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Catalunya és una destinació mediterrània, amb 
una història mil·lenària, una llengua pròpia i un 
gran patrimoni cultural i paisatgístic.
A les quatre capitals, Barcelona, Girona, Lleida 
i Tarragona, hi trobareu barris antics, edificis 
medievals, arquitectura modernista i una gran 
quantitat de museus. Ciutats d’interior com 
Figueres, Manresa, Montblanc, Reus, Solsona, 
Tortosa, Vic o Vilafranca del Penedès conserven 
un important patrimoni monumental. 
Una destinació amb 580 quilòmetres de costa, 
els Pirineus catalans i nombrosos parcs naturals 
i espais protegits. Una oferta turística variada, 
per a tots els públics i per a tot l’any: turisme 
familiar, cultural, esportiu, de natura, de negocis 
i amb més de 300 cellers visitables per gaudir de 
l’ enoturisme. Benvinguts.

Catalunya
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Història. 2.500 anys de 
cultura de la vinya i el vi, 

des dels ibers, els grecs i els 
romans.

Paisatge. Mar i 
muntanya. Vinyes 

mediterrànies, arran de costa, 
a les valls i als costers.

Cellers. Més de 300 
cellers per descobrir el 

secret dels seus vins i caves.

Arquitectura. 
Masies centenàries, 

cellers modernistes i nova 
arquitectura del vi.

Vins de prestigi. 
Vins i caves amb gran 

reconeixement internacional.

Gastronomia. 
Maridatge de vins i 

cuina mediterrània, tradicional 
i innovadora.

Barcelona. Enoturisme 
i múltiples experiències 

al voltant d’una de les ciutats 
més atractives d’Europa.

Allotjaments i serveis 
especialitzats. Hotels 

gastronòmics. Allotjaments, 
restaurants i serveis turístics 
de gran qualitat.

Un estil de vida. 
Sol i platja, natura, 

gastronomia i cultura. Un país 
per a tots els gustos.

12 DO’s. 
11 denominacions 

d’origen de vi + DO cava. 
600 cellers, més de 300 són 
visitables.

Catalunya 
és enoturisme

 

10 raons per viure l’enoturisme a 
Catalunya:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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La nostra primera 
parada és a la vinya, 
on podrem conèixer un 
món ple de varietats 
de raïm, on tenen lloc 
les pràctiques de 
cada estació i la resta 
d’aspectes d’aquesta
vida rural i agrícola 
que fan possible 

la màgia
del vi.

Visitant el celler 
podrem explorar els 
mètodes d’elaboració i 
criança propis de cada 
vi. La seva particular 
arquitectura ens parlarà 
de l’admirable projecte
de vida que hi ha darrera 
de cada elaborador.

A Catalunya 
l’experiència
enoturística viatja de
la mà dels productes
típics i la gastronomia
local, recorrent
senders, passejant
amb bicicleta i gaudint
de rutes a cavall entre 
vinyes. 

Som a punt 
d’embarcar-nos 
en un viatge de 
la mà del vi, una 
aventura cultural 
plena d’aromes 
i emocions 
anomenada 
enoturisme.

L’enoturista descobrirà sorprenents 
boscos de suredes, interessants fàbriques 
de taps de suro i un món complementari 
amb jaciments arqueològics, monestirs 
medievals i centres d’interpretació del 
vi i del cava.

Enoturisme per a 
tothom, accessible
i sostenible, per
grans i petits
durant tot l’any.



DO 
Alella
La vinya de
Barcelona

DO 
Pla de Bages
Tines de pedra 
seca a l’entorn de 
Montserrat

DO 
Costers 
del Segre
De la Plana de
Lleida als Pirineus DO 

Empordà
Els vins de
tramuntana

DOQ 
Priorat
Costers silenciosos 
i el prestigi de grans 
vins

DO 
Catalunya
La gran 
varietat dels 
vins catalans

DO 
Cava
Grans vins escumo-
sos, les bombolles 
més internacionals

DO 
Tarragona
Tarragona romana i 
cellers modernistes

DO 
Montsant
Vins del Priorat amb 
màgia de la Serra 
del Montsant

DO 
Penedès
Centenars de cellers 
a 45 minuts de 
Barcelona

DO 
Terra Alta
La terra de la 
garnatxa blanca

DO 
Conca 
de Barberà
Les Catedrals del Vi
i el Monestir de Poblet
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12 Denominacions 
d’Origen
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Alella és la capital de la DO. Canet 
de Mar, Mataró i Argentona són 
exemples de pobles d’estiueig de 
la burgesia barcelonina d’inicis del 
segle XX que encara conserven bones 
mostres d’arquitectura modernista, 
sobretot de dos dels grans arquitectes catalans, Lluís 
Domènech i Montaner i Josep Puig i Cadafalch. 
A Teià no us podeu perdre el Celler Romà de 
Vallmora. A Caldes d’Estrac es conserva la 
tradició termal, que es remunta al segle XIII. També 
podem visitar els parcs de la Serralada Litoral i 
del Montnegre i el Corredor, que compten amb un 
ric patrimoni de dòlmens, oppida ibèrics i castells 
medievals, com Burriac. El Circuit de Barcelona-
Catalunya, seu del Gran Premi de Fórmula 1 i del 
Gran Premi de Motociclisme, ofereix activitats 
per a tots els públics durant tot l’any. Per als amants 
del shopping, La Roca Village. I per als aficionats al 
golf, Vallromanes.

La DO Alella és una denominació d’origen típicament mediterrània, la més pròxima a la ciutat de 

Barcelona, amb petites vinyes urbanes conservades enmig dels pobles d’estiueig de la burgesia 

catalana d’inicis del segle XX.

La DO Alella és una de les denominacions d’origen més antigues i més petites de Catalunya. 

S’estén als dos vessants de la Serralada Litoral, amb un vessant costaner al solell, a la comarca 

del Maresme, i un vessant interior més continental i fresc, a la comarca del Vallès Oriental. Un dels 

indrets més emblemàtics és la Vall de Rials, que compta amb una àmplia extensió i algunes vinyes 
històriques. 

La varietat de raïm més característica és la pansa blanca, conreada sobre sòls de sauló, una roca 

granítica en descomposició amb magnífiques qualitats drenants. Els vins més representatius de la DO 
Alella són blancs, suaus, perfumats i cristal·lins. També s’elaboren vins rosats i negres. Històricament 

destaquen els seus vins dolços i en els darrers anys s’ha incrementat la producció d’escumosos.

La llarga tradició històrica dels vins de DO Alella es remunta a la Laietània d’època romana, de la 

qual podem visitar el seus vestigis a la zona. Gaudien d’un gran prestigi a l’Edat Mitjana i es troben entre 

els vins catalans exportats a finals del segle XIX, sobretot a les colònies d’ultramar. També eren els vins 

preferits de la Barcelona burgesa i modernista que a finals del segle XIX va posar els fonaments de 

la gran capital que és avui.

DO Alella

www.catalunya.com
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Al Maresme conviuen deliciosos pro-
ductes del mar i l’horta imprescindibles 
per a qualsevol paladar. Si en voleu saber 
més, preneu nota dels principals pro-
ductes de la terra, com el pèsol de 
Llavaneres, la maduixa de la Vallalta, la 
cirera d’en Roca, el tomàquet pometa i 
Montserrat, els bolets, el fesol del ganxet 
i els formatges artesans de Vilassar de 
Dalt i de Vilassar de Mar. Els principals 
productes del mar són el calamar i la 
gamba d’Arenys, la sípia, l’escamarlà, la 
petxina lluent i el sonso. A Montsolís, el 
barri mariner de Montgat, encara s’hi fa la 
subhasta del peix a la platja. Al Vallès 
Oriental, el producte estrella és la mon-
geta del ganxet, amb Denominació 
d’Origen Protegida Vallès-Maresme. 
També destaquen les carns guisades amb 
bolets, els peus de porc, l’arròs a la cas-
sola i altres plats típics de la cuina catala-
na. Per fer les postres, teniu una àmplia 
gamma de dolços: carquinyolis, borregos, 
boixets de xocolata, vitralls de Canet, 
masnovines i tota mena de coques.

Productes i 
plats típics

www.catalunya.com

Museu de Badalona (Badalona)
Parc Arqueològic Cella Vinaria (Teià)

Museus del vi

Informació
ENOTURISME DO ALELLA
Tel. 935 556 353 
www.enoturismedoalella.cat
info@enoturismedoalella.cat 

CONSELL REGULADOR 
DO ALELLA
Tel. 93 555 91 53
www.doalella.com
doalella@doalella.com 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Tel. 93 402 29 60
www.barcelonaesmoltmes.cat
turisme@diba.cat

Maridatge a bord d’un 
veler. Gràcies a la proximitat 
amb la ciutat de Barcelona, 
és possible arribar en veler
fins al Masnou, sortint des del 
Port Olímpic i gaudint d’un 
aperitiu amb maridatge
de vins a bord. Si sou més de 
terra, l’altra opció és sortir des 
de la catedral de Barcelona
per arribar a la DO Alella en 
colla amb bicicleta elèctri-
ca o aprofitar les bicicletes 
per recórrer la Vall de Rials. 
Des de Barcelona també es 
pot fer el recorregut en moto 
amb sidecar i conductor guia 
o en un trepidant vol privat 
amb helicòpter.

No t’ho perdis

Vinyes d’Alella
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A només vint minuts de la ciutat de Bar-
celona, la DO Alella ofereix la possibilitat 
de visitar cellers i viure experiències 
enoturístiques, com la que comença amb 
la visita a alguns dels jaciments arqueolò-
gics romans al Parc Arqueològic Cella 
Vinaria (Teià), amb les restes d’un celler 
romà del segle I i les dues premses roma-
nes reconstruïdes més grans d’Europa. 
Al voltant hi ha altres jaciments romans, 
com Can Sentromà (Tiana), Can Ferre-
rons (Premià de Mar) i El Moré (Sant Pol 
de Mar). També es poden visitar els visto-
sos forns de la Fornaca (Vilassar de Dalt), 
especialitzats en la fabricació d’àmfores per 
al transport de vi per via marítima. Impres-
cindible és també la visita al Museu de 
Badalona per descobrir la ciutat romana 
de Baetulo, així com la Casa del Dofins, 
que conserva la zona de producció de vins 
d’una família benestant de finals del segle I 
aC. A la mateixa ciutat, també es pot visitar 
el monestir gòtic de Sant Jeroni de la 
Murtra o voltar pel barri rural de Canyet i 
tastar el vi de Masia Coll de Canyet. 
Alella, un petit poble ple d’encant situat a 
tan sols 15 quilòmetres de Barcelona, dóna 
nom a aquesta regió vitivinícola. Al cen-
tre de la població hi ha l’edifici de l’Alella 
Vinícola: el primer celler cooperatiu de 
Catalunya, fundat el 1906 pels prohoms lo-
cals per refer-se dels estralls de la fil·loxera. 

Experiències 
Enoturístiques

Juny
Tast (Tiana)

Juliol
Mostra de vins i caves catalans (Sant Pol 
de Mar)

Agost
Mostra Gastronòmica (Cabrils)

Setembre
Festa de la Verema (Alella)
Jornades Gastronòmiques de Tastets 
(Vallromanes)
Fira del Tast i mostra gastronòmica 
(Llinars del Vallès)

Octubre
VI+ (Territori DO Alella)

Agenda

Fou construït en tres etapes distintes per 
l’arquitecte Jeroni Martorell. Destaquen 
les voltes modernistes de les naus del celler 
i la façana, d’inspiració racionalista.
A la DO Alella hi ha 9 cellers visitables que 
et faran enamorar del paisatge i dels vins 
i caves de la zona, gaudint de les activi-
tats que ofereixen. Un amplíssim ventall 
de propostes per donar a conèixer la seva 
història i excel·lents vins. Podràs visitar 
les vinyes a peu, en segway, en bicicletes 
elèctriques o a cavall; participar en tallers 
de ioga entre l’energia que es desprèn de 
les vinyes; descobrir itineraris per les 
masies tradicionals que elaboraven vi i fruir 
de pícnics, tastos i maridatges entre vinyes. 
Grans idees que faran les delícies de 
grans i petits i que podràs combinar amb 
conèixer Barcelona.

