensa tasca de prevenció, control
i millora de les aigües litorals i de les platges catalanes, i durant la temporada estiuenca
cada municipi s’encarrega de la neteja diària de la sorra de les principals platges del seu
litoral. Prova d’això és que cada any un major nombre de platges i ports esportius aconsegueixen la Bandera Blava. A més a més, des de l’any 2015 un nou espai en el portal del
Servei Meteorològic de Catalunya aporta la predicció meteorològica i marítima per a les
platges i la pràctica d’esports nàutics.
Per la seva banda, l’Allgemeiner Deutscher Automobil Club (ADAC), amb més de
disset milions de famílies associades i un gran prestigi com a expert imparcial en turisme
entre l’opinió pública alemanya, avala anualment la qualitat de les platges catalanes.
Aquestes es caracteritzen per la qualitat de les aigües, una àmplia oferta lúdica, respectuosa amb el medi ambient, i per una extensa oferta de serveis turístics, molts d’ells adaptats
per garantir l’accessibilitat a tots els usuaris.
Més enllà, però, de les banderes blaves i els certificats de qualitat que poden exhibir
gran nombre de platges catalanes, dels serveis que s’ofereixen als municipis de costa, i
dels nombrosos ports esportius i empreses dedicades a afavorir la pràctica d’esports nàutics, el màxim aval l’atorguen els milions de turistes que cada temporada repeteixen la seva
estada a Catalunya.

Parcs naturals i espais protegits
Més del 30% del territori català té algun grau de protecció especial. A més a més d’un Parc
Nacional, a Catalunya hi ha 14 parcs naturals, reserves marines i naturals, paratges naturals d’interès nacional (PNIN) i una dotzena d’espais naturals protegits
que gestiona la Diputació de Barcelona.
El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que pertany a la xarxa
estatal de parcs nacionals, va celebrar el 2015 el 60è aniversari de la seva declaració. Té
gairebé 14.000 hectàrees protegides com a Parc Nacional i més de 26.000 de zona perifèrica. Les entrades més importants del parc són per Espot (Pallars Sobirà) i per la Vall de
Boí (Alta Ribagorça). També s’hi pot accedir per la Vall Fosca a través del telefèric (Pallars
Jussà) i la Val d’Aran. Així mateix destaquen el parc natural del Montseny, i les Terres
de l’Ebre, declarades Reserva de la Biosfera per la Unesco.
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Allotjaments turístics
Establiments hotelers
L’oferta està regulada per una estricta normativa controlada per la Generalitat de Catalunya, que determina la qualificació dels establiments. D’acord amb ella, els tipus d’establiments reconeguts són dos: hotels (H) i pensions o hostals (P), a més de la modalitat hotelapartament (HA), englobada en el grup dels hotels.
Pel que fa a les categories, en els hotels la classificació va des de Gran Luxe fins a 1 estrella,
mentre que les pensions o hostals actualment no tenen categoria. Alguns hotels formen
part de les cadenes més prestigioses del món, com ara The Leading Hotels of the World o
Relais & Châteaux, i molts tenen alguna certificació de qualitat.
D’un temps ençà s’ha desenvolupat la marca Petits Grans Hotels de Catalunya, que
aplega 40 establiments de fins a quinze habitacions, normalment situats en edificis històrics
i amb un ambient molt acollidor. També cal ressaltar les iniciatives com les Cases Fonda
de Catalunya, una proposta tradicional d’allotjament i restauració que n’agrupa 11 estretament vinculades al territori.
El parc hoteler de Catalunya és modern i confortable. A Barcelona s’ha desenvolupat
una important oferta hotelera a tota la ciutat, donat l’increment del turisme experimentat els
darrers anys, però sobretot a la franja litoral, que s’estén de la Vila Olímpica fins a la zona
del Fòrum de les Cultures, una nova àrea de congressos i convencions sorgida el 2004. La
zona propera al recinte firal Montjuïc-2, a poca distància de l’aeroport, també ha vist créixer
considerablement el nombre d’hotels de qualitat.
Actualment, a Catalunya hi ha més de 2.800 establiments hotelers amb prop de
300.000 places, alguns dels quals s’han especialitzat en segments com el golf, el turisme
de salut i benestar, la neu, les activitats nàutiques i altres relacionades amb el turisme actiu.
Quant als serveis que acostumen a oferir els hotels catalans, destaca l’excel·lent oferta de
restauració, que, sens dubte, afavoreix l’enorme prestigi gastronòmic de Catalunya.
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Càmpings
La xarxa de càmpings de Catalunya la integren uns 350 establiments, que ofereixen
100.000 unitats d’acampada i una capacitat d’allotjament total d’unes 270.000 places.
Es classifiquen en quatre categories: luxe (L), 1a categoria, 2a categoria i 3a categoria i,
malgrat que principalment es troben a les zones del litoral i dels Pirineus, tenen una presència notable a tot el territori. Molts d’aquests càmpings, a les parcel·les d’acampada hi
han incorporat una oferta de bungalous molt ben condicionats que permeten afegir un altre
tipus de públic al de l’acampada tradicional.
Gràcies a la bonança del clima mediterrani, que permet allargar la temporada d’estiu, Catalunya és una destinació excel·lent per als amants del càmping i del caravàning. Una dada a
ressaltar és que els socis de prestigioses organitzacions com l’Automòbil Touring Club dels
Països Baixos (ANWB) –amb uns quatre milions de membres– o el Club Alemany d’Automobilistes (ADAC) –amb més de 17 milions de famílies associades– atorguen regularment
la seva distinció als càmpings catalans i els situen entre els millors d’Europa per l’alt
nivell de qualitat.
Federació Catalana de Càmpings i Ciutats de Vacances
www.campingscatalunya.com

Apartaments turístics i habitatges
d’ús turístic
Els apartaments turístics i els habitatges d’ús turístic constitueixen una part important de
l’oferta d’allotjament a Catalunya. Estan repartits per gairebé tot el territori català, però són
més abundants a les zones costaneres. N’hi ha per a tots els gustos: petits i grans,
urbans, de platja, de muntanya o d’esquí. Entre les associacions que els comercialitzen,
destaquen les següents:
Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Girona (ATA)
www.apartamentos-ata.com
Associació d’Apartaments Turístics Costa Daurada (AT)
www.atcostadaurada.org
Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR)
www.apartur.com
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Establiments de turisme rural
L’oferta de turisme rural ha superat els 2.200 establiments, que sumen més de 17.000
places. Inclou diferents tipologies: des de cases de poble fins a masies aïllades.
Diverses associacions identificades per territoris engloben i comercialitzen les que hi
estan adherides. Hi ha un sistema voluntari de classificació per espigues.
Els establiments es classifiquen de la manera següent:
- Cases de Pagès o establiments d’agroturisme: aquells en què la persona titular,
pagès professional, obté rendes agràries, ramaderes o forestals, i on els usuaris es
poden familiaritzar amb les tasques i activitats pròpies de l’explotació agrària.
- Allotjaments Rurals: establiments el titular dels quals no està obligat a obtenir
rendes agràries, si bé ha de residir a la mateixa comarca o habitatge, en funció de la
modalitat.
Per a cadascun d’aquests dos grups hi ha quatre modalitats: Masia (es comparteix la
casa amb els titulars), Masoveria (casa aïllada que s’ofereix sencera), Casa de Poble
Compartida i Casa de Poble Independent. Cadascuna d’elles s’identifica mitjançant una placa específica del grup a què pertany.
Confederació Catalana de Turisme Rural - Concatur
www.concatur.cat
Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme de Catalunya - Turalcat
www.turalcat.com

En el web www.establimentsturistics.gencat.cat, la Direcció General de
Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat
de Catalunya posa a disposició dels usuaris una guia electrònica dels
diferents tipus d’allotjament turístic –hotels, càmpings, apartaments i
turisme rural–, que ofereix als usuaris la garantia que els establiments
que s’hi inclouen estan acollits a la normativa vigent en el territori
català.
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Marques turístiques
Catalunya la formen nou marques turístiques que agrupen i promocionen els diferents
patronats de turisme.

França

Paisatges
Barcelona
Costa
Barcelona

Mar Mediterrani

Catalunya
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Port
Tren
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Costa Brava
La Costa Brava és una destinació mediterrània consolidada els principals atractius de la
qual són el clima, el paisatge, la costa, l’entorn natural i la cultura. Ofereix nombrosos productes turístics, com el turisme de vacances o de sol i platja, cultural, enogastronòmic, actiu i de natura, i també d’altres més específics, com el golf, salut i benestar,
o el turisme de congressos i reunions.
La Costa Brava s’identifica per l’alternança d’àmplies platges i petites cales envoltades
de vegetació i penya-segats rocosos, que s’estenen des de Portbou fins a Blanes al
llarg de 220 quilòmetres, moltes d’elles amb Bandera Blava. Aquests quilòmetres de
costa ofereixen la possibilitat de practicar una gran varietat d’activitats aquàtiques,
mentre que les Vies Braves, per la seva banda, permeten descobrir aquest espai heterogeni i únic des d’un altre punt de vista. Des del 2012, les poblacions de Roses, Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador i l’Escala comparteixen l’única badia del Mediterrani
–la de Roses– que forma part del Club de les Badies més Boniques del Món.
Algunes personalitats representatives del segle xx van trobar en aquesta zona el que necessitaven per alimentar la seva creativitat i hi van deixar una empremta tangible. És el cas
del Triangle Dalinià, al voltant de la figura de Salvador Dalí, integrat pel Teatre-Museu Dalí
a Figueres, la Casa-Museu Salvador Dalí a Portlligat i el Castell Gala Dalí a Púbol. Ferran
Adrià, icona de la cuina avantguardista catalana del segle xxi, s’ha establert a la Costa
Brava immers en el projecte El Bulli Foundation, futur centre de creativitat i investigació
culinària obert al món a través d’Internet, que està previst que vegi la llum l’any 2016.
A la província de Girona hi ha tretze restaurants que sumen 17 estrelles Michelin. Entre aquests destaquen El Celler de Can Roca, a Girona, dels germans Roca, actualment
considerat un dels millors del món segons la revista britànica Restaurant Magazine, el
Miramar, a Llançà, de Paco Pérez, i Les Cols, a Olot, de Fina Puigdevall. Capítol apart
mereixen els vins i caves de la DO Empordà, la qualitat de la qual es pot descobrir a
través de la Ruta del Vi DO Empordà.
La Costa Brava gaudeix d’una àmplia diversitat natural. En el territori hi ha cinc parcs
naturals, un dels quals, el Cap de Creus, va ser el primer espai terrestre i marítim protegit de Catalunya; a l’interior, el parc natural del Montseny està declarat Reserva de la
Biosfera per la Unesco.
I-010
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La capital de la regió, Girona, és una ciutat ben comunicada, situada a mig camí entre
la costa i els Pirineus, que fa gala de ser una de les ciutats espanyoles amb millor nivell
de vida. És una coneguda destinació city break tots els dies de l’any gràcies a la seva
oferta cultural, monumental i comercial.
En el litoral, hi destaquen petits nuclis pel seu encant, com Cadaqués, Begur, Calella
de Palafrugell, Palamós i Tossa de Mar, com també ho fan poblacions turístiques
com Roses, Platja d’Aro, Lloret de Mar i Blanes, i els pobles medievals de Peralada, Castelló d’Empúries, Monells, Pals i Peratallada, a l’interior.
L’oferta de turisme cultural atrau milions de visitants. Ibers, grecs i romans van descobrir la riquesa d’aquesta terra fa segles, com reflecteix el jaciment d’Empúries. El
romànic ha deixat autèntiques joies arquitectòniques, com el monestir de Sant Pere
de Rodes a l’inici del Camí de Sant Jaume per Catalunya. Els castells i les fortaleses,
juntament amb els pobles medievals, el llegat jueu, les grans obres del modernisme
i l’empremta surrealista de Dalí marquen la identitat d’aquestes comarques i la seva
gent. Cal tenir en compte també l’artesania, el patrimoni industrial, els festivals de música i les festes tradicionals i populars declarades d’interès nacional.
Pel que fa als allotjaments, a la Costa Brava es poden trobar tota mena d’opcions,
des de l’oferta hotelera convencional, en què destaquen els petits hotels familiars i
amb encant, els hotels de vacances i els establiments situats a primera línia de mar,
fins al turisme rural, els apartaments turístics i els càmpings. El nombre d’allotjaments
turístics a la Costa Brava és d’unes 600.000 places.

