
E-15
AP-7

C-32

C-32

A-2

E-90
AP-2

A-2
A-2

A-22

C-17
C-25

C-25

E-9
C-16

E-9
C-16

E-15
AP-7

E-15
AP-7

E-15
AP-7

Vielha

el Pont de Suert

la Seu d’Urgell

Puigcerdà

Berga

Ripoll
Olot

Vic

Figueres

Manresa

Vilafranca
del Penedès

Montblanc

FalsetGandesa

Tremp

Solsona

Igualada

Cervera

Tàrrega
Mollerussa

les Borges
Blanques

Valls

El Vendrell

Sant Feliu
de Llobregat

Terrassa
Sabadell

Granollers

Mataró

Sta. Coloma
de Farners

la Bisbal
d’Empordà

Balaguer

Móra
d’Ebre

Tortosa

Amposta

Reus

Sort

VAL D’ARAN

F r a n ç a

PAISATGES 
BARCELONA

RosesPIRINEUS

Palamós

COSTA BRAVA

COSTA 
BARCELONA

BARCELONATERRES 
DE LLEIDA

COSTA 
DAURADA

TERRES DE L’EBRE

A n d o r r a

Girona

Barcelona

Tarragona

Lleida

M a r  M e d i t e r r a n i

Vilanova  
i la Geltrú

Sant Carles 
de la Ràpita

4

 5

 6

2

 3
 7

 8

15

16

17

18

19

 20

 9

11

12

14 

 22

 23

 24
 25

 26

 27

 28

 29

 21

 30

1

10

13
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Espais litorals-Costa Sud

Vall del Gaià

Alt Empordà

Aigüestortes

Val d’Aran

Valls de  
l’Alt Pirineu

Montsec-Conca de Tremp

Serres Pirinenques

Pirineus

Cadí-Moixeró / Pedraforca

Collserola
Serralada Litoral

Delta del Llobregat

Espais naturals de Ponent

Massís i Costes 
del Garraf

Els Ports

Montgrí i Illes Medes

Empordanet

Vall de Núria-Vallter

Sant Llorenç  
del Munt i l’Obac

Guilleries-Savassona

Garrotxa-Pla de l’Estany

Muntanya de 
Montserrat

Priorat-
Montsant

Montseny

Delta de l’Ebre

Paisatges 
d’oliveres 

mil·lenàries

Serra de Llaberia-Tivissa 
-Vandellós-Cardó

Reserves de la biosfera, parcs naturals, paisatges 
singulars... Catalunya alberga un territori ple d’espais 
naturals on es pot practicar l’ecoturisme. En una ex-
tensió reduïda de terreny, en la qual és possible des-
plaçar-se de punta a punta en un sol dia, els amants 
de la natura poden trobar una infinitat d’activitats 
ecoturístiques com ara observar animals salvatges 
que viuen en llibertat, bussejar en una reserva marina 
o contemplar les estrelles en un cel totalment clar.

Catalunya, un paradís per a l’ecoturisme

Observar mamífers 
terrestres

Observar cetacis 

Observació d’aus 

Observar insectes  
i papallones

Passejar per boscos 
singulars i observar  
la flora

Àrees d’interès geològic 

Itineraris en espais 
naturals

Contemplar paisatges 
amb transports 
sostenibles

Recórrer rius i espais 
marins amb caiac i 
canoa

Embarcacions per 
conèixer el mar i els rius

Explorar els fons 
marins: submarinisme  
i snorkel

Fotografia de natura 

Observació del cel i els 
astres

Activitats educatives als 
espais naturals

Ecoturisme científic

Distàncies entre capitals

Km

Barcelona  107 162 99

Girona 107  255 197

Lleida 162 255  101

Tarragona 99 197 101 

Barcelona

Girona

Lleida
Tarragona

Catalunya

Les destinacions 
imprescindibles de 
l’ecoturisme a Catalunya

Escoltar la brama del cérvol a les serres piri-
nenques. Albirar cetacis al Parc Natural del 
Cap de Creus. O practicar el turisme ornitolò-
gic i científic a les dues reserves de la biosfera 
catalanes (les Terres de l’Ebre i el Montseny) 
són només algunes de les activitats ecoturís-
tiques que pots fer a Catalunya. Aquí tens les 
diverses zones identificades amb propostes 
de les seves activitats principals. Això és no-
més una mostra de les múltiples experiències 
que es poden gaudir a Catalunya.