Parc Arqueològic Cella Vinaria

Celler Bouquet d’Alella

Barcelona
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Barcelona, la capital de Catalunya, és una 
ciutat per passejar per l’arquitectura de 
Gaudí i el Modernisme, Les Rambles, el 
Barri Gòtic i el Born. Inicieu aquí el vostre 
viatge per descobrir les 12 DO’s catalanes.
Molt a prop de Barcelona no us podeu 
perdre Montserrat, el Món Sant 
Benet i el Centre Alícia, les ciutats històriques de 
Manresa i Vic, l’arquitectura modernista del poble 
mariner de Sitges i el Vinseum de Vilafranca del 
Penedès. A la Costa Daurada, la ciutat romana de 
Tarragona, Patrimoni de la Humanitat, i Reus, ciutat 
modernista amb el Gaudí Centre. A la Costa Brava, 
a més de l’encisadora Girona, no deixeu de visitar el 
Teatre-Museu Dalí, pobles medievals com Pals o 
Peratallada i viles marineres com Cadaqués o Calella 
de Palafrugell. A Lleida no podeu deixar passar la 
Seu Vella, i al nord, als Pirineus, us captivarà el Parc 
Nacional d’Aigüestortes. Al sud del país, a les Terres 
de l’Ebre, visiteu les impressionants cooperatives 
modernistes i l’inigualable Parc Natural del Delta.

La vinya i el vi a Catalunya són tan antics com la seva història i la seva cultura. Curiosament, al voltant de la 
metròpoli grega d’Emporion (actualment Empúries, Costa Brava) és on els fenicis i els grecs van implantar 
la vinya en el segle IV aC. La vinya es va consolidar durant l’Imperi Romà, quan es va crear un gran mercat 
d’exportació de vins arreu de la Mediterrània. 
Tràgicament, les posteriors invasions bàrbares i musulmanes van arrasar amb la vinya. Però la conso-
lidació del Comtat de Barcelona gràcies a monestirs cistercencs com Santes Creus i Santa Maria de 
Poblet, que van ser grans impulsors de la vinya, es va iniciar una època d’esplendor. Al segle XVIII, la vinya 
ja era la principal font d’ingressos de la pagesia i un dels grans motors de l’economia catalana, quan 
vins, misteles i aiguardents s’exportaven als mercats anglesos i a les colònies d’ultramar. 
Va ser a finals del segle XIX quan va esclatar un dels moviments artístics, polítics i econòmics més impor-
tants de la història, el Modernisme. Arquitectes com Gaudí, Cèsar Martinell, Domènech i Montaner o 
Puig i Cadafalch, entre d’altres van construir grans cellers, coneguts com les Catedrals del Vi.
Avui en dia, la cultura del vi és més viva que mai a molts pobles vitivinícoles, amb festes de la verema, 
concursos castellers i moltes fires i mostres de vins. Una de las més multitudinàries té lloc a Barcelo-
na durant les Festes de la Mercè. La DO Catalunya és la més extensa, la més productiva i el líder de 
vendes de les denominacions d’origen catalanes. La seves xifres són aclaparadores: aplega gairebé tots 
els territoris de conreu de la vinya, més de 300 municipis, 50.000 hectàrees de vinya, 35 varietats de raïm 

autoritzades, més de 200 cellers registrats i una producció de 60 milions d’ampolles.

DO Catalunya

www.catalunya.com

Què visitar?
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Xefs internacionalment reconeguts com 
Ferran Adrià, els germans Roca, Carme 
Ruscalleda, entre d’altres, han posicionat 
Catalunya com la capital mundial de la 
gastronomia. I és que la cuina catalana té 
productes destacats i plats típics molt 
característics, com el pa amb tomàquet, els 
embotits i formatges artesans, l’allioli, els 
arrossos, l’escalivada, l’escudella i la carn 
d’olla, l’esqueixada, el suquet, els calamars 
farcits, el fricandó amb moixernons, els car-
gols a la llauna, l’ànec amb peres, el pollastre 
amb prunes i pinyons, les mandonguilles 
amb pèsols o amb sèpia, el conill a la xocola-
ta o amb cargols, els canelons, el bacallà a la 
llauna i els dolços, com la crema catalana, la 
mel i mató, la coca de Sant Joan i molts més. 
Catalunya ha obtingut el distintiu Catalun-
ya Regió Europea de la Gastronomia 
2016. Aquest títol és un reconeixement a la 
qualitat dels seus productes i la seva cuina.

Productes i 
plats típics

www.catalunya.com

Vinseum-Museu de les Cultures del Vi 
de Catalunya (Vilafranca del Penedès)
Centre d’Interpretació del Cava (Sant 
Sadurní d’Anoia)

Museus del vi

Informació

CONSELL REGULADOR 
DO CATALUNYA
Tel. 977 328 103
www.do-catalunya.com 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Tel. 93 402 29 60
www.barcelonaesmoltmes.cat

PATRONAT DE TURISME DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info

PATRONAT DE TURISME 
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
Tel. 973 245 408
www.aralleida.com

PATRONAT DE TURISME 
COSTA BRAVA GIRONA
Tel. 972 208 401
www.costabrava.org

TURISME DE BARCELONA
Tel. 932 853 834
www.visitbarcelona.com

Vine a Barcelona. Passe-
ja pel Passeig de Gràcia, 
descobreix les grans obres 
de Gaudí, deixa’t captivar 
pel front marítim de la ciutat o 
puja al Tibidabo per veure la 
ciutat a vista d’ocell, deixa’t 
perdre pel Barri Gòtic i el 
Born i camina per Les Ram-
bles sense deixar de badar. 
Museus, places, jardins, 
arquitectura, gastronomia... La 
ciutat t’espera.
Enoturisme al Mirador de 
Colom. Des de l’espai de 
vins, us convidem a tastar 
quatre de les millors varietats 
de vins i caves amb denomi-
nació d’origen: des de la zona 
costanera DO Alella fins a la 
regió interior de la DO Pla de 
Bages, passant per la inno-
vadora DO Catalunya i la 
internacionalment reconeguda 
DO Penedès.
Podreu triar al vostre gust 
entre les varietats disponibles 
i maridar-les amb petits ape-
ritius dolços o salats mentre 
sentiu una breu explicació de 
la vostra selecció. A l’Espai 
de Vins també trobareu infor- 
mació per realitzar activitats i 
conèixer tot el que Catalunya 
us pot oferir en enoturisme. I 
podreu comprar els vins que 
heu degustat.

No t’ho perdis

Barcelona

Pa amb tomàquet

15

El vi és un element indispensable de la cultura 
catalana des de l’arribada de fenicis i grecs. 
Catalunya compta amb unes condicions na-
turals excepcionals, entre les que destaquen 
una gran diversitat de sòls, de microclimes, i 
una situació geogràfica privilegiada, que han 
permès aconseguir la varietat, qualitat i conti-
nuïtat del seu potencial enològic. 
L’experiència enoturística a la DO Catalunya 
s’estén per tot el país amb més de 300 muni-
cipis amb innumerables activitats tradicionals 
relacionades amb la pagesia i la viticultura. 
Les Festes de la Verema es realitzen du-
rant els mesos de setembre i octubre. So-
vint coincideixen amb nombroses mostres 
de vins catalans que tenen lloc a moltes 
poblacions catalanes, essent la principal la 
Mostra de Vins i Caves de Catalunya, 
que s’organitza anualment a Barcelona al 
setembre durant les Festes de la Mercè.
Els concursos castellers de les po-
blacions vitivinícoles de Vilafranca del 
Penedès, Valls, la Bisbal del Penedès i 
l’Arboç del Penedès són una de les tradi-
cions catalanes més espectaculars. 
Si a l’agost o al setembre sou a Barcelona, 
no us perdeu Hotels amb DO, una expe-
riència única per descobrir vins i caves de 
Catalunya amb cates organitzades als racons 
més emblemàtics i inèdits de molts hotels de 
la ciutat. Destaquen també les experiències 
dels Cellers Torres: l’Enocursa, la Nit de les 
Estrelles, el Tour Enofotogràfic i el Blind Tapas.
Una experiència única és sortir de Barcelona 

Experiències 
Enoturístiques

Abril
Alimentària (Barcelona)

Agost
Ruta de Vins DO Catalunya (Barcelona)

Setembre
Mostra de Vins i Caves de Catalunya 
(Barcelona)

Octubre
Mercat de Mercats (Barcelona)
Fòrum gastronòmic (Girona i Barcelona)

Novembre
Dia Europeu de l’Enoturisme (diverses 
poblacions)

Tot l’any
Biblioteques amb DO (diferents poblacions)

Agenda

en veler per recórrer les vinyes de la zona 
d’Alella. Si el que preferiu és el transport te-
rrestre, podeu anar fins a Vilafranca del Pe-
nedès per visitar el Centre d’Interpretació 
del Cava i el Vinseum-Museu de les Cul-
tures del Vi de Catalunya, o a Sant Sadur-
ní d’Anoia, la capital indiscutible del cava, 
per envoltar-vos de la màgia d’aquest exquisit 
producte que avui és una de les icones més 
internacionals de Catalunya. Enfilant cap 
al nord, al centre de Catalunya, trobareu la 
comarca del Bages, on no us podeu perdre 
la visita a monestirs amb vinyes documen-
tades des del segle X i un gran celler gòtic. 
Animeu-vos i seguiu fins a la Costa Brava 
per descobrir els vins de tramuntana d’aquest 
petit territori que concentra un gran patrimoni 
històric, cultural i paisatgístic. Si aneu cap 
al sud, a Tarragona destaca l’excepcional 
patrimoni romà, les magnífiques platges de 
la Costa Daurada i els cellers modernistes. 
A les Terres de l’Ebre, a l’extrem sud-oest 
de Catalunya, podeu conèixer i recórrer una 
zona plena de magnífics paratges i creuar 
viaductes que us guiaran per aquesta terra 
de fronteres. Ocupant un petit espai d’interior, 
arribareu a la comarca del Priorat on podeu 
descobrir magnífics parcs naturals fent sen-
derisme per un paisatge de ceps plantats en 
costers de llicorella. Fent via en direcció nord, 
a la Conca de Barberà us emocionaran les 
Catedrals del Vi. Finalment, endinseu-vos 
a les Terres de Lleida i combineu visites a 
cellers amb interessants propostes culturals i 
impressionants paisatges. 
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Enoturisme accessible
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Catalunya és el País del Cava, un viatge al meravellós món dels vins escumosos, símbol de celebració i glamour 

per antonomàsia. La DO Cava es caracteritza pel mètode d’elaboració tradicional, o mètode champenoise, un 

procés que provoca una segona fermentació dins de l’ampolla per crear les màgiques bombolles del cava. Amb 

les visites a les caves subterrànies és possible veure les ampolles en rimes reposant durant anys.

La Regió del Cava inclou més de 150 municipis, la majoria d’ells a les demarcacions de Barcelona i Ta-
rragona, sobretot al Penedès, on s’hi elabora el 95% de la producció total, però també a l’Empordà i a 

Lleida s’elabora cava. El seu origen a Catalunya es remunta a l’esplendor de la viticultura en la segona meitat 

del segle XIX. Sant Sadurní d’Anoia es va convertir indiscutiblement en la Capital del Cava. Avui, el cava 

és una de les icones més internacionals de Catalunya, amb quasi 250 elaboradors de cava (més de 100 

cellers són visitables), més de 200 milions d’ampolles anuals i exportacions a 150 països d’arreu del món.

Hi ha dos conceptes importants a l’hora d’entendre de manera senzilla els diferents tipus de cava. Segons 

la quantitat de sucre en el licor, els caves es classifiquen en Brut Nature, Extra Brut, Brut, Extra Sec, 

Sec, Semisec i Dolç, sense sucre afegit en el primer cas i amb més de cinquanta grams de sucre per 

litre en aquest últim. I segons el seu període de criança, que es classifiquen en Jove, Reserva i Gran 
Reserva, amb un mínim de nou, quinze o trenta mesos respectivament. Les varietats de raïm destinades 

a l’elaboració de Cava són: de raïm blanc, Macabeu, Xarel·lo, Parellada, Malvasia i Chardonnay. De 

raïm negre, Garnatxa Negra, Monestrell, Pinot Noir i Trepat només per a l’elaboració de cava rosat.

DO Cava

www.catalunya.com

Què visitar?