Per al visitant més actiu, una manera de descobrir el paisatge
espectacular de la Costa Brava és practicant esports com el
senderisme i el cicloturisme, que s’ordenen a través de xarxes de
camins senyalitzats com són les Vies Verdes, Itinerànnia, el GR-92
–que segueix el camí de ronda de la costa gironina–, el ciclisme de
carretera, el golf i les activitats i esports d’aventura.
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Costa Barcelona
Aquesta marca turística agrupa sis comarques: a l’interior, l’Alt Penedès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, aquesta última amb el massís del Montseny, declarat parc
natural i Reserva de la Biosfera; i a la costa, el Maresme, el Baix Llobregat i el Garraf.
És un territori amb un clar compromís amb la qualitat, ja que totes les comarques de
Costa Barcelona participen en el Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinacions
(SICTED, segons les seves sigles en castellà) i tenen el distintiu «Compromís per la
Qualitat Turística» amb l’objectiu últim de millorar l’experiència i satisfacció del turista.
Costa Barcelona aplega una alta concentració de serveis i activitats d’oci. Cada
any rep més de dos milions i mig de visitants, que representen gairebé 10 milions de
pernoctacions. L’oferta d’allotjament és d’aproximadament 82.500 places.
D’entre els nombrosos atractius turístics de Costa Barcelona destaquen els més de
100 quilòmetres de litoral de les comarques del Maresme, el Baix Llobregat i el Garraf,
on trobem localitats emblemàtiques com Sitges, Mataró i Castelldefels. Arenys de
Mar té un important port pesquer, mentre que Sant Pol de Mar conserva l’estructura
del seu acollidor casc antic. D’altra banda, les poblacions de l’Alt Maresme com Calella, Pineda de Mar, Santa Susanna i Malgrat de Mar afegeixen una important oferta
d’activitats a la seva clara vocació turística.
A la comarca del Garraf, les localitats de Sitges i Vilanova i la Geltrú són al costat
del mar. El principal reclam cultural de la primera és la imatge d’Es Baluard, on es concentren els palauets del casc antic convertits en museus, als quals s’afegeixen unes
platges ben cuidades i una destacada oferta d’oci i restauració. Vilanova i la Geltrú, per
la seva part, ha viscut sempre de cara al mar amb un magnífic port pesquer i comercial,
a més d’unes tradicions molt arrelades. Cap a l’interior, Vilafranca del Penedès i
Sant Sadurní d’Anoia són les respectives capitals del vi i el cava, amb una significativa oferta d’enoturisme, present a tota la comarca de l’Alt Penedès.
Sant Cugat, al Vallès Occidental, és una ciutat moderna que conviu amb un dels
conjunts monàstics de l’època medieval (segle ix) més importants de Catalunya. El
I-012
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Circuit de Barcelona-Catalunya, situat al Vallès Oriental, seu dels grans premis de
Fórmula 1 i de Motociclisme, ofereix activitats variades per a tots els públics. A Terrassa es poden visitar la Seu Egara, un conjunt monumental únic a Europa, el Museu de
la Ciència i la Tècnica de Catalunya, i la Masia Freixa, obra de començament del
segle xix, i seguir la ruta modernista que recorre la ciutat.
Costa Barcelona ofereix un centenar de quilòmetres de platges urbanes, amb tot
tipus de serveis i ben comunicades amb Barcelona. També s’hi troben les estacions
nàutiques de Santa Susanna i Vilanova i la Geltrú, i és una destinació ideal per a la
pràctica del golf. Els amants de la natura poden recórrer l’extensa xarxa de parcs
naturals: els del Montnegre i el Corredor, el de la Serralada Litoral i el de la Serralada
de Marina, a prop del mar, i a l’interior, Montserrat, amb les seves úniques i peculiars
formes arrodonides, i els del Garraf, de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i del Montseny.
L’equilibri entre el mar, la plana i la muntanya condiciona un paisatge suau i un clima
excel·lent que converteix aquesta zona en una terra rica en productes de l’hort,
juntament amb la important cuina basada en el peix i el marisc. A més, aquestes característiques climàtiques han permès el cultiu de la vinya i reunir tres de les dotze DO
catalanes: la del Penedès, la d’Alella i la del Cava, de gran prestigi internacional.

Amb un ric patrimoni cultural i monumental destaca el llegat
modernista de Gaudí al Baix Llobregat, amb la cripta de la Colònia
Güell, declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. El Circuit de
Barcelona-Catalunya és una cita obligada per als aficionats al motor
amb els grans premis de Fórmula 1 i Motociclisme. Tot això sense
deixar de degustar una rica i variada gastronomia i gaudir de l’extens
calendari de festivals, festes i tradicions de Costa Barcelona.

I-013
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Barcelona
Barcelona és la capital de Catalunya i una de les principals ciutats europees. Gràcies
als seus atractius culturals i de lleure, en els darrers anys ha esdevingut un dels indrets
més visitats de Catalunya.
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i el Museu Picasso encapçalen
l’oferta, que completen el Museu del Modernisme Català i el patrimoni llegat per
Gaudí, al qual cal afegir el rehabilitat Palau Güell i les mostres de modernisme, amb
nou edificis catalogats com a Patrimoni de la Humanitat. Com a novetats cal destacar
les visites a la Torre Bellesguard, construïda per Antoni Gaudí entre 1900 i 1909, i el
conjunt modernista de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, projectat per l’arquitecte
Lluís Domènech i Montaner (1850-1923).
Barcelona també té una àmplia oferta comercial i de serveis; mercats com el de la
Boqueria a les populars Rambles, o el de Santa Caterina proper a la catedral; el Barri
Gòtic, testimoni del passat medieval barceloní, on el recentment inaugurat Centre Cultural del Born, que ocupa el que havia estat l’antic mercat, s’ha convertit en un referent
històric, o l’encant dels barris que formen la ciutat, amb les seves festes tradicionals.
D’altra banda, Barcelona és una metròpolis totalment equipada per acollir congressos i convencions. El turisme professional s’ha consolidat amb la celebració de grans
esdeveniments com el Mobile World Congress, la fira de telefonia mòbil més important
del món, que es farà a la ciutat fins al 2018, o l’EIBTM, el principal saló del mercat de
reunions del planeta, la celebració del qual a Barcelona està garantida fins al 2016. Els
darrers anys, a més, ha augmentat de manera considerable el turisme de creuers
gràcies a l’adequació de les instal·lacions del port, que s’ha convertit en el primer d’Europa en aquest segment.
I-014

Dossier de premsa ‘16

21

El potencial culinari de la ciutat és un dels nous reclams turístics barcelonins. La ciutat combina el pòsit cultural de més de 2.000 anys d’història i el bagatge antropològic
que això significa, amb la puixança excepcional dels nous professionals de la cuina, que
han contribuït, per exemple, a fer que Barcelona arribés a ser l’any 2002 la primera
ciutat Gourmande no francesa.
Rutes programades permeten descobrir la Barcelona gòtica, la del modernisme, la
lligada a Picasso o la vinculada a la gastronomia, que ofereix un itinerari pel casc antic
per descobrir la història i alguns establiments emblemàtics de la gastronomia barcelonina. Una altra opció per conèixer la ciutat és des de dalt del Barcelona Bus Turístic,
que en recorre els punts més emblemàtics. I en època estiuenca, els visitants poden
gaudir dels 4,5 quilòmetres de platja.

Turisme de Barcelona disposa d’una línia de comercialització de
productes i serveis en línia. La iniciativa ofereix la possibilitat que cada
turista prepari el seu propi paquet de viatge, combinant l’estada amb
la compra de productes i la reserva d’habitacions. Tota la informació
necessària està disponible a la pàgina web www.barcelonaturisme.cat,
dins l’apartat BCNSHOP. El Barcelona Bus Turístic, els Barcelona
Walking Tours i la Barcelona Card són alguns dels productes que es
poden contractar per Internet. Turisme de Barcelona gestiona una
xarxa de fins a 20 punts d’atenció turística per tota la ciutat, on els
informadors atenen i assessoren en 12 idiomes.
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Costa Daurada
La Costa Daurada la formen les comarques del Tarragonès, l’Alt i el Baix Camp, la
Conca de Barberà, el Priorat i el Baix Penedès. L’oferta turística d’aquesta zona és de
qualitat i molt diversa, i s’ha especialitzat bàsicament en el públic familiar, amb un ric i
variat patrimoni cultural, i una destacada importància de l’enoturisme i la gastronomia.
El litoral n’és un dels atractius principals. Amb gairebé un centenar de quilòmetres, s’hi
poden trobar des de petites cales entre penya-segats fins a grans platges de sorra fina i
aigües poc fondes, ideals per al turisme familiar. A més a més, els centres de cultura,
com el Museu i l’Auditori Pau Casals, es complementen a la perfecció amb espais de
lleure com el complex lúdic PortAventura, el centre d’oci de la Costa Daurada.
A l’interior, les serres del Montsant –convertida en parc natural–, Prades i la Mussara, entre d’altres, es caracteritzen per un paisatge rural tranquil, on la vinya comparteix protagonisme amb altres conreus típicament mediterranis com l’olivera, el cereal,
l’ametller o l’avellaner. Cinc DO avalen la qualitat dels vins de la zona, en una de les
quals –la DOQ Priorat– s’elaboren productes amb un gran prestigi internacional.
I-016
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La Tarragona actual és la Tàrraco romana, que fou capital de la província Hispània Citerior durant l’Imperi Romà. Conserva un dels conjunts romans més rellevants del món,
declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. La importància d’aquestes restes la
situen en segon lloc a escala mundial, per darrere de la mateixa ciutat de Roma.
Molt a prop hi ha Reus –on va néixer Antoni Gaudí–, que concentra un important patrimoni d’arquitectura modernista. El Gaudí Centre, precisament, és un espai d’interpretació per entendre les claus de l’arquitectura gaudiniana.

Un altre al·licient d’aquestes terres és la Ruta del Cister, que inclou els
monestirs de Poblet –Patrimoni de la Humanitat–, Santes Creus i Santa
Maria de Vallbona, aquest darrer a Terres de Lleida; un itinerari a peu
senyalitzat com a GR-175 permet enllaçar tots tres monestirs per una
ruta de 104 quilòmetres. Els cellers modernistes, un altre dels atractius
de la Costa Daurada, estan oberts al públic, i conviden els visitants a
degustar i adquirir els productes que s’hi elaboren.
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Terres de l’Ebre
Terres de l’Ebre agrupa les quatre comarques que travessa el riu Ebre en els prop de
130 quilòmetres de recorregut per territori català: el Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta
i la Ribera d’Ebre. Són terres d’una gran diversitat des del punt de vista paisatgístic i
gastronòmic. Al cultiu dels ostrons i del musclo autòcton a les aigües tranquil·les i càlides del Delta de l’Ebre, s’hi sumen el peix i el marisc que proporciona el Mediterrani i la
peculiar cuina tradicional de les terres de l’interior.
També sobresurten els cítrics, en especial les clementines, Indicació Geogràfica Protegida; els vins de qualitat elaborats a la Terra Alta, reconeguts amb una DO; l’arròs
del Delta, el cultiu del qual representa una de les activitats agrícoles més importants
de la zona; o la mel, un producte de qualitat per condimentar tota mena de postres.
Tots ells són articles que s’han convertit en icones que identifiquen les Terres de l’Ebre
des d’un punt de vista gastronòmic i turístic.
L’Ebre és l’eix vertebrador i un element decisiu en la història i l’economia d’aquesta
zona. Pel litoral, en un recorregut que va de l’Ametlla de Mar fins a les Cases d’Alcanar,
inclou el fascinant món del Delta de l’Ebre, una zona humida de 320 quilòmetres quadrats. Cap a l’interior, el parc natural dels Ports, amb cims de gairebé 1.500 metres,
és el paradís de la cabra salvatge, mentre que les serres del Montsià, Pàndols, Cavalls
i Cardó, entre d’altres, són espais naturals preservats on gaudir del contacte amb la
natura. En aquest sentit, l’observació d’ocells és una activitat que es pot realitzar a
les Terres de l’Ebre durant qualsevol època de l’any.
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L’oferta turística és rica i variada, amb presència de patrimoni natural, monumental i
cultural en moltes poblacions, com Tortosa, on es pot visitar un interessant barri jueu;
Horta de Sant Joan, de la qual se’n va enamorar un jove Picasso; Miravet, amb un
nucli històric situat dalt d’un penyal rocós sobre l’Ebre; Tivissa, on trobem el Castellet
de Banyoles, un dels jaciments ibèrics més importants de Catalunya; la Fatarella, que
presenta la singularitat dels carrers porxats al centre històric de la vila, i Ulldecona, on
hi trobem un important conjunt de pintures rupestres declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. Degut al fort impacte causat per la batalla de l’Ebre en el territori,
a Gandesa s’ha creat el Centre d’Estudis de la Batalla de l’Ebre, que complementen
diversos Centres d’Interpretació en altres poblacions. Una altra proposta turisticocultural
és la Via Verda de les Terres de l’Ebre, que actualment va de Tortosa fins a Arnes,
amb un centenar de quilòmetres de recorregut i el projecte de prolongar-la fins al mateix Delta. El trajecte es pot fer amb bicicleta, a peu o dalt d’un cavall.
El Delta de l’Ebre ofereix un paisatge que varia segons l’època de l’any. La seva formació és el resultat de l’aportació de sediments feta pel riu durant milers d’anys. Una
part de les terres que l’integren estan declarades parc natural i és un dels espais més
emblemàtics i singulars de tot el Mediterrani. S’hi poden fer diverses activitats, com ara
observar ocells, navegació fluvial, pesca a la paupa, una modalitat recuperada en què
s’utilitzen les mans, rutes amb bicicleta i també gaudir de nombroses platges verges.
Aquesta compaginació de la preservació del medi natural i la possibilitat de viure de
les explotacions agrícoles li han proporcionat diversos reconeixements internacionals.