 1  Serralada Litoral   

Senderisme i activitats educatives. A menys de 50 quilòmetres de 
la ciutat de Barcelona, es troben els parcs de la Serralada Litoral, la de 
Marina i el del Montnegre i el Corredor, tres espais muntanyosos amb 
vistes al Mediterrani on pots fer nombroses activitats educatives, i per 
on passa el GR 92, el sender de gran recorregut que segueix la costa 
catalana de punta a punta. 

 2  Guilleries-Savassona  
  

 

Fotografia de natura en paisatges singulars. L’Espai Natural de 
les Guilleries-Savassona treu el cap al pantà de Sau i als Cingles de 
Tavertet, a Collsacabra. Una impressionant formació geològica plena 
de penyals, coves i fenedures que constitueixen un autèntic paradís si 
ets amant de la fotografia de natura.

 3  Massís i Costes del Garraf   

Itineraris per relleus accidentats de pedra calcària. A prop de la 
població modernista de Sitges es troben els parcs del Garraf, Olèrdola, 
el Foix i l’Espai d’Interès Natural dels Colls-Miralpeix. Paisatges exòtics 
de pedra calcària, rics en avencs, depressions i coves creades per 
l’erosió de l’aigua, on regna el margalló, l’única palmera autòctona 
d’Europa juntament amb la palmera de Creta.

 4  Montseny   

Ecoturisme científic. El Parc Natural del Montseny, zona declarada 
per la Unesco Reserva de la Biosfera, reuneix un mosaic únic de pai-
satges en el qual es duen a terme activitats científiques.

 5  Sant Llorenç del Munt i l’Obac  
 

 

Caminar entre avencs i coves de conglomerat. Nombrosos itine-
raris travessen el paisatge singular del Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac, format per cingles i monòlits de conglomerat vermellós 
que contrasta amb el verd de les pinedes i els alzinars que colonitzen 
les faldes de la muntanya.

 6  Muntanya de Montserrat  
  

 

Joies de la geologia en transports sostenibles. Fa més de 36 
milions d’anys, va existir un mar al centre de Catalunya, que va desa-
parèixer amb el naixement dels Pirineus. Un procés que va donar fruit 
a les espectaculars formacions rocoses que pots veure al Parc Natural 
de la Muntanya de Montserrat, que també forma part del Geoparc de 
la Catalunya Central. Una joia de la geologia a la qual pots arribar amb 
el cremallera o l’aeri, dos transports sostenibles.

 7  Delta del Llobregat   

Observació d’aus a tocar de la ciutat. Amb transports públics des 
de la ciutat de Barcelona, pots accedir als Espais Naturals del Delta del 
Llobregat, un punt estratègic en la ruta migratòria de les aus. Aquí se 
citen més de 360 espècies d’ocells. 

 8  Cadí-Moixeró / Pedraforca   

Observar la fauna i flora en muntanyes emblemàtiques. Al Parc 
Natural del Cadí-Moixeró i el Paratge Natural d’Interès Nacional del 
Pedraforca pots seguir els antics camins de les trementinaires, les 
dones que es guanyaven la vida venent plantes medicinals, mentre 
observes isards o les seves més de 1.000 espècies botàniques catalo-
gades, algunes endèmiques com el julivert de muntanya.

 9  Collserola   

Itineraris de natura a Barcelona. Entre els rius Llobregat i Besòs, i 
al mig d’una de les àrees de població més denses de la ribera mediter-
rània, s’eleva el Parc Natural de la Serra de Collserola, el pulmó de la 
capital de Catalunya que pots gaudir a peu o en bicicleta, i al qual pots 
arribar amb transports públics. 

 10  Alt Empordà  
 

Descobrir la costa i les zones humides. Albirar cetacis i descobrir en 
caiac el litoral i els fons marins del Parc Natural del Cap de Creus; visitar 
a peu o en bicicleta entre zones humides els miradors d’aus del Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà o gaudir de l’hàbitat de la tortuga 
mediterrània, en perill d’extinció al Paratge Natural d’Interès Nacional de 
l’Albera, són algunes activitats imprescindibles en aquesta zona. 