Sant Sadurní d’Anoia, la capital del cava, 
es troba a només 45 km de la ciutat de 
Barcelona, ben comunicada per tren i per 
autopista. No us perdeu el litoral, amb 
poblacions típicament mediterrànies, 
magnífiques platges i cales que enamoren 
i un clima privilegiat. Sitges és una visita 
obligada, amb el casc antic, l’arquitectura modernista del 
passeig marítim i els museus del Cau ferrat i el Maricel. 
Seguiu la Ruta del Xató i tasteu aquest plat extraordinari a 
Calafell, El Vendrell, Sitges, Vilafranca del Penedès 
i Vilanova i la Geltrú. Aprofiteu per aturar-vos al Mu-
seu Pau Casals al Vendrell. Al nord, la Costa Brava us 
ofereix infinites possibilitats: Girona, pobles pescadors 
i pobles medievals o Figueres amb el Teatre-Museu 
Dalí. A l’interior, la Ruta del Cister us porta als mones-
tirs cistercencs de Santes Creus, Poblet i Santa Maria 
de Vallbona. Hi ha excepcionals castells a Gelida, Me-
diona, Penyafort i Subirats, conjunts monumentals 
a Olèrdola i Sant Martí Sarroca. Destaquen els parcs 
naturals del Garraf, d’Olèrdola i del Foix.

ALELLA
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Sabies que el cava pot acompanyar tots 
els plats d’un menjar? Començant pels 
aperitius i seguint pels entrants, peixos i 
marisc, passant per les carns blanques i 
els rostits tradicionals, fins a les postres, 
ja siguin fruites, dolços o formatges. La 
versatilitat del cava permet maridatges 
molt variats, gràcies a l’àmplia gamma 
de caves blancs i rosats. A l’hora d’encer-
tar, un Brut és adequat per acompanyar 
qualsevol aperitiu: canapès, ostres, pernil, 
formatges o fruits secs. En canvi, el marisc, 
el peix, els arrossos i els entrants es poden 
maridar amb un Brut o un Brut Reserva. 
Les carns, els rostits i els plats condimen-
tats van millor amb un Brut Nature Gran 
Reserva, amb més cos i amplitud, i per a 
la pastisseria és millor un Semisec o Dolç. 
La cuina del cava també és molt rica i va-
riada. Les salses cuinades amb cava queden 
fresques, lleugeres i gustoses i són perfectes 
per acompanyar peixos o pollastre. 
El xató, plat típic del Penedès, és una 
amanida d’escarola amb tonyina, anxoves 
o bacallà amb una extraordinària salsa ela-
borada amb ametlles, avellanes, all, nyores, 
pa, vinagre, sal i oli d’oliva. Tasteu-lo a la 
Ruta del Xató!

Productes i 
plats típics

www.catalunya.com

Centre d’Interpretació del Cava (Sant 
Sadurní d’Anoia)
Vinseum (Vilafranca del Penedès)
Museu de Plaques de Cava i Champagne 
(Sant Feliu de Guíxols)

Museus del vi

Informació

ENOTURISME PENEDÈS
Tel. 93 817 01 60 
www.enoturismepenedes.cat

CONSELL REGULADOR DEL CAVA
Tel. 93 890 31 04
www.crcava.es

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Tel. 93 402 29 60
www.barcelonaesmoltmes.cat

PATRONAT DE TURISME DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info

PATRONAT DE TURISME 
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
Tel. 973 245 408
www.aralleida.com

PATRONAT DE TURISME 
COSTA BRAVA GIRONA
Tel. 972 208 401
www.costabrava.org

El Centre d’Interpretació 
del Cava (CIC Fassina) és un 
espai divulgatiu de la cultura 
del cava, ubicat en una antiga 
destil·leria construïda l’any 
1814 i coneguda com la 
Fassina de Can Guineu. És 
un recorregut pel món del cava, 
des dels orígens, la història i 
el procés d’elaboració fins al 
seu simbolisme com a beguda 
de celebració, amb diferents 
projeccions audiovisuals i 
formats en 3D. L’activitat es 
pot combinar amb visites a 
diferents caves, amb animades 
rutes entre vinyes en bicicleta 
i amb enriquidores passejades 
pel patrimoni arquitectònic 
i cultural de Sant Sadurní 
d’Anoia, la capital del Cava.

No t’ho perdis

Codorníu
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Més de 100 cellers registrats a la DO Cava 
ofereixen una experiència enoturística inabas-
table. Sant Sadurní d’Anoia és la indiscuti-
ble capital del cava i al Penedès és on hi ha 
més cellers de cava, però l’àmbit de la DO 
Cava abarca varies zones de Catalunya. 
Descobreix la màgia del cava pels diferents 
cellers catalans gaudint d’activitats entre 
vinyes. Podràs trepitjar el raïm en època 
de verema, baixar a les caves subte-
rrànies i veure els processos manuals 
tradicionals, com el desgorjat i el remenat 
de les ampolles en pupitres. Darrerament 
també s’han obert diferents chill-out entre 
vinyes per gaudir d’una bona copa de 
cava amb aperitius o contemplant les pos-
tes de sol de la regió del cava, sens dubte 
una experiència irresistible.
Si busqueu experiències més tradicionals, 
no us podeu perdre les calçotades a les 

Experiències 
Enoturístiques

Juliol
Festa del Cava (Prades) 
Setembre
Mostra de Vins i Caves de Catalunya 
(Barcelona) 
Festa de la Fil·loxera (Sant Sadurní d’Anoia)

Octubre
Cavatast (Sant Sadurní d’Anoia)
Setmana del Cava (Sant Sadurní d’Anoia)

Agenda

caves, àpats fantàstics per celebrar amb 
amics o en família. A moltes caves podràs 
gaudir d’un exquisit pícnic a peu de vinya.
També podreu elaborar el vostre propi 
cava a una de les experiències enoturístiques 
més originals, tastant i seleccionant el cava, 
posant el tap de suro, la placa i l’etiqueta, i 
personalitzant les ampolles que us endureu a 
casa. Serà un record inigualable! 
L’experiència enoturística de la DO Cava al 
Penedès també està molt vinculada a les vi-
sites combinades entre les diferents caves 
i Montserrat, el Centre d’Interpretació 
del Cava (CIC-Fassina), el Vinseum-Mu-
seu de les Cultures del Vi de Catalunya 
o l’Espai Xocolata Simón Coll, un centre 
divulgatiu i referent turístic al voltant de la 
xocolata. O amb la Ruta Modernista a 
Sant Sadurní d’Anoia, Gelida i Vilafranca 
del Penedès, visitant els cellers i les cases 
que els empresaris del sector van encarregar 
a principis del segle XX als millors arquitec-
tes del modernisme català. Us recomanem 
visitar l’impressionant conjunt modernista 
de Codorniu, una bodega amb més de 
450 anys d’història. Veniu a esmorzar entre 
caves, participeu en la Codorniu Quest, 
realitzeu el vostre propi coupage o participeu 
en un curs intensiu de tast.
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Espai Xocolata Simón Coll

Segura Viudas 

Caves Gibert
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La Ruta del Cister està formada per 
els monestirs de Poblet, Santes 
Creus i Vallbona de les Monges. 
Com a curiositat, el Reial Monestir 
de Santa Maria de Poblet és el 
conjunt cistercenc habitat més gran 
d’Europa. Conserva gairebé totes 
les construccions que es van anar edificant en les 
diferents fases d’expansió, sobretot des de que 
Pere III el Cerimoniós (1336-1387) va fer del 
monestir el panteó reial de la dinastia.
El poble de Montblanc, capital de la comarca, i 
altres pobles com Conesa, Forès, Solivella, Santa 
Coloma de Queralt, Vallfogona de Riucorb 
formen la Ruta Medieval. La prehistòria perviu a les 
Coves de l’Espluga de Francolí i a les pintures 
rupestres de Montblanc. Entre els espais protegits, 
són altament recomanables el Paratge Natural 
de Poblet, les Muntanyes de Prades i el Tossal 
Gros. La Ruta del Riu Francolí combina formes 
d’aprofitament industrial i agrícola.

La Conca de Barberà és el cor de la Ruta del Cister, amb el Reial Monestir de Santa Maria de 
Poblet, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Es troba entre les ciutats de Tarragona 

i Lleida, a 50 Km del litoral de la Costa Daurada i al costat de les Muntanyes de Prades.

L’arribada dels monjos cistercencs a Poblet és fonamental per entendre la implantació de la vinya a 

partir del segle XII, com també ho serà l’arribada de l’Orde dels Templers. Ambdues comunitats van 

transmetre la cultura i la pràctica de la vinya als pagesos de la zona. L’època daurada va arribar als segles 

XVIII i XIX, quan l’exportació de vi i aiguardent cap al Nord d’Europa i les Amèriques va fer de la vinya 

un cultiu gairebé exclusiu a la comarca. Però la plaga de la fil·loxera, a finals del segle XIX, va acabar 

amb aquella època d’esplendor. Aleshores, la Conca de Barberà va ser pionera en la creació de coo-
peratives vitivinícoles, que avui són un valuós patrimoni d’arquitectura modernista: són les conegudes 

com les Catedrals del Vi, tal i com les va anomenar Àngel Guimerà.

El trepat és la varietat autòctona de raïm negre que proporciona uns vins delicats, afruitats, frescos amb 

notes especiades i lleugera graduació alcohòlica. Uns vins per beure en qualsevol ocasió i que transme-

ten el sentiment més autèntic que tenim, un exponent de singularitat. És el nostre caràcter únic.

A Montblanc, un dels principals conjunts medievals de Catalunya, hi ha la Torre del Portal de Sant 
Antoni, seu del Consell Regulador. Molts dels punts de partida de les rutes enogastronòmiques es 

troben a la mateixa muralla on s’allotja el Centre d’interpretació Enoturístic de la Conca de Barberà. 

DO Conca de Barberà

www.catalunya.com

Què visitar?
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Alguns dels plats més representatius 
de la comarca són l’escudella barrejada, 
els cargols dolços i coents, els cargols a la 
llauna, l’esqueixada de bacallà i el civet de 
porc senglar. És un àrea on destaquen els 
embotits artesans com llonganisses, boti-
farra blanca, botifarra negre i altres. Tampoc 
podem deixar passar el formatge de l’Albió, 
les espècies de Rocafort de Queralt, els 
alls de Belltall i les castanyes de Vilanova 
de Prades, així com la producció d’oli d’oli-
va. És molt típica la coca de Montblanc, 
una coca salada de forma oval a base de 
conill rostit i picolat amb sofregit de ceba 
i tomàquet, amanida amb olives verdes 
trinxades i nous picades, farigola i coriandre. 
Per als més dolços destaquen els carquin-
yolis, sobretot a l’Espluga de Francolí, 
les coques dolces i les coques de recapte, 
el cóc i les teules de Santa Coloma de 
Queralt, els montblanquins i els merlets de 
Montblanc. Si encara en voleu més, heu de 
saber que també són típiques les orelletes, 
delicioses i cruixents coques fines.

Productes i 
plats típics

www.catalunya.com

Museu del Vi (L’Espluga de Francolí)
Museu del Vi (Prenafeta)
Museu Fassina Balanyà (L’Espluga de Francolí)
Museu de la Vida Rural (L’Espluga de Francolí)

Museus del vi

Informació

CONSELL COMARCAL DE LA 
CONCA DE BARBERÀ
Tel. 977 86 12 32 
www.concaturisme.cat
turisme@concadebarbera.cat

CONSELL REGULADOR 
DO CONCA DE BARBERÀ
Tel. 977 926 905
www.doconcadebarbera.com
info@doconcadebarbera.com 

PATRONAT DE TURISME DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info
costadaurada@dipta.cat

La Setmana Medieval de 
la Llegenda de Sant Jor-
di és una festa de recreació 
històrica medieval, que se 
celebra a Montblanc pels 
volts de la Diada de Sant 
Jordi. D’assistència indispen-
sable, aquesta festa recupera 
la tradició escrita per Joan 
Amades segons la qual Sant 
Jordi va matar el drac a Mont-
blanc. Durant deu dies, els 
carrers i les places de la vila 
llueixen els colors de quatre 
cases nobiliàries i les torres 
del recinte emmurallat s’en-
galanen amb banderes de 
l’època. Espectacular i única, 
no podeu deixar escapar la 
Dracum Nocte (l’arribada del 
drac i les forces del mal), el 
mercat i la mostra d’oficis, la 
representació de la Llegenda 
de Sant Jordi, el sopar reial, 
el torneig medieval nocturn i el 
concurs de joglars, una festivi-
tat plena d’emoció i diversió. 