La major part del territori de Terres de l’Ebre gaudeix des de l’any
2013 de la distinció de Reserva de la Biosfera, un reconeixement que
ve a confirmar la qualitat de tot l’ecosistema on l’Ebre és l’espina
dorsal, un riu viu i navegable en alguns trams que hi juga un paper
importantíssim.
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Pirineus
La marca Pirineus inclou l’oferta turística dels Pirineus de Lleida, Girona i Barcelona, a
més de la Val d’Aran. Comprèn les comarques de l’Alt Empordà, l’Alta Ribagorça, l’Alt
Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Val d’Aran, que per la seva singularitat constitueix una marca pròpia.
Els Pirineus catalans ofereixen al visitant una àmplia varietat d’atractius: el paisatge,
amb el cim més alt de Catalunya, la Pica d’Estats (3.143 m), en el límit entre la comarca
del Pallars Sobirà i el departament francès d’Ariège, i valls encisadores com les de Camprodon, Núria, Boí, Vall Ferrera o la de Cardós, entre d’altres; els pobles, que conserven
un important patrimoni d’art romànic; la possibilitat de practicar nombrosos esports de
muntanya i d’aventura, i les diferents propostes de turisme actiu.
Els amants de la BTT hi trobaran prop de 100 rutes marcades, a més de diversos Centres BTT repartits per les diferents comarques.
El turisme de neu és especialment important, amb deu estacions d’esquí alpí i sis
d’esquí nòrdic. La Molina va ser la primera estació de l’Estat espanyol i la pionera en
la pràctica dels esports d’hivern, i la de Baqueira Beret a la Val d’Aran és un referent
al país. Gran dinamitzador de les comarques de muntanya, el turisme de neu ha estat
l’embrió perquè les estacions ofereixin propostes alternatives, aptes per a tot tipus de
públic, durant tot l’any.
Una saborosa cuina de muntanya, amb productes autòctons, el golf o el turisme vinculat a la salut i el benestar són altres al·licients d’aquestes contrades, on una bona infraestructura de serveis permet gaudir del paisatge tant a l’hivern com a l’estiu.
I-023
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Al Pirineu de Lleida hi ha l’únic Parc Nacional de Catalunya, Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici. La llista d’espais protegits en el conjunt dels Pirineus catalans inclou
també el parc natural de l’Alt Pirineu, que amb gairebé 70.000 hectàrees és el més
extens de Catalunya; el parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, on hi ha
el conjunt volcànic més important de la península Ibèrica, amb una quarantena de cons
volcànics, la qual cosa fa que tingui unes característiques naturals pròpies, úniques al
continent europeu; o el parc natural del Cadí-Moixeró, amb l’emblemàtica muntanya
del Pedraforca, o el parc natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, de creació
recent. Els Pirineus totalitzen 331 .661 hectàrees d’espai protegit, la meitat de tot el que
hi ha a Catalunya.
Pel que fa a l’aspecte cultural, el temple de la Seu d’Urgell, l’única catedral romànica del
Pirineu català, el monestir de Santa Maria de Ripoll o esglésies com Sant Quirze de Pedret i Sant Jaume de Frontanyà, al Berguedà, són algunes mostres del romànic català
als Pirineus que mereixen ser visitades. Comentari a part mereix el conjunt d’esglésies
romàniques de la Vall de Boí, que per la seva arquitectura i pintures murals han estat
declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. A la de Sant Climent de Taüll, un
mapping reprodueix la decoració de l’absis i el temple amb tota la seva policromia. Dues
festes tradicionals han estat declarades Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat: el
2005 la Patum de Berga, una espectacular celebració els orígens de la qual s’han de
buscar a la segona meitat del segle xiv, i el 2015 la Festa de les Falles del Pirineu.
L’oferta hotelera dels Pirineus es concentra a les estacions de muntanya, en pobles i
ciutats, i bàsicament adopta la forma d’establiments petits i familiars, als quals cal afegir
càmpings, cases de turisme rural, apartaments turístics i albergs.

L’Agència Catalana de Turisme, a través del programa Pirineus,
ha editat una guia específica de senderisme que recull un total de
19 travessies per etapes que recorren tot el Pirineu català.
La publicació està disponible en el web catalunya.com en català,
castellà, anglès, francès, alemany, holandès i hebreu.
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Terres de Lleida
Aquesta marca agrupa les comarques de la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, l’Urgell,
el Segrià i les Garrigues, unes terres privilegiades per poder gaudir tot l’any d’una gran
varietat d’esports i activitats de turisme actiu, amb una cultura singular, una gastronomia autòctona i un turisme rural de qualitat. Tot això, en el marc d’una agricultura generosa que ofereix un ampli ventall de productes, d’entre els quals sobresurten la
fruita dolça i l’oli, tots dos avalats amb denominacions d’origen i distintius de qualitat.
La ciutat de Lleida, capital de la comarca del Segrià i de la demarcació que en du el nom,
dominada per la imponent imatge de la Seu Vella, es troba en un entorn natural únic i és
el centre demogràfic i econòmic més important de la Catalunya interior, amb una economia basada en el sector agroalimentari i els serveis. La vida cultural de la ciutat s’ha
vist fortament impulsada gràcies a nous equipaments i propostes, entre ells el Centre
d’Interpretació de l’Orde del Temple de Gardeny, el Castell del Rei al costat de la
Seu Vella, el Museu Diocesà i Comarcal i la ruta La Lleida Secreta, que descobreix
l’antiga trama urbana a través de jaciments arqueològics.
Les comarques de la Plana de Lleida, amb la capital al capdavant, i per extensió el Pirineu,
es posicionen com a destinacions amb un gran potencial turístic i de celebració
de congressos especialment, gràcies a la posada en marxa de l’aeroport de LleidaAlguaire, juntament amb l’AVE i el Palau de Congressos la Llotja.
I-022
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Altres punts destacats d’aquesta zona són el Parc Astronòmic Montsec; el monestir de Santa Maria de Vallbona, integrat a la Ruta del Cister juntament amb els de
Poblet i Santes Creus, aquests dos a Costa Daurada; la Ruta dels Castells de Sió,
itinerari turístic que agrupa una vintena de castells de les comarques de la Segarra,
l’Urgell i la Noguera, i el Centre d’Interpretació de Concabella; la recuperació de l’estany d’Ivars i Vila-sana, al Pla d’Urgell, el llac interior més gran de Catalunya, espai
ideal per als amants de la natura i, especialment, del turisme ornitològic; la Ruta del Vi
i la de l’Oli; la Ruta de les Cabanes de Volta, itinerari guiat per un seguit de construccions de pedra seca a les Garrigues, i el Camí de Sant Jaume, que, juntament
amb el Camí Ignasià, són algunes de les grans iniciatives turístiques, que travessen
bona part de les Terres de Lleida.

La serra del Montsec, entre les comarques de la Noguera i el Pallars
Jussà, presumeix de tenir un dels cels amb menys contaminació
lluminosa de Catalunya. Per aquesta circumstància, ja fa alguns anys
es va posar en marxa el Parc Astronòmic Montsec, un projecte que
combina la investigació astrològica amb programes de divulgació
per al públic. A començament del 2013, després de diversos estudis,
el Montsec va obtenir el reconeixement com a Destinació Turística
Starlight, avalada per la Unesco.
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Val d’Aran
Al Pirineu occidental, la Val d’Aran és un territori d’alta muntanya amb una superfície de
620 quilòmetres quadrats. La seva situació i el seu relleu afavoreixen un clima, una fauna,
una flora i un paisatge variats i singulars, i també una història única i singular, el màxim
exponent de la qual és una llengua pròpia, l’aranès.
La riquesa artística reunida a la Val d’Aran és un dels tresors millor guardats dels Pirineus. Resguardada durant segles, aquesta vall té un complet i variat patrimoni artístic.
Complet perquè disposa de magnífics exemplars estilístics de totes les èpoques; variat
perquè la producció artística aranesa comprèn tots els gèneres i disciplines (arquitectura, pintura i escultura, en pedra i en fusta), amb una execució que de vegades denota
una exquisida mestria i d’altres una entranyable ingenuïtat.
La Val d’Aran és una destinació per a qualsevol època de l’any. A l’hivern ofereix
un marc incomparable per als amants de la neu. La situació privilegiada, la qualitat de
la neu i l’oferta turística han convertit aquest territori en un dels més preuats de tot el
Pirineu. Baqueira Beret, considerada per molts com la millor estació d’esquí dels Pirineus, amb 153 quilòmetres esquiables, s’ha convertit en una referència internacional.
La resta de l’any, la Val d’Aran es transforma i exhibeix totes les seves riqueses naturals.
El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, cims de més de 3.000
metres, llacs i cascades espectaculars i boscos màgics, l’oferta natural de la vall permet un ampli i variat ventall d’activitats, com recórrer senders a peu, amb BTT o duent
les regnes d’un cavall, practicar esports en aigües braves al riu Garona, fer escalada
sobre les vies ferrades, tir amb arc, parcs d’aventures als arbres...
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La Val d’Aran permet conèixer paisatges únics i una gran varietat d’ecosistemes,
que en fan un dels territoris més rics en fauna i flora dels Pirineus. Senders guiats i el
parc de fauna Aran Park fan possible observar tota aquesta biodiversitat que es transforma en funció de les estacions.
A la Val d’Aran hi ha 13.000 places d’allotjament, 3.000 de les quals en hotels de quatre i cinc estrelles. A la zona s’ha fet una important aposta pel wellness, la salut, el
benestar i la relaxació. A més dels serveis de spa que ofereixen diversos hotels, hi ha
dos centres termals d’aigües mineromedicinals: les Termas Baronía de Les i els Banhs
de Tredòs, que a 1.740 metres d’altitud està considerat el més alt d’Europa.
La gastronomia també ocupa un lloc destacat. Amb més de 180 restaurants, anima
a assaborir tant plats tradicionals, elaborats amb productes autòctons (òlha aranesa,
patés, estofats de carn de caça...) com la cuina de tendència (l’ànec, cuinat de cent
maneres diferents, l’esturió o el caviar). Tot macerat amb el saber i la càlida hospitalitat
dels aranesos.