 11  Empordanet  
 
Boscos d’alzines sureres i camins de ronda. L’Espai d’Interès 
Natural Les Gavarres, a l’interior, i l’Espai Natural de Castell-Cap Roig i 
les muntanyes de Begur, al litoral, caracteritzen aquesta zona de boscos 
d’alzines sureres, monuments megalítics i camins de ronda, a través 
dels quals les autoritats controlaven antany el contraban al mar, ideals 
per fer a peu. 

Tipologia d’activitats

Girona

PIRINEUS

Aeroport

Port

Tren d’alta velocitat

Poblacions principals

Marca turística

Autopistes i autoviesE-15 AP-7

 12  Montgrí i illes Medes  
  

 

Submergir-se en una zona protegida del Mediterrani. A la Costa 
Brava, el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter constitu-
eix una de les millors àrees de Catalunya per practicar el submarinisme 
controlat. Les seves illes estan considerades una de les reserves 
marines més grans del Mediterrani.

 13  Garrotxa-Pla de l’Estany  
  

 

Fagedes singulars entre volcans. Al Parc Natural de la Zona Vol-
cànica de la Garrotxa es troba el millor exemple de paisatge volcànic 
de la península Ibèrica amb prop de 40 cràters, entre els quals creix 
la mítica fageda d’en Jordà, i molt a prop del llac de Banyoles, el més 
gran de Catalunya, i el massís de les Salines, les muntanyes de Roca-
corba i el Ter-Brugent, espais naturals de gran singularitat.  

 14  Vall de Núria-Vallter   

Fonts d’aigua entre prades alpines. El naixement dels rius Ter i 
Freser dóna nom al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser, 
pròxim a la Serra Cavallera i que inclou l’emblemàtica Vall de Núria amb 
cims que graten els 3.000 metres i a la qual s’accedeix amb un tren cre-
mallera. També s’hi troben prades alpines, boscos centenaris, i un pas-
sat i un present d’aprofitament sostenible dels seus recursos naturals.

 15  Val d’Aran   

Passejar per valls on regna la flora i la fauna. Amb prop de tres 
quartes parts del seu territori protegit per la xarxa Natura 2000 (un 
entramat d’àrees de conservació de la biodiversitat a la Unió Europea), 
la Val d’Aran és una autèntica joia de la fauna i la flora en la qual no 
et pots perdre els Espais Naturals Protegits de l’Era Artiga de Lin, Eth 
Portilhon o les Montanhes de Les e Bossòst.

 16  Aigüestortes   

Rutes pels llacs d’alta muntanya. El Parc d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici és l’únic parc nacional de Catalunya. Destaca pels seus 
gairebé 200 llacs, molts dels quals són d’origen glacial, i les seves cotes 
elevades amb cims que superen els 3.000 metres. Grans desnivells amb 
l’aigua omnipresent, molt recomanables si ets amant del senderisme o si 
t’agrada observar animals en el seu hàbitat, com els cérvols i els isards.

 17  Valls de l’Alt Pirineu 

Grans mamífers i papallones. El Parc Natural de l’Alt Pirineu, el més 
gran de Catalunya, també acull el cim més alt, la Pica d’Estats (3.143 
metres), i el llac glacial més extens dels Pirineus, el de Certascan. Un 
paisatge variat en el qual viuen el mític ós bru i papallones úniques 
com la Parnassius apollo.

 18  Montsec-Conca de Tremp  
 

 

Contemplar els astres des d’un lloc privilegiat. La zona del 
Montsec-Conca de Tremp, on es troba el Congost de Mont-rebei. Una 
zona que compta amb unes condicions excel·lents per estudiar el cel. 
Per aquest motiu, el Montsec va ser catalogat amb l’aval de la Unesco 
com a Destinació Turística i Reserva Starlight, la qual cosa certifica que 
és un dels millors espais del món per a l’observació astronòmica.

 19  Serres pirinenques 
  

 

Escoltar la brama del cérvol. Des de mitjan setembre fins a mitjan 
octubre pots adreçar-te a la Reserva Nacional de Caça de Boumort, 
que destaca per l’espectacle natural de la brama, en el qual els cérvols 
mascles competeixen amb els seus brams per conquistar les femelles. 
És, sens dubte, un dels al·licients per a l’ecoturisme en aquestes 
serres pirinenques, entre les quals també destaquen l’Espai d’Interès 
Natural de Collegats-Queralt, la Vall Alta de Serradell-Terreta-Serra de 
Sant Gervàs i la Serra de Prada-Castellàs.