No t’ho perdis

Celler Cooperatiu de l’Espluga de Francolí 

Vistes des de Poblet
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Una de les experiències enoturístiques més 
destacades de la Conca de Barberà és 
recórrer la Ruta dels Cellers Modernis-
tes, una visita indispensable a les conegu-
des Catedrals del Vi. L’itinerari mostra el 
dinamisme del moviment cooperativista 
a inicis del segle XX i com aquest moviment 
social i econòmic es va vincular a l’arqui-
tectura modernista de l’època, mostrant 
l’obra dels arquitectes Pere Domènech i 
Cèsar Martinell, qui van fusionar la grande-
sa de l’arquitectura gòtica amb la modernitat 
i la funcionalitat necessària per fer un celler 
de producció de vi. La ruta inclou sis cellers 
modernistes visitables, construïts entre 
els anys 1913 i 1920: Agrícola de Barberà, 
Vinícola de Sarral i els cellers modernistes 
de l’Espluga de Francolí, Rocafort de 
Queralt i Montblanc. També el Celler de 
Pira, actualment tancat al públic, però que 

Experiències 
Enoturístiques

Abril
Mercat de Vins i Caves (Montblanc)

Juny
Festa del Trepat (Barberà de la Conca)

Agost
Festa de la Verema - Fira DO Conca de 
Barberà - Brinda’m vi (L’Espluga de Francolí) 

Novembre
Safrània (Montblanc)

Agenda

mostra exteriorment la tradicional arquitec-
tura modernista de l’època. Per als més 
independents, també es pot fer una ruta 
enoturística autoguiada, Paisatges del Vi, 
escoltant les explicacions en el cotxe propi. 
Si el que voleu és un record, a l’entrada del 
monestir de Poblet hi ha Vinum Conca, 
un punt de promoció vitivinícola amb venda 
de vins, caves i altres productes gastronò-
mics. En aquesta comarca, destaca la 
varietat de museus temàtics dedicats a 
la cultura de la vinya i el vi. A l’Espluga de 
Francolí destaca el Museu del Vi.
Si cerqueu altres tipus d’experiències eno-
turístiques, preneu nota de l’activitat gas-
tronòmica a Montblanc, que inclou visita, 
tast gastronòmic i degustació de vins; el 
recorregut per les vinyes en 4x4 amb 
esmorzar i tast de vins; les visites a cellers 
amb calçotada o dinar de temporada; la 
visita a cellers de viticultura ecològica; o 
l’experiència tofonaire de Vilanova de Pra-
des, on es pot conèixer el món de la tòfona 
maridada amb vins del Celler Vega Aixalà.
Pels amants del senderisme i dels reptes, el 
Carnet 6T és una targeta de pas pels usua-
ris del GR175 La Ruta del Cister que acre-
dita que s’ha realitzat el sender de monestir 
a monestir. A peu o en bicicleta elèctrica, no 
deixis de descobrir aquesta zona.

C
on

ca
 d

e 
B

ar
be

rà

Montblanc

Vinyes i muntanyes de Prades

Celler modernista de l’Espluga de Francolí
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La ciutat de Lleida és de parada obligatòria: 
Seu Vella i el Castell del Rei, el Castell 
Templer de Gardeny, el Museu de 
Lleida i la Ruta Lleida Secreta per 
descobrir els seus jaciments arqueològics 
urbans. La Ruta del Cister inclou 65 
municipis i els monestirs de Santes 
Creus, Poblet i Vallbona de les Monges. La Ruta de 
l’Oli permet visitar cooperatives d’oli i interessants centres 
de divulgació com l’Ecomuseu, Museu de l’Oli i del 
Món Rural o El Mirador, el centre de descoberta de les 
Garrigues. Si us agrada la història, la Ruta dels Castells 
n’agrupa una vintena dels segles X, XI i XII. En canvi, si 
preferiu la naturalesa, el Congost de Mont-rebei, l’únic 
congost lliure d’infraestructures, és un dels espais naturals 
més singulars dels Prepirineus. El Pirineu de Lleida és 
líder en esport d’aventura: ràfting, vol, senderisme, BTT, 
etc. Hi trobem l’únic parc nacional de Catalunya, el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
situat entre les comarques del Pallars Jussà, Pallars 
Sobirà, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran. 

Terres de Lleida és una de les principals zones agrícoles de Catalunya, amb una important produc-
ció de fruita, oli i vins. El seu caràcter interior i lluny del mar ha fet que, durant segles, aquesta zona 

estigués allunyada de les vies de comerciants. És per això que el resultat es tradueix en vins amb trets 
propis i molt característics.

La DO Costers del Segre s’estén per un territori molt ample, amb 4.172 hectàrees de vinya que cobre-

ixen des dels terrenys de la Plana de Lleida fins a les muntanyes que s’enfilen al Prepirineu, amb vinyes 

conreades a prop dels 1.000 metres d’altitud, on s’elaboren magnífics vins d’alçada.

Curiosament, aquest territori també ha estat una de les zones vinícoles catalanes amb més transforma-
cions. Podríem destacar, entre aquestes, l’aplicació de mètodes de cultiu californians i la implantació 

de diferents varietats internacionals, sobretot Cabernet Sauvignon, Merlot i Chardonnay. Sempre 

sense oblidar-nos de les varietats blanques: Macabeu, Xarel·lo, Parellada, Garnatxa blanca, Riesling, 

Sauvignon blanc, Moscatell d’Alexandria, Malvasia o Subirat parent, Gewürztraminer i Albariño, i les va-
rietats negres: Garnatxa negra, Ull de llebre, Cabernet Sauvignon, Merlot. 

L’actual DO Costers del Segre està constituïda per set subzones: Artesa de Segre, Urgell, Garri-
gues, Pallars, Raimat, Segrià i Vall del Riu Corb. És gràcies a aquesta varietat de sòls i microcli-
mes que trobem una gran diversitat de vins i múltiples experiències enoturístiques que conformen un 

fascinant viatge des de la ciutat de Lleida fins als Pirineus.

DO Costers del Segre

www.catalunya.com

Què visitar?
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Als vins de la DO Costers del Segre i als 
olis de la DOP Oli de les Garrigues, s’hi 
suma la producció de fruita, especialment 
pomes, peres i préssecs, que s’exporten a 
tot el món. Principalment, hi ha tres estils 
gastronòmics, a la Plana de Lleida, al 
Prepirineu i als Pirineus. Les Garrigues té 
tòfones, mel i ametlles i elabora pa de ronyó, 
dolces ametlles garapinyades i orelletes. La 
Noguera destaca pels rovellons, tòfones i 
xicoies i elabora coca de recapte, panadons, 
mató, formatge i torrons. Al Pallars Jussà 
i Sobirà tenen mel, bolets, truita de riu, la 
girella, formatges i nous, i cuinen esplèndi-
dament civet d’isard, escudella barrejada 
i estofat de senglar i, pel que fa als licors, 
produeixen ratafia i vi de nous. Si aneu al 
Pla d’Urgell heu de demanar els seus plats 
típics com cargols a la llauna, cassola de 
tros, orelletes, conserves i melmelades. A la 
Segarra, en canvi, no podeu passar sense 
comprar mel, ametlles i patates, ratafia de 
nous i aromes de la Segarra i tastar plats 
com perdius a la vinagreta i conill a la xoco-
lata. El menú al Segrià constaria de fruita 
dolça, olives i festucs, amb plats de caça, 
olla barrejada i dolços, mentre que a l’Urgell, 
torrons i xocolata, amb plats com peus de 
porc i botifarra, entre altres.

Productes i 
plats típics

www.catalunya.com

Informació

ASSOCIACIÓ DE LA RUTA 
DEL VI DE LLEIDA
Tel. 973 700 402 
www.rutadelvidelleida.com
info@rutadelvidelleida.com 

CONSELL REGULADOR 
DO COSTERS DEL SEGRE
Tel. 973 264 583
www.costersdelsegre.es
info@costersdelsegre.es 

PATRONAT DE TURISME 
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
Tel. 973 245 408
www.aralleida.com
info@aralleida.com

No t’ho perdis

Celler L’Olivera 

Cargols a la llauna

Congost 
de Montrebei

Indispensable la visita a La 
Seu Vella i les seves vistes 
des d’una ubicació privilegia-
da sobre un turó que domina 
la ciutat i gran part de la co-
marca del Segrià i la Plana 
de Lleida. La seva costosa 
construcció es va iniciar l’any 
1203 i es va perllongar durant 
més de dos segles.
La catedral conserva molts 
símbols relacionats amb la 
cultura de la vinya i el vi, 
amb motius escultòrics que 
mostren pàmpols, sarments, 
raïms, escenes de verema i 
altres exemples de la impor-
tància de la cultura del vi a 
l’Edat Mitjana.
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L’experiència enoturística a la DO Costers 
del Segre és un viatge per un territori 
profundament agrícola i ramader, amb 
un fort contrast paisatgístic entre la plana 
lleidatana i les vinyes prepirinenques. 
La Ruta del Vi de Lleida inclou una vintena 
de cellers visitables, una vintena de restau-
rants recomanats, una dotzena d’allotjaments 
enoturístics, vàries enoteques i diferents 
institucions i empreses de serveis turís-
tics. Podreu trobar fàcilment un mapa-guia 
d’aquesta ruta a totes les oficines de turisme. 
A les Terres de Lleida pots combinar la 
visita a cellers amb interessants propostes 
culturals. És molt interessant la proposta de 
cap de setmana per tastar vins, descobrir 
monestirs i dormir en un castell a Lleida. 
De manera individual, cada celler ofereix ex-
periències diverses i molt atractives: gaudir 
d’un fantàstic esmorzar a la vinya, visites 
guiades tematitzades com Vi de Pedra, 
trails nocturnes, art a la vinya...
Els amants de les curiositats heu de saber 
que al Pallars Jussà s’està recuperant el 
mètode tradicional d’elaboració de vins en 
antics cups excavats a la pedra pels 
monjos hospitalers del segle XII. El Celler 
Castell d’Encús elabora vins a prop dels 
1.000 metres d’altitud per afrontar el repte 
del canvi climàtic. 
Al Celler Mas Blanch i Jové de La Pobla 
de Cérvoles, destaca La Vinya dels 
Artistes, una iniciativa única i pionera que 
integra plenament el vi en l’univers artístic 
amb una sala d’exposicions a l’aire lliure 

Experiències 
Enoturístiques

Maig
Mostra de Vins i Caves de Proximitat 
(Agramunt)

Juny
Fira del Vi del Pirineu (Talarn)

Juliol
Tastet de Vi i Formatge (Sort)

Setembre
El Vi i la seva Nova Cultura (Albi) 

Octubre
Festa del Vi (Lleida)
Festa de la Verema i el Vi (Verdú)

Desembre
Biu un Tros de Sort (Sort)

Agenda

enmig de la vinya, on es fan recitals de 
poesia i òpera, dansa, teatre...
De manera complementària, destaca la 
Ruta de l’Oli, una experiència que in-
clou una trentena de poblacions de les 
comarques de les Garrigues, l’Urgell, la 
Noguera i el Segrià, que conformen la 
Denominació d’Origen Protegida Les 
Garrigues. La ruta cobra força en la tem-
porada de tardor. 
I si després de tot això encara us que-
da temps, és molt recomanable visitar el 
Congost de Mont-rebei —l’únic gran 
congost de Catalunya que es manté verge 
sense que el travessi cap carretera, ferro-
carril o línia elèctrica—, l’imponent conjunt 
fortificat del Castell del Mur o el Parc 
Astronòmic del Montsec a Àger, un 
lloc únic amb un cel sense contaminació 
lumínica per iniciar-se en el coneixement 
de l’astronomia.
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Reial Monestir de
Santa Maria de Vallbona

Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici

Castell d’Encús

Celler Clos Pons

Oli de les Garrigues
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La Costa Brava té l’avantatge de fer 
possible la visita a una cinquantena de 
cellers amb l’encant de petits pobles 
mariners com Cadaqués o Calella de 
Palafrugell, i grans destinacions de costa 
com Roses, Platja d’Aro o Lloret de Mar, 
que són algunes de les destinacions més 
desitjades. A l’interior són de visita obligada els pobles 
medievals del Baix Empordà: Peratallada, Monells, 
Ullastret o Pals, pobles encantadors i autèntics. El nom 
de Figueres va imprescindiblement lligat al de Salvador 
Dalí. Allà és on trobem el Teatre-Museu Dalí, que forma 
el Triangle Dalinià amb la Casa Salvador Dalí de 
Portlligat i el Castell Gala Dalí de Púbol. La ciutat de 
Girona mostra les cases coloristes de l’Onyar i el Barri 
Vell, l’antic barri jueu (el call), un dels més extensos i millor 
conservats d’Europa. És impressionant el paisatge del 
Cap de Creus i altres espais naturals com els Aiguamolls 
de l’Empordà i les Illes Medes. És captivador recórrer 
els camins de ronda, descobrint cales de gran bellesa i 
petites joies com els Jardins de Cap Roig.