La creació de l’Associació Val d’Aran Convention Bureau és una nova
oportunitat de consolidar aquesta zona com una destinació de turisme
de reunions, tot aprofitant les infraestructures i serveis turístics i
esportius ja existents.
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Paisatges Barcelona
Les terres de l’interior de Catalunya, posseïdores d’un ric patrimoni natural i molt properes
a la ciutat de Barcelona, comprenen les comarques de l’Anoia, el Bages, el Moianès i Osona. La formen extenses planúries de la Depressió Central envoltades de muntanyes, amb
ciutats de gran tradició històrica i monumental o de mercat com Vic, Manlleu, Manresa, Cardona o Igualada; amb monestirs emblemàtics encapçalats pel de Montserrat,
al qual s’afegeixen els de l’Estany, Lluçà, Sant Benet de Bages i Sant Pere de Casserres.
També hi trobem atractives zones de muntanya com el Montseny, que limita amb Costa
Barcelona, declarat Reserva de la Biosfera per la Unesco, o les Guilleries i el Collsacabra,
que envolten el pantà de Sau, on es poden fer activitats aquàtiques. El monestir i la muntanya de Montserrat representen molt més que un espai natural protegit, i a la singularitat
de la seva formació geològica s’afegeix la declaració com a parc natural, amb múltiples
camins per descobrir i vies d’escalada. I no gaire lluny, en el parc del Castell de Montesquiu,
hi ha el castell de Montesquiu, envoltat de jardins, l’origen del qual es remunta al segle x.
El geoturisme ha anat agafant força com a producte turístic. Fa més de 36 milions
d’anys, en el centre geogràfic de Catalunya hi va haver un mar que va desaparèixer
quan van sorgir els Pirineus, en un procés que ha provocat espectaculars formacions
rocoses i rics recursos naturals que defineixen el paisatge i la societat del territori. 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 actius turístics sota
un denominador comú, el geoturisme, amb una oferta turística interessant i de qualitat,
que integra cultura, natura, geologia, mineria i gastronomia. A la comarca del Bages,
entre altres recursos turístics hi ha les coves de Salnitre (Collbató), les coves del Toll
(Moià) i el parc natural de la Muntanya de Montserrat. A la localitat de Cardona, el
parc cultural de la Muntanya de Sal, el castell, reconvertit en Parador de Turisme, i la
col·legiata romànica de Sant Vicenç al seu costat, formen un dels recursos turístics
més importants del territori.
I-026
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Vic, la capital de la comarca d’Osona, és una ciutat amb un important patrimoni que
s’estén al voltant de la porxada plaça Major o del Mercadal, famosa pel seu mercat
setmanal. Restes de les antigues muralles, un temple romà i edificis medievals, barrocs
i modernistes en formen el centre històric, on destaquen tant la catedral, amb les pintures murals de Josep Maria Sert a l’interior, com el Museu Episcopal, que conté una de
les millors col·leccions d’art medieval d’Europa. La localitat de Rupit i Pruit, immersa
en un atractiu ambient ancestral, és un altre dels reclams turístics de la zona.
Igualada, la capital de l’Anoia, va estar vinculada durant molt temps a la indústria de
la pell. Actualment, un dels atractius és visitar el Museu de la Pell, que inclou el Museu
Comarcal de l’Anoia, ubicat a la fàbrica de Cal Bover i a l’antiga adoberia de Cal Granotes, o fer la ruta de compres a outlets de qualitat. Per la seva banda, en el Museu del
Molí Paperer de Capellades s’ensenya a fer paper a la manera tradicional. Així mateix,
en aquesta comarca, concretament a Igualada, se celebra la concentració internacional de globus aerostàtics més important del país, l’European Balloon Festival.
La gastronomia de qualitat i, sobretot, els embotits tenen una rellevància especial en
tota aquesta zona, juntament amb els vins de la DO Pla de Bages, alguns dels quals
utilitzen varietats autòctones recuperades, i el singular patrimoni enoturístic, amb la
Ruta de les Tines de la Vall del Flequer i les seves barraques de vinya, totes de pedra
seca, que inclouen el conjunt de Tines de l’Escudelleta i del Ricard.

El conjunt monumental de Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, molt
a prop de Manresa, s’ha convertit en una destinació turística que
combina diversos projectes singulars: el monestir romànic, de gran
valor arquitectònic i cultural; la Fundació Alícia, al capdavant de la qual
hi trobem el cuiner Ferran Adrià i el cardiòleg Valentí Fuster, dedicada
a fer divulgació de l’alimentació i la salut; i l’hotel Món, establiment
de quatre estrelles amb sales per a congressos i el seu restaurant L’O,
guardonat amb una estrella Michelin.
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Experiències turístiques
L’Agència Catalana de Turisme (ACT) és l’organisme oficial de la Generalitat responsable de la promoció i ajuda a la comercialització dels recursos turístics de
Catalunya, tant a l’estranger com a la resta de l’Estat espanyol. El propòsit de la
seva tasca és consolidar la imatge del territori català com una destinació turística
diversa i de qualitat.
Un dels objectius estratègics de l’ACT és treballar en la promoció d’un turisme que
asseguri la sostenibilitat econòmica, social i ambiental del model turístic
català. La sostenibilitat s’ha convertit en un factor de decisió del client a l’hora
d’escollir una destinació per a les seves vacances i escapades. Partint d’aquest
requisit clau, l’ACT promociona les diferents experiències i productes turístics per
categories:
- Vacances per gaudir de l’estil mediterrani a la costa catalana.
- Escapades per desconnectar a Catalunya.
- Itineraris per descobrir un petit país amb una gran cultura.
- Estades per gaudir de la natura, l’aventura, la muntanya i l’entorn rural.
- Oportunitats per fer reunions diferents.
- Viatges per gaudir d’algun aspecte d’interès especial.
Cada una d’aquestes categories comprèn diferents línies de producte:
- Activitats en espais naturals i rurals.
- Catalunya accessible.
- Ciutats i pobles amb caràcter.
- Esports.
- Enoturisme.
- Gastronomia.
- Grans icones i grans rutes.
- 100% Senderisme i cicloturisme.
- Turisme de reunions.
- Vacances en família.
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Marques, segells, productes
avalats i rànquings
Seguint les directrius del Pla de Màrqueting Turístic, l’ACT treballa per desenvolupar nous
productes i propostes que contribueixin a augmentar el valor afegit i la diferenciació de
l’oferta turística de Catalunya, a través d’innovadors models de col·laboració amb el sector
turístic català. L’objectiu d’aquest model és impulsar un sistema de marques i segells (labels)
que, mitjançant l’observació d’una sèrie d’estàndards basats en el comportament i les
exigències de la demanda, garanteixi la creació de propostes de qualitat i de gran
atractiu.
Marques: És una estructuració d’una tipologia homogènia d’oferta en un producte comercialitzable sota un concepte de marca. La marca la defineix l’ACT i s’estructura a partir
d’una plataforma de col·laboració amb el sector. La primera que s’ha creat és Enoturisme
Catalunya.
Segells: És una categorització de recursos i oferta basada en el compliment d’uns criteris.
Els segells estan definits, avalats i són atorgats per l’ACT, que s’encarrega de supervisar
que se satisfan els requisits establerts. Alguns dels segells existents són: Hotels Gastronòmics, Destinació de Turisme Familiar (DTF), Destinació de Turisme Esportiu
(DTE) i Cicloturisme de Carretera.
També es potenciaran els productes avalats per tercers i més reconeguts (Slow Food, guies
gastronòmiques, publicacions especialitzades...) i els rànquings i classificacions en què
intervenen els mateixos usuaris.

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 tauletes i mòbils i està disponible
en vuit idiomes (català, castellà, anglès, francès, alemany, italià,
rus i portuguès).
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Activitats en espais
naturals i rurals
Catalunya té un patrimoni natural excepcional amb parcs naturals i altres espais protegits,
ideals per practicar activitats d’oci, d’aventura i de contemplació del paisatge i la fauna. Aquestes experiències ens permetran conèixer la història i el patrimoni natural i cultural
del territori d’una manera senzilla i agradable.

Experiències d’aventura i turisme actiu
L’extraordinària biodiversitat del paisatge català permet al visitant practicar ràfting o hidrotrineu (hidrospeed) en diversos rius; navegar amb caiac al mar i als rius; baixar barrancs; volar amb ala delta, parapent, globus o avioneta; saltar amb paracaigudes,
muntar a cavall o fer escalada. El litoral ofereix també una gran varietat de fons marins.
Al nord, la Costa Brava amb més de trenta centres de submarinisme i dues reserves marines –el parc natural del Cap de Creus i les Illes Medes–, a les quals és previst que s’uneixi
la de les Illes Formigues. Més al sud, Costa Barcelona i la Costa Daurada.

Vacances en un entorn rural
El turisme rural s’ha consolidat a Catalunya com una oferta d’allotjament de qualitat,
que ha assolit un elevat grau d’implantació en el territori i una important penetració en el
mercat català.
I-028
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Els més de 2.000 establiments de turisme rural inscrits en el Registre de Turisme de
Catalunya fan que la destinació catalana sigui una de les principals en nombre de cases i
de places a Espanya.
D’acord amb els nous reptes actuals i les exigències de la demanda, els establiments de
turisme rural es classifiquen en cinc categories, a partir d’uns paràmetres que les defineixen en cada cas: entorn de la casa i edificació, estances interiors, espai exterior, mobiliari i
dotació de la casa, condicions de comercialització, serveis que s’ofereixen al visitant allotjat
(restauració, acollida, salut...), activitats culturals, en el medi natural, familiars o d’agroturisme que s’ofereixen a l’hoste.
Aquest model de categorització l’han definit conjuntament el sector del turisme rural català
i la Generalitat de Catalunya. És un model pioner a Europa, que vol convertir-se en una
eina fonamental per a la consolidació i futur creixement d’aquest producte. El procés de
certificació és voluntari i està obert al conjunt d’establiments de turisme rural de Catalunya. Per identificar les cinc categories s’utilitza la representació gràfica de l’espiga, de
manera que s’obté la següent classificació gradual:
Bàsica: una espiga; Confort: dues espigues; Gran confort: tres espigues; Superior: quatre espigues; Superior Premium: cinc espigues.

Observació d’aus
Una situació estratègica i la diversitat geogràfica fan de Catalunya una destinació especialment privilegiada per a l’observació d’aus (birdwatching). Els aiguamolls de l’Empordà, els deltes de l’Ebre i del Llobregat, l’estany d’Ivars i Vila-sana i la confluència dels rius
Segre, Cinca i Ebre –coneguda com Aiguabarreig–, Els Ports, Montserrat, el cap de Creus,
el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Cadí-Moixeró, Mont-rebei i La
Terreta, i la Vall de Núria són alguns dels espais més interessants per a aquesta pràctica.
Moltes de les infraestructures disponibles per facilitar l’observació d’aus són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

Diversió a la neu
Els Pirineus catalans, amb paisatges tan encisadors com la Cerdanya, la vall de Núria,
el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i la Val d’Aran, entre d’altres, són
una destinació ideal per gaudir de la neu.
Catalunya fou pionera en la pràctica de l’esquí amb la inauguració al Pirineu de Girona, l’any
1943, de l’estació de La Molina, la primera que funcionava a tot l’Estat espanyol. Quatre
anys després s’afegia la de la Vall de Núria, també al Pirineu gironí.
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L’esquí és un sector que a Catalunya atrau cada any més de dos milions de visitants. Als
Pirineus hi ha 16 estacions de muntanya amb una oferta molt variada, la més àmplia de
tot l’Estat espanyol, una àrea esquiable de 600 quilòmetres i capacitat per transportar uns
165.000 esquiadors cada hora.
Les deu estacions d’esquí alpí són: Baqueira Beret, Boí Taüll Resort, Espot Esquí, La Molina, Masella, Port Ainé, Port del Comte, Tavascan, Vall de Núria i Vallter 2000. A aquestes
s’afegeixen sis estacions d’esquí nòrdic que ofereixen circuits d’esquí i itineraris amb
raquetes: Aransa, Guils Fontanera, Lles, Sant Joan de l’Erm, Tuixent-La Vansa i Virós-Vall
Ferrera. Estacions com La Molina, Baqueira Beret i Tavascan incorporen també activitats i
circuits adaptats.
Però als Pirineus també es poden practicar altres activitats el denominador comú de les
quals és la neu, com per exemple fer excursions amb raquetes, motos de neu, surf,
telemarc, passejades amb trineus tirats per gossos, escalada en gel i heliesquí. A més de la majoria d’estacions, diverses empreses ofereixen també aquests serveis.
Tot això es complementa amb una àmplia oferta d’allotjaments que disposen de totes
les comoditats imaginables, una gastronomia tradicional de muntanya que s’ha sabut actualitzar i nombrosos centres pensats per al benestar personal.