 20  Pirineus  
 
Estudiar les aus carronyaires. A l’Espai d’Interès Natural Serres 
d’Odèn-Port del Comte i la Muntanya d’Alinyà s’observen amb facilitat 
les quatre espècies de voltor que habiten a Europa: el trencalòs, el 
voltor negre, el voltor comú i l’arpella. Aquesta destinació és obligada 
per als interessats en les grans carronyaires. Un lloc de pas obligat per 
al turisme ornitològic.

 21  Espais naturals de Ponent   

Allà on nien les aus estepàries. L’Estany d’Ivars Vila-sana, l’Aigua-
barreig Segre-Cinca i la Reserva Natural de Mas de Melons i Secans de 
Lleida són alguns dels espais naturals de les terres lleidatanes on viuen 
i nien una infinitat d’aus estepàries i de les que viuen en zones humides. 
Un lloc idoni per practicar la fotografia de natura i l’observació d’aus.

 22  Els Ports    

Un refugi per a la cabra salvatge. El Parc Natural dels Ports acull 
una de les fagedes més meridionals d’Europa, així com més de mil 
espècies botàniques, i constitueix la reserva de cabra salvatge més 
important d’Espanya. Una de les bones raons per observar-la.

 23  Delta de l’Ebre    

El paradís de les espècies aquàtiques. El Parc Natural del Delta de 
l’Ebre, l’hàbitat aquàtic més important del Mediterrani occidental, forma, 
junt amb el dels Ports i l’Espai d’Interès Natural de la Serra de Cardó, 
la Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre. Un espai reconegut per la 
Unesco que destaca per la nombrosa població d’aus i insectes aquà-
tics, com els flamencs o les libèl·lules. 

 24  Priorat-Montsant   
  

 

Recórrer un relleu històric. Caracteritzat pels penya-segats, cingles 
i coves, fruit del seu origen calcari, el Parc Natural de la Serra de 
Montsant t’ofereix la possibilitat de recórrer un relleu abrupte on s’ha 
practicat la viticultura des de fa prop de 1.000 anys.

 25  Muntanyes de Prades-Poblet   

Rutes micològiques en boscos singulars. A la vora de les mun-
tanyes de Prades s’ubica el Paratge Natural d’Interès Nacional de 
Poblet. Un espai en el qual pots trobar l’única roureda de roure reboll 
(Quercus pyrenaica) que hi ha a Catalunya. I una destinació idònia per 
a la identificació i l’estudi dels bolets que, a més, acull el monestir de 
Santa Maria de Poblet, una joia de l’art medieval cistercenc. 

 26  Paisatges d’oliveres mil·lenàries  
  
Una flora única. Entre la Plana de la Galera i la Serra de Godall es 
troben els Secans del Montsià, un espai natural des del qual pots fer 
un recorregut a peu fins al Museu Natural de les Oliveres Mil·lenàries de 
l’Arion. En aquest paratge hi ha fins a 40 oliveres mil·lenàries, el conjunt 
més antic i nombrós de tota la península Ibèrica. 

 27  Serra de Llaberia-Tivissa-  
  

 
 Vandellós-Cardó 

L’erosió del temps. Junt amb els cims de Tivissa i Vandellós, i les 
serres de Cardó i el Boix, l’Espai d’Interès Natural de la Serra de 
Llaberia forma un conjunt muntanyós calcari amb relleus espectacu-
lars plens de penyals, avencs i coves provocats per l’erosió que pots 
contemplar si hi vas a peu, en bicicleta o a cavall. 

 28  Vall del Gaià   

Aprendre de la natura. L’Espai d’Interès Natural de l’Albereda de 
Santes Creus és un paratge fluvial a la vora del riu Gaià, que va ser 
inclòs a la xarxa europea Natura 2000. Destaca pel bosc de ribera i 
les fonts que van possibilitar l’assentament del monestir cistercenc de 
Santes Creus. Un paratge singular on tenen lloc nombrosos itineraris 
de natura adreçats a grups i escoles. 

 29  Riberes de l’Ebre   

Connectar amb la força de l’aigua. Una de les formes més atracti-
ves de descobrir la ribera de l’Ebre i la seva vegetació és a bord d’un 
caiac o altres embarcacions sostenibles. Però també ho pots fer a peu 
amb una visita guiada per la Reserva Natural de Sebes i Meandre de 
Flix, l’espai fluvial que hi ha a tocar del riu quan passa per Flix.