L’Empordà és una terra de contrastos que uneix mar i muntanya. De gran bellesa, amb petits poblets 

pescadors i precioses cales a la Costa Brava, el seu territori té poblacions medievals cap a l’interior i l’art 

surrealista de Salvador Dalí. Històricament, és una terra marcada pel vent del nord, la tramuntana, que 

omple de seny i rauxa la seva gent, els seus productes i, com no, el caràcter del seus vins.

La tradició mil·lenària de DO Empordà és històrica. Pren el seu nom d’Empúries, per on els grecs i els ro-

mans van introduir la cultura de la vinya i el vi a la Península Ibèrica. A l’Edat Mitjana, monestirs com Sant 
Pere de Rodes van impulsar el cultiu de la vinya durant més de 1.000 anys, encara que l’època daurada 

no va arribar fins al segle XIX, quan els vins empordanesos s’embarcaven cap a França i les colònies d’ul-

tramar. Alhora van créixer dues grans indústries: les fassines per elaborar aiguardents amb els excedents 

de vi, sobretot a Figueres, i molts tallers de taps de suro a l’Empordà, el Gironès i la Selva.

No obstant, la plaga de la fil·loxera va portar la ruïna a partir de l’any 1879 i la crisi es va superar amb la 

creació de diferents cooperatives vinícoles A aquestes s’hi han anat sumant una quarantena de cellers 

privats a partir dels anys seixanta i fins avui. 

Si parlem de xifres, per entendre la dimensió històrica del vi a l’Empordà cal comparar les 40.000 hec-

tàrees de vinya del segle XIX amb les menys de 2.000 hectàrees actuals. Només resta un 5% d’aquella gran 

vinya. Avui, la DO Empordà destaca en l’elaboració de vins negres, però també fa vins blancs, rosats i 

caves, així com vins dolços, com el Moscatell i la Garnatxa de l’Empordà.

DO Empordà

www.catalunya.com

Què visitar?
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La cuina empordanesa mostra tota la 
generositat de la terra i el mar. Entre 
els molts productes típics destaquen la 
gamba de Palamós, l’anxova de l’Escala, 
les garoines de la Costa Brava i l’arròs 
de Pals, als quals s’hi sumen els dolços 
tradicionals, com el recuit de Fonteta, 
els bisbalencs de la Bisbal, els bunyols de 
l’Empordà i els xuixos de Girona, entre 
altres, que troben el maridatge perfecte en 
la Garnatxa de l’Empordà.
Peix i marisc són les estrelles en els plats 
de la costa. Fruites i productes del camp 
i l’horta brillen en la Plana de l’Empordà, 
mentre que carns, formatges i productes 
silvestres ho fan a la muntanya. El resultat 
és una cuina de contrastos, l’anomenada 
cuina de mar i muntanya, que combina 
tots aquests productes: suquets i arros-
sos, pollastre amb escamarlans, sèpia 
amb pèsols, fricandó amb bolets, escaliva-
des i molts plats més que mariden amb la 
varietat de vins blancs, rosats i negres de 
la DO Empordà.

Productes i 
plats típics

www.catalunya.com

Museu del Vi (Peralada)
Wine Family Museum (Coll de Roses)
Museu del Suro (Palafrugell)
Museu de Plaques de Cava i Champagne 
(Sant Feliu de Guíxols)
Museu de les Aixetes (Capmany)
Museu Gran Recosind (Capmany)

Museus del vi

Informació

RUTA DEL VI DO EMPORDÀ
PATRONAT DE TURISME COSTA 
BRAVA GIRONA
Tel. 972 208 401 
www.costabrava.org
costabrava@costabrava.org 

CONSELL REGULADOR 
DO EMPORDÀ
Tel. 972 507 513
www.doemporda.cat
info@doemporda.cat

Una vintena de cellers ela-
boren vins dolços, sobretot 
la tradicional Garnatxa de 
l’Empordà, que s’elabora 
amb garnatxa blanca, garna-
txa roja i garnatxa negra. La 
ruta del vi DO Empordà 
permet conèixer les diferents 
tipologies de vins dolços i la 
gran diversitat de mètodes 
d’elaboració. Estem parlant 
d’una varietat amplíssima: 
moscatell de l’Empordà, mis-
teles, vi de panses, vi bullit, 
vins elaborats amb criança en 
soleres, vins que recuperen 
la tradicional criança a sol i 
serena, i molt més.

No t’ho perdis

Calella de Palafrugell

Anxova de l’Escala

Garnatxa de l’Empordà
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L’enoturisme a l’Empordà és un recorregut 
per la terra de Salvador Dalí i Josep Pla, 
per la tradició i la innovació del paisatge a la 
cassola i pel moment d’esplendor que viuen 
els vins de tramuntana. Aquest petit territori 
concentra un gran patrimoni històric, cultural 
i paisatgístic, una gran quantitat de cases 
rurals i hotels amb encant i una creativitat 
gastronòmica de gran prestigi mundial.
L’enoturista pot visitar jaciments arqueolò-
gics romans amb restes de producció vitivi-
nícola a Empúries, Platja d’Aro o Tossa de 
Mar; trobarà monestirs com Sant Pere de 
Rodes, amb sorprenents narracions de mon-
jos cellerers documentats des de l’any 1130 
i masies tradicionals on la mateixa família 
treballa la vinya des de fa 700 anys i impres-
sionants cellers de l’època d’or del segle XIX i 
cooperatives centenàries d’inicis del segle 

Experiències 
Enoturístiques

Abril
Festival del Vi Vívid (diferents municipis)
Fira del Vi Dolç (Figueres) (Abril i maig)

Maig
Arrels del Vi (Sant Martí d’Empúries)
Tocs de Vi de l’Empordà (Girona)

Juliol
Tast d’Alçada (Puigmal)

Agost
Fira Vins i Caves (Pals)

Setembre
Mostra del Vi de l’Empordà (Figueres)
Festa de la Verema (itinerant) 

Novembre
Fòrum Gastronòmic-Fòrum Vi (Girona-
Barcelona)
Fira del Vi nou (Calonge)

Agenda

magnífic maridatge de caiac i tast de vins. La 
millor manera de completar el dia és, sense 
dubte, amb tractaments de vinoteràpia 
per gaudir de les propietats regeneradores i 
antioxidants del raïm. Totes aquestes activitats 
es complementen amb visites a cellers, píc-
nics a la vinya, veremes populars i tastos 
de vins. Descobreix la màgia dels pobles pes-
cadors de la Costa Brava (L’Escala, Calella 
de Palafrugell, Cadaqués, Palamós...), gau-
deix del sol del mediterrani i de la inigualable 
gastronomia empordanesa, sense oblidar els 
espais naturals i els festivals de música del 
Cap Roig, Torroella de Montgrí i Peralada.
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XX. Es pot conèixer el tradicional vi de pagès 
a Calonge i a la Vall-llobrega és possible 
visitar curioses fàbriques de taps de suro i 
també diferents museus temàtics del vi. 
Si voleu una experiència ecoturística d’acció, 
podeu fer cicloturisme entre vinyes, amb 
rutes en bicicletes híbrides, BTT i de carretera 
per la Ruta del Vi de l’Empordà i la Ruta del 
Vi i de l’Oli, amb itineraris molt complets que 
inclouen allotjament, transport de l’equipatge, 
un roadbook i mapes de la ruta. Al vessant 
més marítim, també es pot gaudir d’una 
experiència en caiac al Cap de Creus o als 
Aiguamolls de l’Empordà, navegant en un 

Monells

Teatre-Museu Dalí
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La Cartoixa d’Escaladei representa la 
història i els orígens de la cultura del vi a 
la comarca del Priorat, que es remunta 
als monjos cartoixans del segle XII. 
Falset és la capital de la comarca, amb 
la bella Plaça de la Quartera voltada 
d’antics porxos, i el Castell del Vi, que 
és l’espai d’exposició dedicat al vi. Pels amants de 
les construccions, destaca la Cooperativa Agrícola 
(1919), obra de l’arquitecte modernista Cèsar 
Martinell, deixeble de Gaudí.
Els espais naturals més destacats són el Parc Natural 
de la Serra de Montsant, la Serra de Llaberia i 
la Mola de Colldejou, amb una extensa xarxa de 
senders senyalitzats que permet calçar-se les botes 
de muntanya i recórrer tota la comarca a bon ritme. 
A la Ruta de l’Oli es poden visitar diferents molins 
d’oli i el Centre d’Interpretació de l’Oli i de les 
Economies Productives de Montsant. També 
destaca el conjunt històric i paisatgístic de Siurana i 
el Museu de les Mines de Bellmunt.

Descobrir la DO Montsant, a la comarca del Priorat, és fer un viatge per la més jove de les denominacions 

d’origen catalanes i també per la denominació d’origen revelació dels darrers anys, referent nacional 

i internacional. En poc més d’una dècada ha viscut un creixement espectacular, doblant el nombre de ce-

llers, en l’actualitat al voltant de la seixantena.

La DO Montsant comparteix comarca amb la DOQ Priorat, amb qui té una història vinícola que es re-

munta als monjos cartoixans del segle XII. Si el dibuixéssim el territori de la DO Montsant tindria forma 

d’anella, amb la seva major part dins la comarca del Priorat, incloent-hi la capital, Falset, i una petita franja 

de la Ribera d’Ebre.

La qualitat dels vins de la DO Montsant ha donat la raó a la crítica i premsa especialitzada, que en el seu 

dia la qualificaven de “valor a l’alça” i “gran descobriment”. 

És interessant apuntar que avui en dia la meitat de la producció de la DO Montsant es destina a l’expor-

tació i l’altra al mercat nacional, especialment a Catalunya. Els vins negres representen el 90% de la seva 

producció, sobretot de garnatxa i carinyena, mentre que els vins blancs s’elaboren, principalment, amb 

garnatxa blanca i macabeu. Els vins rosats no s’han quedat enrere i han anat guanyant rellevància en els 

darrers anys. A més, la DO Montsant té una llarga tradició en l’elaboració de vins generosos: dolços, rancis 

i misteles. Actualment s’està promovent la candidatura del paisatge cultural agrari del Priorat per ser declarat 

Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.

DO Montsant

www.catalunya.com

Què visitar?
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La cuina tradicional del Priorat és una cuina 
d’interior. No podeu deixar de tastar les 
delicioses truites amb suc, que es fan amb 
mongetes o espinacs, fins i tot de tots dos 
ingredients barrejats, i que s’acompanyen 
de carxofa, ou dur i tradicionalment bacallà. 
Un cop fetes, es fan bullir en un sofregit amb 
picada. Aquest plat típic de Quaresma és el 
protagonista de la Festa de la Truita amb 
Suc d’Ulldemolins, que se celebra aproxi-
madament el segon diumenge de març. 
Arengades amb fesols, sopes de brosses 
i de pa, patates de festa major, cassoles 
de conill, cargols i bolets completen una 
extraordinària oferta gastronòmica.
Pels més dolços, les coques d’oli, farina 
i sucre, i les orelletes, un dolç fregit ideal 
per a maridar amb els vins rancis, vells i 
generosos de la comarca. 
Mereix una menció especial l’oli d’oliva 
DOP Siurana, amb un 95% de la produc-
ció de la varietat arbequina i la resta de les 
varietats farga, rojal, morrut i sevillenca.