A més a més, la possibilitat de fer activitats esportives i lúdiques tot
l’any ha convertit les estacions d’esquí en destinacions turístiques
més enllà de l’època de neu, amb una destacada oferta durant l’estiu.
D’altra banda, l’alt nivell de les instal·lacions dels Pirineus catalans fa
que cada temporada s’hi celebrin nombroses competicions nacionals i
internacionals.

I-029
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Catalunya accessible
Catalunya s’ha posicionat com una de les destinacions turístiques més accessibles d’Europa. El sector turístic català és cada vegada més conscient que cal suprimir les barreres
arquitectòniques i de comunicació i adaptar la majoria dels llocs, per tal que les persones
amb discapacitat o mobilitat reduïda puguin gaudir d’unes vacances i d’un temps de lleure
de qualitat.
Aquest fet ve avalat per les 26 propostes i destinacions accessibles identificades,
que posen de manifest que aquest turisme és una realitat tangible a Catalunya. Aquestes
26 propostes, seleccionades per l’alt nivell d’accessibilitat, ofereixen al turista amb discapacitat o mobilitat reduïda una experiència turística integral amb tot un conjunt de
serveis adaptats a les seves necessitats: allotjament, restauració, museus, activitats complementàries, platges, etc. Les zones i propostes identificades són:
- Vall de Boí

- Costa Daurada

- Val d’Aran

- Penedès-Enoturisme Accessible

- Pallars Sobirà

- Ruta Dalí

- La Seu d’Urgell

- Ruta del Cister

- La Molina-La Cerdanya

- Ruta dels Monestirs del Camí de Sant Jaume de Catalunya

- La Garrotxa
- Costa Brava-Alt Empordà
- Costa Brava-Baix Empordà
- Lleida
- Vic-Osona
- Maresme
- Barcelona
- Delta de l’Ebre
- Garraf-Sitges

- Turisme industrial
- Camí de Sant Jaume per a Tothom
- Terra Alta i Reserva Natural de Sebes
- Tarragona – Patrimoni de la Humanitat
- Parcs Naturals del Montseny i de Sant Llorenç del Munt
- Lloret de Mar
- El Montsec-Starlight

D’acord amb el pla de promoció establert, l’Agència Catalana de Turisme disposa d’un
web específic –www.turismeperatothom.catalunya.com– que facilita informació sobre l’accessibilitat de l’oferta turística catalana, no només de les 26 destinacions i propostes turístiques seleccionades sinó també d’aquells equipaments, recursos i serveis turístics
que encara que no formen part d’aquestes destinacions disposen de facilitats per a persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda. El web té els nivells més alts d’accessibilitat
i usabilitat possibles. Ofereix informació de l’accessibilitat classificada en funció del tipus
de discapacitat (física, auditiva, visual o persones amb mobilitat reduïda). La pàgina està
disponible en català, castellà, italià, alemany, anglès i francès, i incorpora vídeos amb con-
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tinguts en dues llengües de signes (Catalana - LSC i Llengua Espanyola - LSE) i Sistema
Internacional de Signes (SIS).
Propostes per a tots els gustos
En el territori català hi ha més de 150 quilòmetres de Vies Verdes i senders accessibles. En destaca el tram de les Vies Verdes de la Terra Alta, per ser un dels pocs a tot
Espanya condicionat per ser recorregut per deficients visuals.
Les empreses Camins de Vent, Vol de Coloms i Globus Kon-Tiki, especialitzades en
vols amb globus aerostàtic i les úniques a Espanya que disposen de cistelles adaptades per
a persones amb mobilitat reduïda, són un exemple de bones pràctiques en aquest àmbit.
Alguns centres de busseig, hípiques i empreses de caiac han adaptat la seva oferta
per facilitar l’accessibilitat a turistes amb mobilitat reduïda o discapacitat, i també destaca l’Escola de Vela de l’Escala, que s’ha convertit en tot un referent per a la pràctica de vela
adaptada. L’estació d’esquí de La Molina és pionera en l’esquí adaptat, ja que des de fa
anys ha apostat per adequar les instal·lacions i posar aquesta activitat a l’abast d’esquiadors amb algun tipus de discapacitat. L’estació d’esquí de Tavascan, al Pallars Sobirà,
també ha adaptat circuits amb rutes d’esquí de fons i raquetes per a persones amb alguna
discapacitat intel·lectual i ha format monitors per acompanyar-los.
Les accions dutes a terme per molts museus i monuments de Catalunya per millorar
l’accessibilitat de les persones amb discapacitat sensorial (sords, deficients auditius, cecs i
deficients visuals) són especialment destacables. La incorporació de plànols en braille i alt relleu, l’audiodescripció i les maquetes tàctils han posicionat La Pedrera com un dels museus
més accessibles per a cecs i deficients visuals de tot Europa. El Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC), que disposa de dispositius de signe-guies, es va convertir en el
primer museu d’Espanya que oferia a les persones sordes aquest servei en dues llengües
de signes (català i espanyol) i sistema internacional de signes (SIS). També cal fer esment de
les nombroses platges del litoral català que tenen facilitats per a persones discapacitades i
amb mobilitat reduïda.
A més de la promoció de tota aquesta oferta, l’ACT treballa ja en la seva comercialització. En
aquest sentit, destaca la presència d’agències de viatges especialitzades en aquest
producte que augmenta cada vegada més.
En aquest àmbit i des de l’inici del Projecte de Turisme Accessible - Turisme per a Tothom,
l’ACT ha rebut reconeixements i premis. Destaquen el Guardó Intermedia-Globe Silver,
que atorga el World Media Festival d’Hamburg, per la campanya de promoció turística «T’espero», signada i subtitulada; el Premi Solidari de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) Catalunya, en la categoria d’Administració Pública, i el primer
premi europeu CHARTS 2014 per la seva tasca en favor del turisme cultural i sostenible.

Dossier de premsa ‘16

41

En el marc del World Travel Market 2015 de Londres, els impulsors de la iniciativa «Dia del
turisme responsable» van atorgar a l’ACT, per quart any consecutiu, el distintiu WRTD
(World Responsible Tourism Day), que avala la tasca de Catalunya en la implementació i la promoció del turisme accessible.
El Turisme Accessible - Turisme per a Tothom és un dels aspectes destacats en la concessió a Catalunya l’any 2015 de la primera acreditació amb el Segell Biosphere com
a destinació turística integral responsable, atorgat per l’Institut de Turisme Responsable,
organisme vinculat a la Unesco, soci de l’Organització Mundial del Turisme i del Global
Sustainable Tourism Council.
El compromís i l’esforç per aconseguir un veritable turisme per a tothom ha dut l’ACT a integrar-se en l’European Network for Accessible Tourism (ENAT), a la International Social
Tourism Organisation (ISTO) i a assumir la presidència durant el període 2016-2018 de
la Network of European Region for a Sustainable and Competitive Tourism (NECSTouR). En
el marc d’aquesta xarxa de regions europees, cinc destinacions –Catalunya, Flandes, Escòcia, Île de France i Vèneto– treballen per promoure el turisme accessible a Europa i liderar
les bones pràctiques en aquesta matèria, amb un seguit de recomanacions perquè tots els
països de la Unió Europea puguin implementar-les en les respectives polítiques turístiques.

L’Agència Catalana de Turisme treballa per oferir una destinació turística
accessible a tothom. El concepte de turisme accessible s’ha de sostenir en
el principi que el turisme és un dret social fonamental per a tots els éssers
humans. Tant per a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda,
com per a la resta, les activitats que s’apleguen sota les categories d’oci i
turisme són bàsiques per a la seva qualitat de vida.

I-030
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Ciutats i pobles
amb caràcter
Catalunya ofereix un paisatge molt divers, des de les altes serralades dels Pirineus fins
a la Mediterrània, passant per planes farcides de conreus, rius amb saltants espectaculars, aiguamolls on nia la fauna aquàtica i formacions de dunes que acompanyen els corrents fluvials a la desembocadura. Aquest paisatge amaga ciutats i pobles amb caràcter;
localitats que tenen l’origen a l’edat mitjana i molt abans, quan les legions romanes construïen vies de comunicació –les primeres autopistes de l’època– per travessar el país.
Ja siguin amb empremta romana com Tarragona o Empúries, romànica com Boí,
Ripoll, Sant Cugat o la Seu d’Urgell, gòtica com Lleida o Solsona, medieval com
Besalú, Camprodon, Cardona, Girona o Vic, modernista com Barcelona, Mataró, Reus o Terrassa, o simplement pobles encisadors vora el mar com Cadaqués,
Calella de Palafrugell o Sitges on nombrosos artistes han trobat la font d’inspiració,
aquestes localitats ofereixen al visitant una variada oferta d’experiències que de ben
segur penetraran per tots els sentits.

Catalunya Premium
Arreu del territori, els visitants també poden gaudir de les propostes més exclusives.
Catalunya ofereix al segment del turisme de luxe idees per gaudir d’allotjaments excepcionals al costat del mar o en paisatges encantadors de muntanya, amb el complement
d’una gastronomia acurada d’alt nivell, programes de bellesa i benestar, una oferta cultural personalitzada, compres exclusives i la pràctica d’esports amb sensacions úniques.
I-031
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Viles termals
Catalunya ha estat sempre un dels grans centres termals d’Europa. Les propietats de les
seves aigües mineromedicinals han atret tota mena de turistes a terres catalanes des de
fa segles. Sigui termal, de mar, relaxant, per guarir o senzillament per beure-la, l’aigua és
un dels principals atractius de Catalunya.
La tradició balneària catalana es remunta a l’època dels romans. Destaquen les
viles termals com Benifallet, Caldes d’Estrac, Caldes de Malavella, Caldes de Montbui, el Vendrell, la Garriga, Sant Climent Sescebes, Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma
de Farners amb una gran riquesa hidromineral, que posen a l’abast dels visitants els
centres termals i també diversos atractius turístics com el patrimoni cultural, l’entorn
natural, les activitats d’oci, la gastronomia, o les festes i tradicions.
A més a més d’aquestes viles, l’oferta de salut i benestar arreu del territori és àmplia, variada i de qualitat elevada. La integren 18 balnearis tradicionals que acostumen a trobar-se en emplaçaments únics, ubicats a peu d’un brollador d’aigües subterrànies mineromedicinals que, ja sigui per la profunditat o pel temps de permanència
a l’aqüífer, es mineralitzen o es converteixen en termals. Avui dia, aquests centres han
adaptat les instal·lacions a les noves tendències d’allotjament i ofereixen uns estàndards de qualitat equivalents als de l’hoteleria moderna. A tot això cal afegir l’oferta en
centres de wellness, ludicotermals i de talassoteràpia.

Com una activitat complementària a l’oferta termal, hi ha la possibilitat de fer diverses rutes per gaudir de l’entorn natural i visitar
alguns museus dedicats a l’aigua. En destaquen, el parc natural del
Montseny, amb un subsòl ric en aigua mineral, bona part de la qual
s’envasa; la comarca de la Selva, continuació natural del massís
del Montseny, que comprèn la zona de la Costa Brava; o Sant Hilari
Sacalm, batejada com la vila de les cent fonts.

I-032
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Esports
Els Jocs Olímpics de 1992 van obrir Barcelona al món, no només en el terreny esportiu
sinó també pel que fa al turisme. Des de llavors, any rere any Catalunya és la seu de
nombrosos esdeveniments internacionals, entre els quals hi ha el Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1 i el Gran Premi de Catalunya de Motociclisme, tots dos al Circuit
de Barcelona-Catalunya.
Catalunya té gran tradició esportiva. Clubs centenaris com el FC Barcelona, el
Reial Club Esportiu Espanyol o el Palamós CF, el Reus d’hoquei sobre patins, l’Atlètic
Barceloneta i el seu equip de waterpolo i molts altres formen part de la història i de la
cultura catalanes. Aquesta tradició ha generat campions en disciplines com l’hoquei
sobre patins, hoquei sobre herba, bàsquet, tennis, handbol, vela… Pau Gasol, Marc
Márquez, Kilian Jornet i Mireia Belmonte són alguns d’ells.