 30  Espais litorals-Costa Sud   

Conèixer la Costa Daurada i el seu fons marí. Des de la 
platja de Torredembarra fins al cap de Santes Creus, a l’Ametlla de 
Mar, passant per la desembocadura del Gaià i la Punta de la Móra, 
de Tamarit, pots recórrer el litoral de la Costa Daurada a bord d’una 
embarcació per conèixer la costa i els fons marins. 
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Propostes d’ecoturisme 
a Catalunya

F

Consells per al bon ecoturista

1. A la natura, més val anar-hi informat i ben acompanyat. 
Abans d’arribar a la destinació, informa’t dels atractius naturals, 
les restriccions i els millors llocs, èpoques i horaris per gau-
dir-los. Els centres de visitants t’informaran de tot. Un bon guia 
t’ajudarà a gaudir d’una experiència segura i inesborrable.

2. Consumeix productes locals i empreses certificades. 
Consumeix productes de proximitat (aliments o artesania) i 
contracta serveis gestionats per empreses de la zona (guies 
o taxis). Afavoriràs l’economia local i disminuiràs l’impacte del 
transport de mercaderies. Si pots triar, escull allotjaments amb 
el Distintiu de garantia de qualitat ambiental, o certificats amb la 
Carta Europea de Turisme Sostenible, per exemple. S’esforcen 
per millorar el seu entorn.

3. Equipa’t bé. Vés-hi ben calçat, amb roba còmoda i d’abric 
amb colors discrets i càmera. Amb uns prismàtics, un mapa, 
un GPS, una bona guia de camp i paciència, trauràs el màxim 
profit d’un dia de natura.

4. Mou-te sense empremta. Si n’hi ha, opta pel transport 
públic o compartit. Intenta desplaçar-te a peu, en bicicleta o en 
altres mitjans de transport sostenible. Et beneficiarà a tu i també 
a l’entorn.

5. Gaudeix amb respecte. El silenci és un gran aliat per inte-
grar-se en un espai natural. Si respectes les regulacions de l’espai 
protegit, no molestes la fauna ni t’endús flors ni roques, estaràs 
contribuint a conservar-lo i que algú més en pugui gaudir.

6. Ajuda a conservar. Emporta’t totes les deixalles i informa’t 
de projectes o entitats sense ànim de lucre que ajuden a con-
servar l’espai natural que has visitat. Amb la teva col·laboració 
podran seguir fent aquesta tasca i tu podràs gaudir-lo en una 
altra ocasió.
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Reserva online el teu viatge

Entitats de promoció turística

Per a més informació

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

Patronat de Turisme Costa Brava Girona www.costabrava.org

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

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

Turisme de Barcelona www.barcelonaturisme.com

Catalunya  www.catalunya.com 

Ask the office  www.facebook.com/catalunyaexperience 
(Oficina de turisme virtual)

Palau Robert  www.gencat.cat/palaurobert 
(Oficina de Turisme de Catalunya)  
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona  
Tels. 93 238 80 91 / 92 / 93 

Parcs naturals de Catalunya www.parcsnaturals.gencat.cat

Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona  
  www.parcs.diba.cat 

Fundació Catalunya - La Pedrera  
www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/content/territori-i-medi-ambient

Reserva online: 
http://experience.catalunya.com

Planifica i reserva online la teva experiència. Allotjaments, excur-
sions, activitats en família i molt més a només un clic.

Submergir-se a l’aigua i descobrir els seus tresors ocults Aprendre de la natura observant-la, escoltant-la i dialogant-hi

L’ecoturisme a Catalunya 
proposta a proposta

Descobrir, gaudir, observar, aprendre, con-
servar... són activitats ecoturístiques que es 
poden fer en un espai natural o protegit i que 
han de complir amb alguns principis bàsics 
com ara realitzar el mínim impacte possible en 
l’entorn, contribuir al desenvolupament local, 
conscienciar, aprendre i ajudar a conservar la 
natura. Algunes de les activitats ecoturístiques 
més populars d’aquest tipus a Catalunya són 
l’observació de la fauna i flora, l’exploració del 
fons marí o el senderisme. Però hi ha moltes 
més propostes. Les tens aquí.