Productes i 
plats típics

www.catalunya.com

Castell del Vi (Falset)

Museus del vi

Informació

OFICINA DE TURISME 
DEL PRIORAT
Tel. 977 831 023
www.turismepriorat.org
oit@priorat.cat 

ASSOCIACIÓ PRIORAT 
ENOTURISME
www.prioratenoturisme.com
info@prioratenoturisme.com

CONSELL REGULADOR 
DO MONTSANT
Tel. 977 83 17 42
www.domontsant.com
info@domontsant.com

PATRONAT DE TURISME DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info
costadaurada@dipta.cat

En un entorn que és el para-
dís d’excursionistes i esca-
ladors, Siurana és un poblet 
de conte que ens transporta 
a una època d’assetjaments i 
conquestes. El conjunt his-
tòric i paisatgístic s’ubica en 
un lloc inexpugnable sobre 
el riu, amb grans vistes de 
la Serra de Montsant, la 
Gritella i les Muntanyes de 
Prades. El castell defensava 
una frontera infranquejable, 
que finalment va ser conque-
rida l’any 1153 i que avui es 
recorda com l’últim reducte 
de la reconquesta a Catalun-
ya. Abdelazia, la reina mora, 
abans de veure’s sotmesa als 
cristians, va preferir llençar-se 
d’un cingle amb el seu cavall, 
acció que va deixar marcada 
sobre la roca, per sempre, la 
petja de la seva ferradura. 

No t’ho perdis

Siurana

Ulldemolins

Parc Natural de la Serra de Montsant
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L’experiència enoturística a la DO Montsant 
combina una visita de contrastos a les 
cooperatives de tota la vida amb la visita 
als petits cellers que s’han anat creant els 
darrers anys. El punt de partida és el Centre 
d’Interpretació de la Cultura del Vi del 
Priorat (Falset), ubicat a l’antic Castell 
dels Comtes de Prades. Fa tasques 
de centre de divulgació amb elements 
audiovisuals i interactius per conèixer la 
tradició vitivinícola de la comarca.
La Cooperativa de Falset-Marçà és una 
de les reconegudes Catedrals del Vi de 
l’arquitecte Cèsar Martinell. L’edifici data de 
l’any 1919 i, a cavall entre el modernisme i el 
noucentisme, és una bona mostra del patrimo-
ni arquitectònic de la Catalunya agrària i rural 
d’inicis del segle XX. Les seves propostes van 
des de visites teatralitzades a tastos guiats 
per a no iniciats o per a autèntics winelovers.

Experiències 
Enoturístiques

Destaquem l’Escapada Sefardita a Falset, 
una visita teatralitzada pel Call Jueu, per 
descobrir la història sefardita de Falset, amb 
el tast de vi kosher, autèntic sopar sefardí i 
allotjament a l’antiga Aljama jueva. També a 
Falset val la pena aturar-se a l’Hostal Sport, 
punt de trobada de l’enoturista des de 1923.
Paisatges del Vi és una ruta enoturística 
autoguiada en mp4 que es pot adquirir a 
l’Oficina de Turisme del Priorat per anar 
escoltant mentre es condueix. 
Pels amants dels senderisme i la natura, Ca-
mins del Vi és una xarxa de senders senya-
litzats que transcorren entre vinyes com a part 
de la Xarxa de Camins del Priorat. 
Una experiència enriquidora que et farà des-
cobrir la comarca del Priorat és apuntar-se a 
alguna de les rutes guiades entre vinyes, 
als peus del Montsant i del poble de Siura-
na. Sigui a peu, en bicicleta, en 4x4 o a cavall, 
es poden combinar amb la visita als cellers 
de la DO Montsant per conèixer els proces-
sos d’elaboració i gaudir d’un tast de vins. 
Fins i tot, si és l’època, és possible embru-
tar-se mans i peus i participar de la verema.
Per la seva banda, el Parc Natural de la 
Serra de Montsant és tot un símbol del 
Priorat. És un massís compacte, emmura-
llat per grans cingleres i roquissars. Tots els 
pobles es troben a l’exterior, als seus peus. 
La pràctica del senderisme pels camins de 
ferradura i alguns passos de gran estretor 
és una experiència extraordinària. 
I no podem deixar de recomanar visitar la 
Cartoixa d’Escala Dei (s.XII), la primera 
cartoixa de tota la Península Ibèrica, amb 
una enorme càrrega espiritual.
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Abril
Fira de les cooperatives agrícoles del 
Priorat (Falset) (dissabte Sant)

Maig 
Fira del Vi (Falset)
   Nit de les Garnatxes (Capçanes)
   VideNit (Marçà)

Juny
Fira Masroig Vi Solidari (Masroig)

Novembre
Festa del Vi Novell (Masroig)

Agenda

Cooperativa Falset-Marçà

Cartoixa d’Escaladei
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El Penedès és terra de contrastos naturals, 
de platja i de muntanya. A Vilafranca del 
Penedès, capital de la comarca, a només 
una hora de Barcelona, destaquen el 
Vinseum, la Basílica de Santa Maria i 
diverses obres de la ruta modernista. A Sant 
Sadurní d’Anoia, capital del cava, el CIC 
Fassina (Centre d’Interpetació del Cava). El litoral recorre 
magnífiques platges i cales. Atureu-vos a Sitges, amb el 
casc antic, l’arquitectura modernista del passeig marítim 
i els museus del Cau ferrat i el Maricel. A Vilanova i la 
Geltrú destaca el Museu del Ferrocarril, i al Vendrell 
el Museu Pau Casals. A l’interior, visiteu els castells 
de Gelida, de la Santa Creu de Calafell, de Mediona, 
de Penyafort i el de Subirats. No oblideu la Ciutadella 
Ibèrica de Calafell, el Conjunt Monumental Castell 
d’Olèrdola, el Conjunt Monumental de la Roca a 
Sant Martí Sarroca, el jaciment ibèric del Turó de la 
Font de la Canya a Avinyonet i el Reial Monestir de 
Santes Creus a Aiguamúrcia. Els amants de la natura 
gaudireu als Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix.

Al Penedès, el territori amb més producció de vins de Catalunya, trobem la capital del vi —Vilafran-
ca del Penedès—, la capital del cava —Sant Sadurní d’Anoia— i la capital de la vinya –Subirats. 

Per això, la potència del Penedès és tan gran com la seva complexitat. Primer, perquè s’estén per sis 

comarques diferents de les demarcacions de Barcelona i Tarragona. Segon, perquè sobre el mateix 

territori s’hi troben els cellers de la DO Penedès, gran part dels cellers de la DO Cava i els principals 

productors de la DO Catalunya. I tercer, perquè el Penedès ha liderat els grans processos de trans-

formació i modernització de la vinya i el vi a Catalunya i, per tant, ha canviat vàries vegades al llarg de la 

seva història de personalitat vitivinícola.

La tradició vitivinícola es remunta a l’època romana i al trànsit per la Via Augusta. Al segle XVIII, només es 

produïa el vi necessari per al consum intern, i només era amb les grans collites quan s’obtenien excedents 

per a la indústria dels aiguardents. El comerç vinícola no es va iniciar fins al segle XIX, quan el Pene-
dès ja era una gran zona productora de vins negres, moment en el qual es va apostar pels vins escumo-

sos a l’estil del champagne francès amb la plantació massiva de varietats blanques. En aquest aspecte, 

primer es van elaborar vins escumosos amb el nom de xampany, després amb el nom propi de cava, i ara 

també amb el nom Clàssic Penedès dins de la DO Penedès. Per els erudits és de coneixement obligat 

saber que les tres varietats blanques tradicionals són Macabeu, Xarel·lo i Parellada, encara que el 

Xarel·lo s’ha anat consolidant en els darrers anys com la varietat més conreada i més representativa.

DO Penedès

www.catalunya.com

Què visitar?
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Març
Decanta (St. Sadurní d’Anoia i St. Llorenç d’Hortons)

Abril
Microvi (Avinyonet del Penedès)

Maig
Temps de Vi (Vilanova i la Geltrú)
Vigralla (Llorenç del Penedès)

Juny
Vinyasons (diferents municipis)
Vinyart (Sant Cugat Sesgarrigues)

Juliol
Banc Sabadell Vijazz Penedès (Vilafranca)
Festival Música a les Vinyes (Subirats)

Setembre
Festa de la Fil·loxera (Sant Sadurní d’Anoia)

Octubre
Cavatast (Sant Sadurní d’Anoia)
Setmana del Cava (Sant Sadurní d’Anoia)
Fira de Santa Teresa Mostravi (El Vendrell)
Festa del Most (La Granada)
Festa de la Verema (Sitges)
Festa del Most (Sant Cugat Sesgarrigues)
Mostra d’Embotits i Vins d’Alçada (La Llacuna)
Festa del Ball del Most (Sant Pere de Riudebitlles)
Festa del Most (Font-rubí)

Novembre
Festa del Most de la Ràpita (Santa 
Margarida i els Monjos)
Most. Festival Internacional de Cinema 
del Vi i del Cava (Vilafranca del Penedès)
Festa del Vi Novell (Vilanova i la Geltrú)

Agenda

www.catalunya.com

Vinseum-Museu de les Cultures del Vi 
de Catalunya (Vilafranca del Penedès)
Centre d’Interpretació del Cava (Sant 
Sadurní d’Anoia)
Jaciment de la Font de la Canya (Avinyonet 
del Penedès)

Museus del vi

Informació

ENOTURISME PENEDÈS
Tel. 93 817 01 60 
www.enoturismepenedes.cat
info@enoturismepenedes.cat 

CONSELL REGULADOR 
DO PENEDES
Tel. 938 904 811
www.dopenedes.cat
dopenedes@dopenedes.cat

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Tel. 93 402 29 60
www.barcelonaesmoltmes.cat
turisme@diba.cat

PATRONAT DE TURISME DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info
costadaurada@dipta.cat

El xató, típic del Penedès i del 
Garraf, ha donat lloc a la Ruta 
del Xató a poblacions com 
Calafell, El Vendrell, Sitges, 
Vilafranca del Penedès i 
Vilanova i la Geltrú. El seu 
origen es relaciona amb el món 
del vi: es procedia a aixetonar 
la bóta per celebrar la festa 
del vi nou, acompanyada 
d’una menja d’amanida i fulles 
de verdura amb ingredients 
salats com el peix i una 
salsa especial. Avui és típic a 
gairebé totes les poblacions, 
que disposen d’almenys una 
variant pròpia de la recepta. 
S’elabora amb escarola i peix 
dessalat: bacallà, tonyina i 
anxoves o seitons. Però el 
secret del xató, allò que et fa 
repetir una vegada i una altra, 
és la salsa, elaborada amb 
ametlles, avellanes, all, nyores, 
pa, vinagre, sal i oli d’oliva.

No t’ho perdis

Sitges
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Prop de dos-cents cellers registrats a la DO 
Penedès conformen una oferta enoturísti-
ca àmplia i diversificada, ben comunicada i a 
menys d’una hora de les ciutats de Barce-
lona i Tarragona. Des de les grans exten-
sions de vinya a la plana interior, passant 
per les vinyes de muntanya del voltant fins 
el Massís del Garraf davant de la Medite-
rrània i el gran teló de fons de Montserrat 
al nord, la seva extensió és inabastable.
El punt de partida és l’Oficina d’Infor-
mació d’Enoturisme Penedès, situada 
al centre de Vilafranca del Penedès. A 
la zona destaquen tres visites culturals 
indispensables: Vinseum, el Museu de les 
Cultures del Vi de Catalunya; el Centre 
d’Interpretació del Cava (CIC Fassina); i 
el jaciment arqueològic ibèric del turó de la 
Font de la Canya, que mostra els orígens 
de la vinya al Penedès. 
Entre les rutes enoturístiques, Miravinya 
 explora el Penedès i uneix miradors únics i 
singulars amb les millors panoràmiques. Pe-
nedès 360 ofereix tres grans rutes per fer-les 
en BTT, slow bike o a peu. També us agradarà 
descobrir les rutes de senderisme i bicicleta 
entre vinyes classificades per noms de raïms: 
Ruta Macabeu, Ruta Parellada, etc. 
Però el Penedès és molt més: aventu-
ra’t amb les rutes a cavall entre vinyes, 
descobreix l’ofici dels boters, fes cursos 
de viticultura, enologia i tast, recorre 
les vinyes en bicicleta elèctrica, es-
morza a les vinyes, fes un tast de vins 
en l’enoveler, frueix amb els maridatges 

Experiències 
Enoturístiques

La cuina tradicional del Penedès es basa 
en l’aviram, l’ànec mut i el gall negre. Els 
ous penedesencs van ser els més apre-
ciats de Catalunya i encara avui es manté la 
Fira del Gall de Vilafranca. També hi ha 
plats de temporada, com el xató, que ha 
generat la seva pròpia ruta gastronòmica a 
l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Ga-
rraf, vinculant la gastronomia i el patrimoni 
cultural i artístic de diferents municipis, les 
seves festes i tradicions. També destaquen 
les coques enramades del Baix Penedès, 
amb productes de l’horta, carn i peix de les 
poblacions costaneres. Reserveu gana per 
gaudir de la rebosteria tradicional: coques 
dolces i catànies de Vilafranca, gelidencs 
de Gelida, coques de les viudes i noiets 
a Sant Sadurní d’Anoia, carquinyolis de 
Sant Quinti de Mediona, orelletes d’El 
Vendrell i moltes més delícies.