Destinació de Turisme Esportiu (DTE)
Aquest segell d’especialització que atorga l’Agència Catalana de Turisme reconeix
aquelles destinacions que es distingeixen per oferir uns recursos i serveis d’alta qualitat
per rebre un turisme amb inquietuds esportives. L’ACT ha treballat en el desenvolupament d’aquest segell tenint en compte la selecció de quatre segments de demanda
prioritaris: turistes que centren les seves vacances en la pràctica esportiva diària; turistes que aprofiten part de les seves vacances per a la pràctica esportiva; aficionats i públic d’esdeveniments esportius de reputació mundial, i esportistes d’alta competició.
Els municipis certificats com a DTE compleixen, a més a més d’uns requisits turístics,
uns altres de tipus esportiu estàndard generals, com el fet de disposar d’instal·lacions
de qualitat per a la pràctica de diferents esports, i també específics per a les modalitats
esportives en què cada destinació s’ha especialitzat, com també una oferta d’allotjament adaptada a les necessitats de l’esportista.
I-033
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Els 16 municipis certificats com a DTE en les diverses categories existents són:

Destinacions que garanteixen la pràctica esportiva al més alt nivell:
Alta muntanya (BTT, esquí, ciclisme, escalada i senderisme)
- Val d’Aran (alta muntanya) www.visitvaldaran.com
Esports nàutics (vela i submarinisme)
- L’Ametlla de Mar www.ametllamar.cat
Futbol i rem i piragüisme (en aigües braves o tranquil·les)
- Banyoles-Pla de l’Estany (rem aigües tranquil·les) www.turismeiesport.cat
- La Seu d’Urgell (piragüisme aigües braves) www.turismeseu.com i www.parcolimpic.cat
- Sort (piragüisme aigües braves) www.sortturisme.com
- Castelldefels (rem i piragüisme aigües tranquil·les) www.castelldefels.org/esports i
www.castelldefelsturisme.com
- Amposta (rem aigües tranquil·les) www.turismeamposta.cat
- Salou (futbol) www.visitsalou.cat

Destinacions Multiesports:
- Lloret de Mar (atletisme, futbol, col·lectius i natació) www.lloretdemar.org
- Blanes (futbol, col·lectius, vela i running) www.visitblanes.net
- Girona (atletisme, ciclisme, natació, running i tennis) www.girona.cat/turisme
- Santa Susanna (futbol, col·lectius, vela i ciclisme) www.stasusanna-online.com
- Calella (futbol, atletisme, natació i running) www.calellabarcelona.com
- Cambrils (futbol, atletisme, vela i ciclisme) www.cambrils.cat/turisme
- L’Hospitalet de Llobregat (atletisme, futbol, col·lectius i natació) www.l-h.net/

Centres de Referència Europea:
- Castelló d’Empúries-Empuriabrava (paracaigudisme) www.castelloempuriabrava.com
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Nàutica
Catalunya és una destinació destacada pel que fa al turisme nàutic, que es practica
principalment al mar, però també als rius, llacs i embassaments. En aquest sentit, destaquen la xarxa formada per 43 ports esportius, tots ells equipats amb una adequada
infraestructura de serveis per als navegants, i les set estacions nàutiques catalanes:
Roses Cap de Creus, l’Estartit Illes Medes i Sant Feliu de Guíxols, a la Costa Brava;
Santa Susanna i Vilanova i la Geltrú, a Costa Barcelona; Costa Daurada, integrada per
Salou, Cambrils, Mont-roig-Miami Platja, Vandellós-l’Hospitalet i l’Ametlla de Mar, a la
Costa Daurada; i Sant Carles de la Ràpita-Delta de l’Ebre, a les Terres de l’Ebre.
Els ports i les estacions nàutiques ofereixen una gran varietat d’activitats com esnòrquel, kitesurf, flyboard, paddle surf, fly fishing, vela, rem, moto nàutica, caiac, catamarà, embarcacions diverses i pesca, entre d’altres.

Golf
Amb un clima suau i mediterrani i un entorn natural que combina la bellesa dels paisatges de muntanya i les platges, Catalunya és una destinació perfecta per als amants del
golf, que el poden practicar durant tot l’any, i una de les principals a Europa. La tradició golfística catalana és llarga, i acumula ja 100 anys d’història, per la qual cosa no
és d’estranyar que l’oferta en aquest segment sigui extensa i variada. Al territori hi ha
37 camps de golf, 5 par 3 i més de 40 pitch & putt. Els camps, alguns dissenyats
per arquitectes de prestigi, s’integren en complexos turístics o situats prop d’establiments pensats específicament per a jugadors i aficionats a aquest esport, i també per
als acompanyants, ja que presenten una oferta complementària relacionada amb la
salut i el benestar, la gastronomia, la cultura i l’oci.
Un d’aquests camps, el PGA Catalunya Resort, ha estat guardonat com a Millor
Resort de Golf d’Europa 2015 per l’Associació Internacional d’Operadors Turístics de
Golf (IAGTO).
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Enoturisme
Catalunya té un llegat vinícola amb més de 2.000 anys d’història que arrenca de
l’època en què grecs i romans desembarcaren a Empúries. Actualment, amb una superfície de més de 65.000 hectàrees de vinya i una producció anual de més de 380
milions d’ampolles de vi i cava, Catalunya és una de les destinacions enoturístiques
amb major potencial.
A Catalunya, l’enoturisme permet al visitant viatjar a través de 12 denominacions
d’origen per descobrir un paisatge del vi divers i atractiu, que comprèn vinyes vora
el mar i altres que s’estenen per les grans planes de l’interior, i les que s’enfilen per
les muntanyes. Durant tot l’any es poden visitar centenars de cellers, passejar entre
vinyes, gaudir d’un ric patrimoni i maridar vi i gastronomia, entre altres propostes.
Molt més que 12 denominacions d’origen
Catalunya certifica la qualitat dels seus vins i estructura la seva oferta enoturística a
través de 12 denominacions d’origen: DO Alella, DO Conca de Barberà, DO Costers
del Segre, DO Empordà, DO Montsant, DO Penedès, DO Pla de Bages, DOQ Priorat,
DO Tarragona i DO Terra Alta, a més a més de la DO Cava i la DO Catalunya.
D’altra banda, cal destacar algunes rutes enoturístiques perfectament estructurades
com ara la Ruta del Vi del Priorat, Ruta del Vi de Lleida-Costers del Segre, Ruta del Vi
DO Empordà, Enoturisme Penedès i Enoturisme DO Alella.
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Grans cellers reconeguts mundialment; cellers tradicionals i familiars; amb producció ecològica i biodinàmica; edificis modernistes coneguts com les «catedrals dels
vins»; barraques modestes enmig d’una vinya; masies centenàries; l’arquitectura més
avantguardista... tots ells són elements que mostren als visitants els secrets dels vins
catalans.
La història vitivinícola catalana també es pot descobrir visitant els diversos museus i
centres d’interpretació del vi i del cava, d’entre els quals destaquen aquests: el
Castell del Vi (Falset); CAT de Teià-Parc Arqueològic de Vallmora; CIC Fassina-Centre
d’Interpretació del Cava (Sant Sadurní d’Anoia); Museu del Suro (Palafrugell); Museu
del Vi Castell de Peralada (Peralada) i Vinseum (Vilafranca del Penedès).
Així mateix, la visita enoturística a Catalunya es pot fer coincidir amb algun dels més
de 120 esdeveniments enogastronòmics que s’hi celebren al llarg de l’any, i combinar-la amb activitats de tot tipus que permeten conèixer les vinyes de forma activa i
diferent: caminant, amb bicicleta elèctrica, amb segway, amb bicicleta de muntanya,
amb 4x4, a cavall o, fins i tot, amb helicòpter o veler, per acabar el dia amb una sessió
de vinoteràpia. A Catalunya hi ha una vintena d’agències de viatges especialitzades en l’organització d’experiències enoturístiques completes i de primer nivell.
Cal tenir en compte que les experiències enoturístiques a Catalunya estan preparades perquè també les puguin gaudir les persones amb alguna discapacitat i/o
mobilitat reduïda.

L’Agència Catalana de Turisme ha posat en marxa el programa
Enoturisme Catalunya per desenvolupar, potenciar i consolidar aquest
producte turístic i posicionar Catalunya com a destinació enoturística
de referència.
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Gastronomia
Descobrir la gastronomia d’un país, passejar-se per les parades dels mercats, degustar i conversar amb els protagonistes de la seva cuina, recórrer rutes enològiques... tot
això i molt més és fer turisme enogastronòmic.
La gastronomia forma part del patrimoni cultural d’un poble. La cuina catalana es remunta a temps immemorials, amb una llarga tradició de receptes recollides en antics
manuals. Un exemple n’és el Llibre de Sent Soví, un receptari català del segle xiv,
considerat fins ara un dels més antics d’Europa i punt de referència pel que fa al naixement de la cuina catalana.
Catalunya s’ha convertit en un referent internacional en l’àmbit de la gastronomia.
Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, Joan Roca, Carles Gaig o Sergi Arola, entre d’altres,
han esdevingut ambaixadors de la nostra cultura. Catalunya totalitza 60 estrelles a la
Guia Michelin 2016.
A més dels noms propis, en el panorama gastronòmic català actual també trobem els
Col·lectius de Cuina de Catalunya, agrupacions de restaurants i altres establiments
gastronòmics les propostes dels quals s’elaboren a partir del producte local, d’acord
amb la cuina i el territori que representen. Són els següents:
A la Costa Brava:
- Cuina de l’Empordanet
- Cuina del Vent
- Girona Bons Fogons
- Grup Gastronòmic del Pla de l’Estany
‑ Joves Cuiners
- Girona Territori d’Estrelles
- Cuina Tradicional Tossenca
A Costa Barcelona:
- Club de Tast del Gremi d’Hostaleria
de Sitges
- Corbera Sabors
- Col·lectiu Cubat
- Cuina Vallès
- Cuina VO
- Menja’t Vilanova
- Vilafranca Ve de Gust
A Barcelona:
- Barceloneta Cuina
A la Costa Daurada:
- Cuines del Vendrell
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- El Gust és Nostre (Calafell)
- Tarragona Gastronòmica
- Terra i Taula
Als Pirineus:
- Cuina Pirinenca de Cerdanya
- Cuina Volcànica
- Cuines de la Vall de Camprodon
- Fogons de la Vall de Ribes
- La Xicoia
- El Club dels Sabors del Berguedà
A Terres de l’Ebre:
- Cuina La Ràpita-Delta de l’Ebre
- Club de Gastronomia de l’Ametlla de Mar
‑ L’Essència de l’Arròs d’Amposta
A les Terres de Lleida:
- Noguera Cuina
A Paisatges Barcelona:
- Osona Cuina
- Fogons Gastronòmics del Bages
- Cardona Sabors
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A Catalunya es conrea i produeix un important cistell de productes de qualitat. Alguns tenen diversos distintius d’origen i qualitat agroalimentària, com ara les denominacions d’origen i les indicacions geogràfiques protegides. Els productes ecològics
ocupen un lloc important en l’oferta agroalimentària catalana i estan avalats pel Consell
Català de la Producció Ecològica (CCPAE), que els audita i certifica. També cal parlar
del moviment Slow Food, que cada any guanya més adeptes. Aquesta associació internacional vol salvaguardar els aliments, les primeres matèries i les tècniques de cultiu
i transformació heretades a través dels usos locals consolidats en el temps. Enguany,
un total de 63 restaurants d’arreu de Catalunya han rebut el distintiu Km 0 que atorga
l’associació Slow Food.
L’artesania també juga un paper important a taula. Vinculant cuina, producte i territori
es vol destacar la participació dels artesans que elaboren productes relacionats amb la
gastronomia, ja siguin estris de cuina o per posar a taula: articles de cistelleria, culleres
i forquilles de boix, copes de vidre bufat, cassoles de terrissa...
A Catalunya són nombroses les jornades i les rutes gastronòmiques que permeten
aquest descobriment del territori. Durant l’any s’organitzen més de tres-centes activitats i mostres enogastronòmiques. Destaquen certàmens biennals com el Fòrum
Gastronòmic, que l’any 2014 es va celebrar per primera vegada a Barcelona dins del
saló Hostelco, que aquest any es celebra a Girona; Alimentaria Barcelona; Mostra de
Vins i Caves de Catalunya, i Mercat de Mercats, totes dues a Barcelona, i la Fira sobre
Salut i Alimentació Slow Food (Lleida).