Ecoturisme
Observar la fauna des dels grans mamífers fins a les petites joies naturals Connectar amb la terra les seves formes capricioses, els seus boscos  

i els seus paisatges singulars

No cal anar de safari a Kènia per observar animals salvatges. A 
Catalunya gaudiràs dels grans mamífers terrestres que campen amb 
total llibertat pel seu hàbitat. Com l’esquerp ós bru o els cérvols que 
bramen quan estan en zel als Pirineus, els isards que pasten per les 
altes muntanyes, o la cabra salvatge que escala pel massís dels Ports, 
al sud de Catalunya o el massís de Montserrat.

Flors, plantes, arbres i boscos amb nom propi que pots recórrer i 
observar en primera persona. Des de la mítica fageda d’en Jordà de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa fins a la Mata de València a Aigüestor-
tes (el bosc d’avets més extens de la península Ibèrica), passant per 
la fageda del Retaule dels Ports (un dels més meridionals d’Europa), 
entre molts altres paratges únics.

Sabies que es poden observar balenes d’aleta i catxalots a les aigües 
del cap de Creus, el punt més oriental de la península Ibèrica? I que 
el dofí mular fa aparicions habituals a les illes Medes i la costa del 
Montgrí? La primavera i la tardor són les millors èpoques per veure 
cetacis a Catalunya. Però el simple fet d’entrar en contacte amb el mar 
ja és un bon motiu per pujar a les embarcacions d’albirament i anar-los 
a buscar.

T’agradaria entrar en el cràter d’un volcà? A la comarca pirinenca de 
la Garrotxa hi ha més de quaranta volcans, entre els quals es troba 
el més gran de la península Ibèrica. Però no és l’única meravella del 
patrimoni geològic de Catalunya. A la Conca de Barberà hi ha una de 
les set coves més llargues del món. I, a Montserrat, les acinglerades 
agulles de roca són un autèntic monument natural.

Tant els insectes com les papallones formen part d’un món en minia-
tura que, sovint, passa desapercebut, però que és de vital importància 
per a l’agricultura i l’ecosistema. Amb gairebé 200 de les 600 espècies 
de papallones europees, Catalunya té una de les poblacions de 
lepidòpters més diverses d’Europa. La Parnassius apollo, present als 
Pirineus, és una de les més buscades.

El secret és moure’ns per la natura sense contaminar-la ni fer-la malbé. 
Com? Movent-nos en transports no contaminants (a peu, en bicicleta, 
a cavall, en carro...) o a bord de vehicles tan sostenibles com sigui 
possible (telefèrics o trens cremallera, que utilitzen electricitat en lloc de 
combustibles fòssils). I respectant els senders i els itineraris marcats 
que hi ha de cap a cap del territori.
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Observar mamífers terrestres

Observar cetacis Àrees d’interès geològicObservar insectes i papallones Contemplar paisatges  
amb transports sostenibles

Observació d’aus Espais naturals i itineraris

Passejar per boscos singulars  
i observar la flora

A Catalunya pots trobar fins a 400 espècies d’aus diferents. Per 
això, i gràcies a les facilitats d’accés a les àrees d’observació, està 
considerada una de les millors zones d’Europa per observar espè-
cies protegides com la gavina corsa o el trencalòs. Tot un paradís 
per als amants del turisme ornitològic, popularment conegut com 
birdwatching, que poden veure des de carronyaires i aus rapinyaires 
sobrevolant les valls dels Pirineus fins una infinitat d’aus aquàtiques 
que nien i descansen als deltes de l’Ebre i el Llobregat, les zones 
humides dels Aiguamolls de l’Empordà i de l’Aiguabarreig Segre-
Cinca i l’Estany d’Ivars i Vila-Sana.

El senderisme interpretatiu no es conforma només amb recórrer el 
territori, sinó que també busca entrar-hi en contacte, comprendre’l i 
aprendre de la seva orografia, la seva gent i la seva història, i conser-
var-lo respectant-lo. Catalunya disposa de nombrosos espais naturals 
que ofereixen itineraris interpretatius, excursions guiades i miradors, 
així com també d’una gran xarxa de senders que, sota la guia de 
professionals especialitzats, et connectaran als itineraris naturals de 
l’entorn que triïs.
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Els rius, els llacs i el mar es poden observar a bord d’un caiac, una 
piragua o una canoa, transports sostenibles que permeten entrar en 
contacte amb la natura aquàtica sense fer-la malbé. Des de les mares-
mes del delta i el curs del riu Ebre, passant pel llac de Banyoles, els 
pantans dels Pirineus o els paisatges variats de la costa catalana, pots 
descobrir Catalunya a cop de rem.