Productes i 
plats típics

de vins i formatges, i fins i tot, crea el teu 
propi cava. Els més aventurers podreu fer 
sortides en helicòpter i vols en globus 
que ofereixen espectaculars vistes de les 
vinyes, excursions en 4x4 o en segway, 
caminades de marxa nòrdica.
També podràs participar en diferents acti-
vitats de la vinya, com la poda, despam-
polat, lligar ceps, la verema, etc. Al Celler 
Torres, centenari celler familiar, destaquen 
experiències com l’Enocursa, la Nit de 
les Estrelles, el Tour Enofotogràfic i el 
Blind Tapas. Si sou d’experiències més 
relaxants, no us perdeu els tractaments de 
vinoteràpia i cavateràpia. I en acabar el 
dia, descanseu en cases rurals úniques o 
allotjaments tan singulars com les barra-
ques de pedra seca.
Per a l’enoturisme familiar, destaquen la 
visita a l’Espai Xocolata Simón Coll, un 
recorregut vivencial pels orígens, la cultu-
ra, la història i el procés d’elaboració de 
la xocolata, les calçotades que organitzen 
diferents cellers, la degustació a peu de 
vinya de més de vint-i-cinc varietats de raïm 
i el taller d’elaboració de most per a nens.
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El Bages està situat al centre de 
Catalunya i és una zona molt ben 
comunicada amb els Pirineus i les 
ciutats de Lleida i Girona. Manresa, 
per exemple, es troba a només 45 minuts 
de Barcelona. És la capital d’una terra 
de contrastos, amb un ampli patrimoni 
natural, cultural i arquitectònic de totes les èpoques 
i de tots els estils. Els llocs que no us heu de perdre 
són el Monestir de Montserrat, el centre cultural i 
turístic de Món Sant Benet, la Cova de Sant Ignasi, 
centre de peregrinació de Sant Ignasi de Loiola, o 
el Camí de la Sèquia, una de les obres d’enginyeria 
hidràulica medieval més importants d’Europa que es 
pot recórrer a peu, a cavall o en bicicleta. 
El Bages forma part del Geoparc, un territori espec-
tacular de primer ordre mundial format pel mar interior 
que hi havia fa 40 milions d’anys i que ens ha deixat 
sensacionals paratges com els parcs naturals de 
Montserrat i de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, la 
Muntanya de Sal a Cardona i coves per tot el territori.

El Pla de Bages és una zona privilegiada al cor geogràfic de Catalunya, amb atractius turístics com 

Manresa, el Camí Ignasià i el Camí de la Sèquia. Un pla envoltat de muntanyes, la més mítica Mont-
serrat, que acull el Santuari de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. La Serra de 
Castelltallat, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el Massís del Montcau completen 

un cercle muntanyós que determina un paisatge de vinyes de muntanya i bosc, que donen caràcter als vins.

El Bages era un dels grans productors de vi a Catalunya. L’expansió de la vinya es va iniciar al segle IX, 

amb el repoblament de la Catalunya central després de la invasió musulmana i amb l’impuls del Monestir 
de Sant Benet de Bages. Avui es conserven cups vinaris medievals excavats a la roca a Navàs, Gaià 

i Cardona. Va ser a partir del segle XVI quan van aparèixer les tines de pedra seca per a l’elaboració de 

vins, que avui són un patrimoni únic a Europa. Després de la plaga de la fil·loxera (1889) es va crear el 

Gremi d’Agricultors de Manresa (1900) i diferents cellers cooperatius: Santpedor, Salelles i Artés. 

Gràcies a les seves iniciatives, van replantar la superfície de vinya perduda. Però, lamentablement, la co-

marca es va industrialitzar i moltes famílies van abandonar la vinya a canvi d’un sou a les fàbriques. L’actual 

DO Pla de Bages va recuperar aquesta vinya històrica en la dècada dels 80. Es va passar de l’elaboració 

de vins comuns als vins de qualitat. Fins l’any 1995, es va certificar oficialment la DO Pla de Bages. L’afany 

de recuperar varietats autòctones, iniciada amb el Picapoll, continua amb la recuperació del Sumoll, 
Picapoll negre i Mandó. Actualment la DO Pla de Bages té 13 cellers.

DO Pla de Bages

www.catalunya.com

Què visitar?
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El productes del Bages expressen la força i 
la varietat d’una terra fèrtil, amb una arrela-
da consciència ecològica. 
Del regadiu en destaquen l’albergínia blan-
ca, la col verda manresana i els tomàquets 
rosa del Bages. El secà produeix molts ce-
reals dels que s’elaboren diverses cerveses 
artesanals. 
També és terra d’oliveres, amb la corbe-
ra i la verdal de Manresa com a varietats 
autòctones, i de cultiu de molts tipus de 
llegums, com el Cigronet de Mura o la 
Mongeta de Castellfollit del Boix. 
Les carns i embotits de la raça autòctona 
porc Ral d’Avinyó són excel·lents.
Recolzat pels Fogons Gastronòmics del 
Bages, el bacallà a la manresana mereix 
una menció especial. S’elabora amb patates 
i allioli de codony, o amb espinacs, panses, 
pinyons, prunes seques i ou dur, tot i que la 
recepta varia en mans de cada cuiner. 
Com a productes elaborats, destaquen el 
mató i formatges de Montserrat. Entre 
els dolços, coques, borregos, panellets, 
tosques i d’altres.

Productes i 
plats típics

www.catalunya.com

Casa de la Culla (Manresa)
Museu d’objectes i celler històric 
(Celler Abadal, Santa Maria d’Horta d’Avinyó)
Casa Museu del Molí del Mig (Mura)
Museu de la Història d’Artés (Artés)
Museu Comarcal de Manresa (Manresa)
Casa Museu El Puig de la Balma (Mura)

Museus del vi

Informació

BAGESTERRADEVINS
www.bagesterradevins.cat
reserves@bagesterradevins.cat 

CONSELL COMARCAL 
DEL BAGES
Tel. 93 693 03 95
www.bagesturisme.net
turisme@ccbages.cat

CONSELL REGULADOR 
DO PLA DE BAGES
Tel. 93 874 82 36 
www.dopladebages.com
info@dopladebages.com

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Tel. 93 402 29 60
www.barcelonaesmoltmes.cat
turisme@diba.cat

L’abadia benedictina de Sant 
Benet de Bages es va fundar 
l’any 960 amb la tutela papal 
de Roma. Avui, Món Sant 
Benet és un projecte cultural, 
turístic i de lleure d’una gran 
singularitat. Inclou el monestir 
medieval, l’Hotel Món, tres 
restaurants, botiga enogas-
tronòmica i la Fundació Alí-
cia, una proposta de recerca 
científica i gastronòmica on 
podràs fer tallers i activitats 
gastronòmiques per aprendre 
sobre la bona alimentació. 
Podeu fer la Visita Medieval, 
un recorregut pels espais més 
emblemàtics del monestir. O 
la Visita Modernista, que us 
transportarà a l’estiu de 1924 
visitant les estances del so-
breclaustre que el pintor català 
Ramon Casas va convertir en 
residència d’estiueig.

No t’ho perdis

Món Sant Benet
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La DO Pla de Bages és la millor destinació 
enoturística per conèixer els 1.000 anys 
d’expansió de la vinya a Catalunya. El punt 
de partida és el Monestir de Sant Benet 
de Bages, amb vinyes documentades des 
del segle X i un gran celler gòtic. Els cups 
vinaris medievals excavats a la roca 
que es conserven al nord de la comar-
ca mostren els interessants i molt antics 
mètodes d’elaboració dels vins medievals. 
La Ruta de les Tines de pedra seca, a 
les Muntanyes de Mura, Talamanca i el 
Pont de Vilomara i Rocafort ensenya els 
mètodes d’elaboració de vins del segle XVII 
fins a finals del segle XIX. La tina de Mas 
Arboset és l’única tina de pedra seca que 
conserva vinyes al seu voltant. La Ruta 
dels Cellers és un recorregut en cotxe pels 
tretze cellers de la DO Pla de Bages, amb 
interessants exposicions, com Un segle de 
cooperativisme vitivinícola, o l’exposició his-
tòrica d’estris de la vinya, maquinària antiga 
del celler i transports del vi. 
Els més aventurers podreu descobrir les 
vinyes a vista d’ocell en globus, ultra-
lleuger o parapent biplaça, contemplant 
l’espectacular cara nord de Montserrat.
La DO Bages també us ofereix experièn-
cies més tranquil·les ideals per al turisme 
familiar. Recorreu les vinyes a peu, en 
4x4 en BTT o a cavall, atureu-vos als cellers 
per conèixer el procés del vi, gaudiu de 

Experiències 
Enoturístiques

Maig-Juny
Vi_suals 
Nit de Picapolls (Manresa)
Cap de setmana de portes obertes als 
cellers
Mostra de vins de la DO Pla de Bages 
(Manresa)

Octubre
Festa de la Verema del Bages (Artés) 
Nocturna Vinum (Manresa)

Mensualment
Tast guiat de la Confraria dels vins del 
Bages (consulteu www.confrariabages.cat)

Agenda

fantàstics maridatges i tasts entre vinyes 
o a peu de tina, llepeu-vos els dits amb la 
gastronomia del Bages esmorzant, dinant 
o sopant entre vinyes, o passegeu per la 
sèquia que va de Balsareny a Manresa. 
I en acabar la jornada, relaxeu-vos amb un 
reconstituent tractament de vinoteràpia. 
Si voleu sentir-vos vinicultors per un dia, 
podreu participar a la verema popular, amb 
trajecte en tractor fins a la vinya, verema del 
raïm, premsat i degustació del most.
No volem acabar sense recomanar-vos 
que, a la vostra visita al Bages, us reserveu 
temps per anar a escoltar l’Escolania de 
Montserrat, un dels cors de nois més 
antics i prestigiosos d’Europa que canta a 
la Basílica de Montserrat. 
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Tines de la Vall del Flequer

Abadal

Oller del Mas

Mines de sal

Santuari de la 
Mare de Déu de Montserrat
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La DOQ Priorat es troba al cor del Priorat i comparteix comarca amb la DO Montsant. 
El Priorat transpira l’espiritualitat d’aquells monjos cartoixans que al segle XII van establir la Cartoixa d’Esca-
ladei, la primera de Catalunya i mare de les de la península. Els monjos van introduir les tècniques vitivinícoles 
practicades en les altres cartoixes franceses. La zona administrada pel Prior, el Priorat, ha mantingut l’activitat 
vitivinícola durant segles. El reconeixement internacional que ja havia obtingut al segle XIX s’ha repetit en els 
darrers anys, posicionant el Priorat entre les zones vitivinícoles més prestigioses del món. La gran revolució 
del Priorat va arribar als anys noranta de la mà de diferents elaboradors i viticultors que van apostar per 
aquest peculiar territori, mantenint les vinyes tradicionals, plantant-ne de noves i elaborant vins d’alta qualitat.
La DOQ Priorat és l’única denominació d’origen a Catalunya que ha obtingut la màxima certificació de DO 
Qualificada, amb vins convertits en autèntics mites i situats entre els més preuats a nivell mundial.
La DOQ Priorat forma una unitat paisatgística compacta i ben definida, delimitada al nord pel Parc Na-
tural de la Serra de Montsant, travessada pel riu Siurana, els seus afluents i la munió de barrancades 
que sorgeixen dels seus característics costers de pissarra, coneguda com llicorella. En referència a les 
varietats de raïm, pels vins negres, que representen el 95% de la producció, destaca la garnatxa negra 
i carinyena o samsó. 
El Priorat és un mosaic de petits pobles vitivinícoles arrelats a les muntanyes i amb carreteres locals sinuoses que 
serpentegen entre vinyes conreades durant segles en costers de pissarra. Actualment s’està promovent la candida-
tura del Paisatge Cultural Agrari del Priorat, per a ser declarada Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.