L’oferta gastronòmica catalana posa a l’abast dels sentits un reguitzell
d’opcions per viure la gastronomia catalana de múltiples maneres,
abans o després de la bona taula. Treure el cap per les parades dels
mercats; gaudir d’un dia de pesca amb pescadors professionals; cuinar
plats típics; visitar formatgeries artesanes, obradors d’embotits o molins
d’oli; conèixer les interioritats dels cellers; visitar museus, centres
expositius i de recerca especialitzats... són propostes que esperen
tothom que vulgui gaudir del turisme enogastronòmic de Catalunya.
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Grans icones i grans rutes
La cultura és el signe d’identitat de Catalunya, un país d’artistes i emprenedors que
busca en el passat l’essència del seu esperit innovador i obert al món. Com a país mil·
lenari que és, el patrimoni artístic i monumental de Catalunya és únic a Europa, la
qual cosa la converteix en una destinació preferent de turisme cultural. Fruit d’aquest
llegat històric i cultural, la Unesco ha declarat Patrimoni Mundial un total d’onze
béns, dos com a Patrimoni Oral i Immaterial, i un parell més com a Reserva de la Bios
fera (vegeu l’apartat Atractius Turístics).
Les possibilitats culturals de Catalunya són variades i permeten seguir el rastre des
de l’home de Neandertal fins a l’actualitat passant per l’època dels ibers, els grecs o
els romans, així com pels diversos estils arquitectònics com el romànic, el gòtic i
el modernisme, entre d’altres, fins a arribar al moment actual en què la firma de reconeguts arquitectes com Jean Nouvel, Norman Foster, Richard Meier, Enric Miralles,
Benedetta Tagliabue, Jacques Hergoz i Pierre de Meuron han esdevingut símbols de
la nova Barcelona que busca un lloc en el món. Si fem referència al modernisme,
cal destacar les obres de Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch i Josep M.
Jujol, que van deixar escampades per tot el país les seves creacions. A més de l’obra
de literats de reconegut prestigi, destaquen les aportacions de grans genis de les
arts plàstiques, representants els uns de la denominada escola catalana de pintura
(Joaquim Vayreda, Hermen Anglada Camarasa, Ramon Casas, Isidre Nonell, Joaquim
Torres-Garcia, Albert Ràfols-Casamada...), i més universals i contemporanis els altres,
com Dalí, Picasso, Miró o Tàpies, tots ells amb museus on poder admirar la seva obra.
A més, cal afegir rutes consolidades com a atractius turístics i de qualitat, com la
del Camí de Sant Jaume, el Camí dels Bons Homes, la Catalunya Jueva, la Ruta dels
Ibers, la Ruta del Cister, o els diversos itineraris vinculats al patrimoni cultural industrial
i religiós, com el Camí Ignasià que fins al mes de juliol de 2016 celebra l’any jubilar.
No es poden deixar de banda les inesgotables possibilitats de la gran metròpoli que
és Barcelona, o les de ciutats com Tarragona, Girona o Lleida, ideals per fer-hi
turisme urbà i combinar l’interès cultural amb un bon nombre d’activitats d’oci. En
aquest sentit, destaca l’oferta de turisme musical, amb espais singulars com l’Auditori
de Girona, la Llotja a Lleida i, a Barcelona, el Gran Teatre del Liceu, l’Auditori i el Palau de
la Música Catalana.
A l’estiu, a més, diverses poblacions organitzen festivals de música en recintes monu
mentals i en espais d’especial interès artístic. En són exemples el Festival Internacional
Castell de Peralada, el Festival Internacional de Música de Torroella de Montgrí, el
Festival de Música de Santa Florentina, la cantada d’havaneres a Calella de Palafrugell
o el Festival Internacional de Música de Cantonigròs. No es pot oblidar la figura del
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violoncel·lista Pau Casals, vinculada al seu poble natal, el Vendrell (Costa Daurada),
on es poden visitar la Casa Museu Vil·la Casals i l’Auditori Pau Casals, que programa
sessions musicals.
A Catalunya hi ha més de 400 museus i centres d’art dedicats a totes les èpoques
i estils artístics, que es complementen amb una extensa programació d’exposicions.
Algunes mostres representatives són el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC),
amb una important i destacada col·lecció d’art romànic, i una altra dedicada al modernisme, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i el Museu de la Ciència i
de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) de Terrassa, que ocupa l’edifici modernista del
Vapor Aymerich, Amat i Jover, i té centres distribuïts per tot el territori català.
Disseminats per tota la geografia catalana, hi trobem molts santuaris i monestirs, la
majoria d’ells sota l’advocació de la Mare de Déu. D’entre tots, destaquen el santuari
de Montserrat, principal referent espiritual del país, situat en una muntanya de formes
sorprenents, i el de la Mare de Déu de Núria, al bell mig d’una vall pirinenca.

Una altra opció són les rutes de pelegrinatge com la del Cister, que
uneix tres monestirs d’aquest orde religiós a les comarques de la
Conca de Barberà, l’Alt Camp i l’Urgell; un d’ells, el de Poblet, està
declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. El Camí de Sant
Jaume enllaça Catalunya amb Santiago de Compostel·la, i el Camí
Ignasià travessa Catalunya en set etapes fins a arribar a Manresa,
on a prop del Llobregat hi ha la cova en què sant Ignasi de Loiola va
escriure els Exercicis Espirituals.
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100% Senderisme
i cicloturisme
La xarxa catalana de senders connecta amb les xarxes europea i peninsular gràcies
als gairebé 9.000 quilòmetres de camins senyalitzats, més de la meitat dels quals
són de Gran Recorregut (GR), mentre que la resta es reparteixen entre senders de Petit
Recorregut (PR) i Senders Locals (SL). Algunes rutes destaquen per la seva singularitat: el Camí dels Bons Homes recrea antics camins de l’exili càtar; Carros de Foc és
una ruta que passa per diferents refugis del Parc Nacional d’Aigüestortes; la Porta del
Cel enllaça quatre refugis del parc natural de l’Alt Pirineu; Cavalls del Vent descobreix
el parc natural del Cadí-Moixeró; i Estels del Sud proposa una travessa de cinc dies pel
parc natural dels Ports.
Altres rutes interessants són el Camí de Sant Jaume, ruta jacobea entre Sant Pere
de Rodes i Alcarràs, accessible i amb possibilitat de descarregar-se la informació de
totes les etapes; el Camí Ignasià, que travessa mig territori català; Els 3 Monts, un
itinerari que enllaça tres espais naturals emblemàtics de la Catalunya Central: el Montseny, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i Montserrat; la Ruta dels Refugis pel parc natural
del Montsant i les muntanyes de Prades; la Ruta del Ter, que segueix el recorregut
d’aquest riu; els Camins del Bisbe i Abat Oliba per Paisatges Barcelona; el Camí de
Picasso al Pirineu, i la xarxa de senders Itinerànnia, al Pirineu de Girona.
L’oferta per conèixer i recórrer Catalunya amb bicicleta és molt àmplia. En sobresurten les Vies Verdes, camins adaptats que han aprofitat vells traçats ferroviaris abandonats, la ruta Pedals de Foc, que permet descobrir l’entorn del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i algunes xarxes de rutes cicloturístiques, com la
del Baix Empordà. Per als practicants de la bicicleta tot terreny (BTT), Catalunya ofereix
una completa xarxa de Centres BTT repartits per tota la geografia, un projecte pioner
I-041
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a l’Estat espanyol que es va endegar fa 17 anys. La ruta de BTT Transcatalunya, de
més de 1.200 quilòmetres, permet recórrer el territori per etapes, enllaçant els Centres
BTT Catalunya. Aquests centres són espais de lliure accés amb un mínim de 100 quilòmetres d’itineraris senyalitzats, que s’inicien en un punt d’acollida on, a més d’informació turística, s’hi poden trobar serveis per a la bicicleta. Actualment, els 18 Centres
BTT de la xarxa ofereixen 302 rutes i més de 6.400 quilòmetres senyalitzats de
diferents nivells de dificultat.
Catalunya disposa també d’una important xarxa de carreteres i camins rurals asfaltats
per poder practicar el ciclisme de carretera, a més a més de bon clima, un paisatge
variat i serveis per facilitar la pedalada.

L’ACT ha creat el segell de Cicloturisme en carretera per donar a
conèixer les oportunitats que ofereix Catalunya en aquest producte. És
una iniciativa en la qual ja hi estan implicats set municipis: Blanes, Lloret
de Mar, Girona, Santa Susanna, Calella, Cambrils i Mont-roig del Camp.
Aquestes localitats estan preparades per acollir cicloturistes i disposen
en el mateix municipi d’infraestructures i serveis adequats, rutes i
empreses de lloguer de bicicletes. També hi ha hotels condicionats per
atendre i satisfer les necessitats específiques d’aquests usuaris. L’ACT
ha editat dos mapes amb algunes de les rutes que ofereixen aquests
municipis: un amb les rutes de la Costa Brava i Costa Barcelona, i un
altre amb les rutes de la Costa Daurada, disponibles en format pdf a
www.act.cat.
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Turisme de reunions
Catalunya és una de les destinacions més dinàmiques d’Europa i líder en l’activitat econòmica, industrial i de negocis a Espanya. La seva posició estratègica, el
clima suau i mediterrani, i un dels estàndards de vida més alts d’Europa, la converteixen en un lloc ideal per viure i fer negocis.
Els organitzadors de reunions hi poden trobar bones infraestructures, diversitat
d’espais, entorns únics i serveis especialitzats altament qualificats, que se sumen a
una llarga i experimentada tradició turística. Són moltes les raons per triar Catalunya
com a seu d’un esdeveniment, com ara una gran capacitat organitzativa, una àmplia
oferta d’activitats complementàries i la posició de la capital, Barcelona, com a referent
internacional pel que fa al turisme de reunions.
Catalunya Convention Bureau
El Catalunya Convention Bureau (CCB) és una marca de l’Agència Catalana de
Turisme que té com objectiu fer de Catalunya una destinació integral de turisme de reu
nions. Després de cinc anys, el CCB ha decidit reformular el model de relació amb les
institucions i empreses que treballen per a la captació de reunions a Catalunya. L’objectiu d’aquest nou model és implantar noves fórmules de treball entre els Convention
Bureaux existents, que permetin oferir a les empreses més serveis i accions de suport
per a la comercialització al mateix temps que s’optimitzen els recursos i es sumen esforços per fer de Catalunya una destinació més competitiva.
Amb seu a Barcelona, el Catalunya Convention Bureau posa a disposició dels professionals del sector de les reunions les dotze oficines que l’ACT té en els mercats espanyol, francès, anglès, alemany, italià, nòrdic, del Benelux, nord-americà, rus, xinès, del
sud-est asiàtic i de l’Amèrica del Sud.
Principals serveis a l’organitzador:
- Exhaustiu coneixement de Catalunya.
- Assessoria personalitzada, gratuïta i imparcial.
- Contacte i interlocució amb les empreses.
- Suport a candidatures per a la captació de congressos.
- Viatges de familiarització i accions de coneixement de l’oferta, i programes especialitzats.
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El CCB disposa d’un web, www.catalunya.com/mice/ccb, en el qual es dóna a conèixer l’oferta catalana adherida a la marca i publica els diferents catàlegs per promocionar Catalunya com a destinació integral d’esdeveniments, congressos i incentius:
- Catalunya Congressos i Esdeveniments. S’identifiquen nou destinacions amb
capacitat per acollir congressos, ja que disposen de modernes instal·lacions i experiència organitzativa en aquest sector. Aquestes destinacions són: Barcelona,
Sitges, Castelldefels, Girona, Lloret de Mar, Tarragona, Reus, PortAventura i Lleida.
- Catalunya Convencions, Incentius i Esdeveniments. Recull l’oferta catalana
d’espais aptes per realitzar reunions i propostes d’activitats postreunió o vinculades als viatges d’incentiu en diferents entorns: urbà, costa mediterrània, Pirineus
i paisatges de l’interior.
- Meeting Planner Guide. Informació necessària per organitzar tota mena de
reunions a Catalunya. La publicació recull l’oferta de les més de 140 empreses
i entitats que formen part del CCB i es distribueix entre agències especialitzades en l’organització de congressos, convencions i incentius, com també entre
associacions i empreses que busquen destinació i serveis per celebrar els seus
esdeveniments i reunions.