Immortalitzar la fauna, la flora i els paisatges és el complement 
perfecte per a un viatge de natura. Combinant una càmera digital i 
un telescopi, el denominat digiscoping, obtindràs imatges a distància 
d’una gran bellesa sense alterar la vida dels animals. En tots els 
espais naturals trobaràs racons interessants per fotografiar i, en molts 
d’ells, equipaments específics com miradors i observatoris. I recorda 
que algunes espècies requereixen autorització per ser fotografiades. 
Informa-te’n primer!

És la manera més còmoda d’accedir a zones aquàtiques protegides, 
desconegudes o de difícil accés. L’objectiu d’aquesta activitat és 
contemplar els paisatges fluvials, litorals i marins a bord d’embarcaci-
ons adequades per a l’activitat i especialitzades en la matèria. Així pots 
conèixer l’ecosistema aquàtic de primera mà i sense abordar-lo de 
manera descontrolada.

A Catalunya no hi falten els observatoris i espais des dels quals es 
poden mirar el cel i els astres, i aprendre’n. El Montsec, per exemple, 
ha estat catalogat amb l’aval de la Unesco com a Destinació Turística 
i Reserva Starlight, la qual cosa certifica que, per les seves excel·lents 
condicions, aquesta zona és una de les millors del món per a l’obser-
vació astronòmica i la contemplació de les estrelles.

Pots aportar el teu granet de sorra a la ciència dedicant les vacances a 
una bona causa científica relacionada amb la natura, com ara ajudar a 
realitzar censos d’una determinada espècie. Aquestes activitats poden 
formar part d’un voluntariat, més o menys prolongat, o de manera 
puntual. I gairebé sempre estan organitzades per ONG, institucions 
científiques, museus o jardins botànics.
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Recórrer rius i espais marins  
amb caiac i piragua

Embarcacions per conèixer  
el mar i els rius

Observació del cel i els astres Ecoturisme científic

Explorar els fons marins:  
submarinisme i snorkel

Activitats educatives als parcs naturals

Fotografia de natura

Coves, coralls, gorgònies i peixos de colors infinits que recorren prats 
submergits de posidònia són només alguns dels tresors que amaga el 
fons marí. Amb ajuda d’un equip lleuger, el pots descobrir en superfície 
o a través de petites immersions. És el que s’anomena snorkel.  
O practicant submarinisme, una activitat que requereix més nocions i 
un equip més sofisticat per moure’t sota l’aigua. Sigui quina sigui l’op-
ció triada, el més indicat és anar acompanyat d’un guia especialitzat 
o tenir els coneixements necessaris per evitar molèsties a la fauna i no 
danyar els delicats ecosistemes, com ara els del cap de Creus i les illes 
Medes, o davant de les terres de l’Ebre, situats als dos extrems de la 
costa catalana.

Si ets dels que volen aprendre i alhora gaudir de la natura, als 18 parcs 
naturals de Catalunya i els nombrosos espais protegits hi ha centres 
d’interpretació, cases del parc o ecomuseus on pots demanar infor-
mació i apuntar-te a diverses activitats lúdiques i educatives adaptades 
per a tots els públics. Aquestes activitats poden incloure exposicions 
permanents o temporals, visites guiades, xerrades i jornades, projec-
cions audiovisuals i excursions temàtiques per conèixer determinats 
aspectes específics de la natura, com ara entendre una determinada 
orografia del terreny, seguir rastres d’animals, estudiar la flora...
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Ecoturisme 
 a Catalunya

Turisme sostenible en espais naturals

WILDSEA Europe, ruta europea d’ecoturisme al litoral 
Catalunya forma part del projecte WILDSEA Europe, centrat en la promoció 
d’experiències de turisme sostenible litoral i marí en diversos destins europeus. 
Formen part de la ruta indrets que ofereixen una rica biodiversitat marina, i en els 
quals pots gaudir de manera responsable i sostenible d’esports aquàtics i d’ac-
tivitats al litoral: submarinisme, snorkel, caiac, piragua, senderisme... Un projecte 
en el qual Catalunya té un paper destacat juntament amb altres regions europees 
d’Espanya, el Regne Unit, Irlanda, Itàlia i Croàcia. Descobreix 
i reserva totes les activitats disponibles a www.wildsea.eu