Un dels programes més recents del CCB és el Programa Ambassadors,
que actualment té més de 110 ambassadors per tot el territori català.
El programa té com a objectiu donar suport a professionals catalans de
diferents sectors econòmics que tenen capacitat de captar congressos i
esdeveniments per generar noves oportunitats de negoci i
de coneixement pel territori.
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Vacances en família
Una part important dels turistes que visiten el territori català són famílies. Per aquest motiu, Catalunya ha estat pionera a Europa en la recerca d’una marca certificada per a
destinacions especialment sensibles al turisme familiar.
Destinació de Turisme Familiar (DTF)
L’Agència Catalana de Turisme disposa de la marca Destinació de Turisme Familiar (DTF), un segell d’especialització que garanteix que la destinació té una oferta
d’allotjament, restauració i oci adaptada a les necessitats de les famílies: miniclubs,
parcs infantils, parcs aquàtics i temàtics, trones i menús infantils als restaurants, piscines infantils, polseres identificatives, seguretat a totes les destinacions, un extens
programa d’animació infantil als allotjaments i al carrer, habitacions comunicades, disponibilitat de bressols i de cadires de passeig, protectors d’endolls...
Actualment, les destinacions certificades com a DTF, tant a la costa com a l’interior
del territori, són 22:
A la Costa Brava:
- Blanes / www.visitblanes.net
- Calonge-Sant Antoni / www.calonge-santantoni.com
- Castell-Platja d’Aro / www.platjadaro.com
- Lloret de Mar / www.lloretdemar.org
- Roses / www.visit.roses.cat
- Sant Feliu de Guíxols / www.visitguixols.com
- Torroella de Montgrí - l’Estartit / www.visitestartit.com
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A Costa Barcelona:
- Calella / www.calellabarcelona.com
- Malgrat de Mar / www.turismemalgrat.com
- Pineda de Mar / www.pinedademar.cat
- Santa Susanna / www.stasusanna-online.com
- Castelldefels / www.castelldefelsturisme.com
- Vilanova i la Geltrú / www.vilanova.cat
A la Costa Daurada:
- Calafell / www.turisme.calafell.cat
- Cambrils / www.cambrils.cat/turisme
- Salou / www.visitsalou.cat
- Vila-seca la Pineda Platja / www.lapinedaplatja.info
- El Vendrell / www.elvendrellturistic.com
A l’interior:
- Berga / www.turismeberga.cat
- Muntanyes de Prades / www.prades.cat
- Valls d’Àneu / www.vallsdaneu.org
- Vall de Boí / http://www.vallboi.cat/ca
A banda d’aquestes 22 destinacions, n’hi ha 7 més en procés de certificació: Sant
Pere Pescador, a la costa; i La Vall de Camprodon, Vall de Núria-Vall de Ribes, Sort-RialpPort Ainé, Alp-La Molina-Masella, La Vall d’en Bas-Les Preses i l’ampliació de Muntanyes
de Prades, a l’interior.

L’oferta familiar certificada està formada per unes 700 empreses
adherides, que han fet un esforç d’adaptació i millora per tal d’oferir
un servei òptim a la clientela familiar: des d’establiments d’allotjament
fins a parcs aquàtics, museus, empreses d’activitats o estacions
nàutiques i restaurants amb oferta adaptada per als més petits.
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Novetats 2016
Experiències turístiques online
L’Agència Catalana de Turisme ofereix a través de la plataforma de comercialització book
experience.catalunya.com les millors experiències turístiques que es poden viure a tot
el territori. El canal de venda és compatible amb tauletes tàctils 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 contingudes en el Pla Estratègic de Turisme i el Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya. Aquest nou canal de venda pretén ajudar 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 que reben
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 un 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 té 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 una variada oferta turística en aquest àmbit.
http://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 per haver estar escollida: 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.
http://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
63 pobles: 17 de Catalunya, 9 d’Aragó, 3 d’Andorra i 34 de França.
www.catalunya.com

Temporada de neu 2015/2016
Les 16 estacions d’esquí catalanes (10 d’esquí alpí i 6 d’esquí nòrdic) han fet inversions
per millorar les instal·lacions i fer més agradable la pràctica dels esports de neu a Catalunya.
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://bookexpe
rience.catalunya.com.
www.catneu.cat
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Catalunya obté la certificació Biosphere
Catalunya s’ha convertit en la primera destinació integral a escala mundial que ha obtingut 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, pel qual persones de diferents àmbits i reconegut prestigi capten 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, el 2016 se celebrarà a Barcelona el 2n Fòrum de Turisme de Reunions de
Catalunya, una jornada professional que reuneix 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 sinergies i conèixer tendències per
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
(Grup AG Planning); i, per part del Girona City 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
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Noves Destinacions de Turisme
Familiar i Destinacions de Turisme
Esportiu
Dins de l’especialització turística en destinacions que treballa l’ACT, recentment s’han
certificat 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 com 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
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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, per tal que
les persones amb mobilitat reduïda puguin recórrer el nucli antic de la ciutat. 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 realitza 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
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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

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 a 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 quals 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
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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 tot Catalunya.
El museu es divideix en quatre àmbits: el primer, per mitjà d’un audiovisual, ens intro
dueix 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 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 aquestes comarques s’han afegit ara 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 publicoprivada. 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
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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 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 a l’Edat del Bronze. Des d’un punt de vista 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 turística interessant i de qualitat
que integra cultura, natura, mineria i gastronomia.

68

Dossier de premsa ‘16

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 les comunitats locals dels desafiaments actuals i les ajuden a preparar-se
davant de riscos com ara 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 els Estats membres i les seves comunitats
en les ciències de la terra i el patrimoni geològic.
www.geoparc.cat
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Patronat de Turisme Costa
Brava i Pirineus de Girona
50a edició de la Cantada d’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 de 2015, han passat 50 anys.
Aquest estiu no només es preveuen millores a la Cantada d’Havaneres com a tal, sinó
que l’Ajuntament de Palafrugell, l’actual organitzador de la Cantada, preveu sorprendre
el 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 acurat
disseny 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
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va suposar l’inici d’una activitat turística, hotelera i gastronòmica que s’ha desenvolupat
a mesura que augmentava la demanda de visitants, i 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 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, han passat per l’escenari artistes acreditats, ja siguin
cantants d’òpera, solistes, formacions de música clàssica, figures del jazz o intèrprets
de música actual.
Per a l’edició del 2016 està prevista l’actuació del Béjart Ballet Laussanne, Tom Jones,
Joan Manuel Serrat, Luz Casal, la companyia de María Pagés i interpretacions d’Amor
Brujo, Otello i Carmen.
http://festivalperalada.com
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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 d’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 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 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.
A l’exposició hi haurà també 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 què 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
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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
El municipi de 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 les millors colles castelleres. Un dels principals atractius del certamen és que és l’única festa de la temporada
castellera en la qual 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
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Millora de la senyalització informativa
del Parc Natural del Delta de l’Ebre
El Parc Natural del Delta de l’Ebre col·locarà tres panells informatius de gran format
a la Punta del Fangar (Deltebre) que faran 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 micromamífers.
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 el 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
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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 a
aquest segment de públic.
www.aralleida.cat

La Seu d’Urgell i Sort, escenaris 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 internacio
nal 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 del 2009, mentre que Sort va
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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

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, al Quebec (Canadà).
El propòsit de l’observatori-aula del Centre d’Observació de l’Univers (COU) és constituir-se en un espai de divulgació científica únic a Europa i que se suma a l’actual
Planetari OPEN 3D de què disposa 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 han 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 per 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
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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, la qual cosa 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, durant la
qual 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 les 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
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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 per 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 hi ha amb la reproducció dels dinosaures. A més, tindrà informació dels descobriments paleontològics i els jaciments de dinosaures 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.
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Els paquets s’han centrat en 12 eixos temàtics diferents: astronomia, Camí de Sant
Jaume, castells, celebritats, city break, cultura, enoturisme i oleoturisme, gastronomia, història, natura, pobles amb encant i vida rural. Són ofertes que impliquen 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. En l’actualitat hi ha un Centre BTT amb més de 400 quilòmetres de
rutes senyalitzades amb diferents nivells de dificultat.
www.letour.com
La 37a edició de la Marxa Beret es celebrarà els dies 5, 6 i 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 i 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 Ribagorça, el
Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, al Pirineu de Lleida.
http://openespanaultramarathon.com/pedals-de-foc-non-stop/
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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
els seus organitzadors a fer realitat 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, Boí 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, tresc (trekking), descens de barrancs i vies ferrades, fa 30 anys el 2016.
www.camins.net
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Adreces d’interès
Institucions turístiques
AGÈNCIA CATALANA DE TURISME
Tel. 934 849 900
www.catalunya.com
Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Tel. 972 208 401
www.costabrava.cat
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
Costa Daurada
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info
Terres de l’Ebre
Tel. 977 444 447
www.terresdelebre.travel
Turisme de Barcelona
Tel. 933 689 700
www.barcelonaturisme.cat
Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona
Tel. 934 022 963
www.barcelonaesmoltmes.cat
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
Tel. 973 245 408
www.lleidatur.com
Torisme Val d’Aran
Tel. 973 640 688
www.visitvaldaran.com
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Oficines de Promoció Turística fora
de Catalunya
Benelux
Tel. (+32) 26 406 151
info.act.bnl@gencat.cat

Països de l’Est
Tel. (+7) 495 567 18 71
info.act.ru@gencat.cat

França
Tel. (+33) 1 40 46 98 92
media.act.fr@gencat.cat

Estats Units
Tel. (+1) 212 78 23 332
info.act.usa@gencat.cat

Itàlia
Tel. (+39) 02 873 935 73
info.act.it@gencat.cat

Àsia-Pacífic
Tel. (+65) 62204022
info.act.sea@gencat.cat

Europa Central
Tel. (+49) 69 7422 4873
info.act.de@gencat.cat

Sud-amèrica
Tel. (+55) 11 30530477
info.act.latam@gencat.cat

Xina
Països Nòrdics
Tel. (+8610) 848 682 84
Tel. (+358) 407 17 72 95
info.act.nordic@gencat.cat promotion.act.cn@gencat.cat
Regne Unit - Irlanda
Tel. (+44) 207 583 88 55
info.act.uk@gencat.cat
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Centre Cultural Blanquerna (Madrid)
Tel. 915 241 000
turisme.blanquerna@gencat.cat
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Altres webs turístics
d’interès
Catalunya
www.catalunya.com
Agència Catalana de Turisme
www.act.cat

Activitats en espais naturals i rurals
Pirineus
www.visitpirineus.com
Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya – ACEM
www.catneu.net
Confederació Catalana de Turisme Rural - Concatur
www.concatur.cat
Confederació del Turisme Rural i Agroturisme de Catalunya – Turalcat
www.turalcat.com

Catalunya accessible
Catalunya Accessible
www.turismeperatothom.com/es
Camí de Sant Jaume
www.camidesantjaumeperatothom.cat

Ciutats i pobles amb caràcter
Associació Balneària
www.balneario.org
Viles Termals de Catalunya
www.catalunyatermal.com
AVE Experience
www.avexperience.es
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Esports
Ports esportius
www.acpet.es
Estacions nàutiques
www.encatalunya.info

Enoturisme
INCAVI - Institut Català de la Vinya i el Vi
www.incavi.cat
Ruta del Vi del Priorat
www.turismepriorat.org - www.prioratenoturisme.com
Ruta del Vi de Lleida - Costers del Segre (Ruta del Vino de España)
www.rutadelvidelleida.com
Ruta del Vi DO Empordà (Ruta del Vino de España)
www.rutadelvidoemporda.org
Enoturisme Penedès (Ruta del Vino de España)
www.enoturismepenedes.cat
Enoturisme DO Alella
www.doalella.cat

Turisme de reunions
Catalunya Convention Bureau
www.catalunya.com/mice
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Partners:

airline partner

airline partner

www.catalunya.com