DOQ Priorat

www.catalunya.com

Què visitar?

La Cartoixa d’Escaladei representa la 
història i els orígens de la cultura del vi a 
la comarca del Priorat, que es remunta 
als monjos cartoixans del segle XII. 
Falset és la capital de la comarca, amb 
la bella Plaça de la Quartera voltada 
d’antics porxos, i el Castell del Vi, que 
és l’espai d’exposició dedicat al vi. Pels amants de 
les construccions, destaca la Cooperativa Agrícola 
(1919), obra de l’arquitecte modernista Cèsar 
Martinell, deixeble de Gaudí.
Els espais naturals més destacats són el Parc Natural 
de la Serra de Montsant, la Serra de Llaberia i 
la Mola de Colldejou, amb una extensa xarxa de 
senders senyalitzats que permet calçar-se les botes 
de muntanya i recórrer tota la comarca a bon ritme. 
A la Ruta de l’Oli es poden visitar diferents molins 
d’oli i el Centre d’Interpretació de l’Oli i de les 
Economies Productives de Montsant. També 
destaca el conjunt històric i paisatgístic de Siurana i 
el Museu de les Mines de Bellmunt.

45

P
rio

ra
t

C
os

ta
 D

au
ra

da



La cuina tradicional del Priorat és una 
cuina d’interior. No podeu deixar de tastar 
les delicioses truites amb suc. Es fan 
amb mongetes o espinacs, fins i tot de 
tots dos ingredients barrejats i s’acom-
panyen de carxofa, ou dur i tradicional-
ment bacallà. Un cop fetes, es fan bullir en 
un sofregit amb picada. Aquest plat típic 
de Quaresma és el protagonista de la 
Festa de la Truita amb Suc d’Ulldemo-
lins, que se celebra al voltant del segon 
diumenge de març. 
Les arengades amb fesols, sopes de bros-
ses i de pa, patates de festa major, cas-
soles de conill, caragols i bolets, especial-
ment rovellons de Montsant, completen 
una extraordinària oferta gastronòmica.
Entre els dolços destaquen les coques 
d’oli, farina i sucre, i les orelletes, un dolç 
fregit ideal per a maridar amb els vins 
rancis, vells i generosos de la comarca. 
A part del vi, el producte estrella del Prio-
rat és l’oli d’oliva DOP Siurana, amb el 
95% de la producció de la varietat arbe-
quina i la resta de les varietats farga, rojal, 
morrut i sevillenca. 

Productes i 
plats típics

www.catalunya.com

Castell del Vi (Falset)

Museus del vi

La Cartoixa d’Escaladei, 
fundada l’any 1163 pels pri-
mers monjos arribats de la 
Provença, va ser la primera 
cartoixa de la Península 
Ibèrica. Van escollir un pa-
ratge singular, protegit per la 
Serra Major de Montsant, 
on un pastor havia somiat 
amb àngels pujant al cel per 
una escala repenjada a la 
soca d’un pi. Durant set se-
gles, els monjos van fer poblar 
els camps, construir molins i 
van difondre el conreu de les 
vinyes. Com a curiositat, el 
nom del Priorat ve precisa-
ment del prior de la cartoixa, 
que fa més de vuit segles ja va 
especificar els límits dels sòls 
de pissarra que avui formen la 
DOQ Priorat. Actualment, es 
poden visitar les seves ruïnes 
fent un recorregut comentat 
per l’exterior dels 3 claustres, 
l’església i refectori, així com 
d’una cel·la reconstruïda amb 
tot detall. És una visita impres-
cindible per conèixer i sentir 
l’espiritualitat d’aquests vins.

No t’ho perdis

La Cartoixa d’Escaladei

Rutes guiades a peu

Olives DOP Siurana

Informació

OFICINA DE TURISME 
DEL PRIORAT
Tel. 977 831 023
www.turismepriorat.org
oit@priorat.cat 

ASSOCIACIÓ PRIORAT 
ENOTURISME
www.prioratenoturisme.com
info@prioratenoturisme.com

CONSELL REGULADOR 
DOQ PRIORAT
Tel. 977 839 495
www.doqpriorat.org
info@doqpriorat.org

PATRONAT DE TURISME DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info
costadaurada@dipta.cat
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L’experiència enoturística a la DOQ Priorat 
gira al voltant del paisatge, de la comprensió 
d’aquesta viticultura heroica amb vinyes 
velles que han sobreviscut a les oscil·lacions 
del temps, amb ceps plantats en costers de 
forta pendent, sobre sòls pedregosos de llico-
rella i d’orografia abrupta. El punt de partida 
per entendre la DOQ Priorat és la Cartoixa 
d’Escaladei, origen de la història del Priorat 
i de la vitivinicultura. A l’oficina de turisme del 
Priorat us podreu informar dels cellers visi-
tables de la DOQ Priorat i la DO Montsant, 
que volen compartir amb vosaltres els seus 
excel·lents vins i fer-vos partíceps de la seva 
aventura i de la seva aposta de futur.
I és que el Priorat és terra d’enoturisme. Són 
destacables les rutes guiades a peu, a ca-
vall o en bicicleta elèctrica per l’amplia xar-
xa de camins entre vinyes que fan possible 
descobrir aquests secrets amagats i també 
els petits pobles de llarga tradició vitivinícola. 
A més, es pot escollir entre un ampli ventall 
de propostes: per exemple, visitar cellers 
especialitzats en vins ecològics i biodinà-
mics, participar a les veremes, fent cur-
sos d’iniciació al tast, tastos a les vinyes, 
coneixement de diferents vins de diferents 
terrers o diferents varietats, tastos directa-
ment de les botes de roure o de les gerres 
de fang. El turisme actiu està representat pels 
Camins del Vi i de l’Oli, que inclouen pas-
sejades i senderisme pels camins de ral que 
feien els pagesos antigament, entre vinyes, 
oliveres i pobles que mantenen la seva essèn-

Experiències 
Enoturístiques

cia original. També s’ofereix fer un tomb amb 
bicicleta de muntanya i gaudir del paisatge. 
Paisatges del Vi és una ruta autoguiada 
per fer en cotxe, escoltant les explicacions 
punt a punt i paisatge a paisatge. Combina 
la descoberta de cellers amb la visita guiada 
al Museu de les Mines de Bellmunt del 
Priorat, amb una moderna exposició i accés 
a l’antiga colònia minera. La Mina Eugènia va 
ser la mina de plom més important del país. 
Per als enoturistes més gurmet hi ha activitats 
de showcooking, classes magistrals de cuina 
i maridatge de vins. Si viatgeu en família, us 
recomanem el Laboratori dels Sentits, que 
inclou esmorzar, visita a la vinya, visita al celler i 
degustació de vins i, mentre els menuts reco-
rren la finca per desxifrar el misteri de la vinya, 
aprenen sobre l’elaboració de most i desperten 
les seves habilitats olfactives i gustatives. També 
us recomanem reservar temps per descobrir el 
Parc Natural de la Serra de Montsant, tot 
un símbol pel Priorat, fent senderisme i desco-
brint la màgia de la seva bellesa.
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Març, abril i maig
Mostra de formatges i vins, Tast amb 
Llops i Tast amb Dones (Gratallops)
Poboleda de Vins (Poboleda)
Tast de Carinyenes (Porrera)
Fira del Vi i Festa del Vi (Falset)
Tast de Cal Compte (Torroja)
Tast de les Mines i Nit de les Mines 
(Bellmunt del Priorat)

Juny, juliol i agost
Tast de vins de la Vila del Lloar i les 
Solanes del Molar (El Lloar)
Nasset, Nas, Nassot (Porrera)
Nits de vins (Torroja)

Setembre 
Festa del Vi i la Verema a l’antiga (Poboleda)

Octubre, novembre i desembre
Festa del Vin Blanc (La Morera de Montsant)
Tasta Porrera (Porrera)
Tast de Santa Bàrbara (Bellmunt del Priorat)

Agenda

Gratallops

Llicorella

Parc Natural de la Serra de Montsant

Vinyes als costers de llicorella
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La visita de la ciutat romana de 
Tarragona es completa amb la ruta 
medieval, la ruta modernista i la ruta 
dels primers cristians a Tàrraco. 
Per una travessia fascinant, heu de 
recórrer Camins de Tarragona, una 
xarxa de camins històrics pels camps i 
pobles propers, a través d’antics camins de carro, de 
ferradura i senderes. La Ruta de les 3C, uneix les 
Coves de Benifallet, el Celler cooperatiu de Pinell 
de Brai i el Castell de Miravet. Per gaudir d’unes 
extraordinàries vistes de la Vall de l’Ebre, cal anar a 
Tivissa. Pels amants de l’arquitectura, recomanem la 
Ruta del Modernisme de Reus, que inclou una vintena 
d’edificis, sobretot de Lluís Domènech i Montaner, i el 
Gaudí Centre Reus. A la Ruta del Cister visitareu els 
monestir cistercencs de Santes Creus, Poblet i Santa 
Maria de Vallbona. La Costa Daurada i les Terres de 
l’Ebre combinen petites cales rocoses, grans platges 
de sorra i aigües poc fondes, ideals pel turisme familiar. 
I no oblideu Port Aventura, on gaudireu grans i petits.

La DO Tarragona és un viatge per la tradició vitivinícola mil·lenària de l’antiga Tàrraco, la capital de 

la Hispània Citerior i de la província de la Tarraconense. L’Imperi Romà va ser el primer potenciador 

dels vins tarragonins, exportant-los en àmfores per via marítima i iniciant la denominació “Tarragona”.

Avui, Tarragona conserva un dels conjunts romans més rellevants del món. Declarada Patrimoni Mun-
dial de la Humanitat per la UNESCO l’any 2000, ocupa el segon lloc mundial, només per darrere de 

la ciutat de Roma.

D’aquella tradició vitivinícola s’hi conserven nombroses restes de vil·les agrícoles romanes a la zona 

del Camp de Tarragona, amb forns per a la fabricació d’àmfores vinàries que imitaven els models 

de les àmfores itàliques.

L’actual DO Tarragona inclou 73 municipis de les comarques del Tarragonès, Baix Ebre, Alt Camp, 

Baix Camp i Ribera d’Ebre, amb vinyes de plana interior més al sud i vinyes de muntanya baixa cap al 

nord, que s’enfilen des del mar fins a la serralada litoral. El clima mediterrani és molt beneficiós per aquestes 

vinyes, que donen uns vins molt característics. Si bé és cert que hi predominen els vins blancs, tam-

bé s’elaboren vins rosats i negres. Històricament, tenen un protagonisme especial els vins licorosos 
dolços i els rancis secs, classificats com a vins de licor i diferenciats per categories: mistela de Tarra-

gona, moscatell de Tarragona, garnatxa de Tarragona, vi ranci de Tarragona i vins blancs de Tarragona. 

D’aquests, destaca molt especialment el Tarragona Clàssic, molt característic de la zona, i el vi de missa.

DO Tarragona

www.catalunya.com

Què visitar?
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Tarragona és la combinació perfecta 
de productes del camp i del mar. Per 
exemple, el calçot de Valls té Indicació 
Geogràfica Protegida (IGP). Si encara 
no els coneixeu, són unes típiques cebes 
calçades i cobertes amb terra, que es fan a 
la graella amb foc de sarment i es men-
gen amb salsa de calçots, una varietat 
més líquida del romesco elaborada a base 
tomàquet i alls escalivats, nyores, ametlles 
torrades, vinagre i oli d’oliva. Tarragona 
també destaca per la gran varietat de carns 
i verdures, peixos i fruites, fruits secs, olis i 
vins. La DOP Avellana de Reus empara 
el conreu de l’avellana, introduïda a finals 
del segle XIX per suplir el conreu de la vinya 
destruït per la fil·loxera. Altres productes de 
la zona són els tomàquets del Benach, 
alls de Belltall, pebrot de la Riera de 
Gaià, castanyes de Vilanova de Prades, 
menjar blanc de Reus, pa de Tinyol, 
cireres, mel i moltes més delícies.
El vermut de Reus gaudeix d’un reconegut 
prestigi a tot Europa. La ciutat acull el primer 
museu dedicat a aquesta excel·lent beguda.
A la Ribera d’Ebre destaquen la Clotxa, 
el vi blanc de Vinebre, els formatges i 
embotits artesanals.

Productes i 
plats típics

www.catalunya.com

Museu del Vi Els Cups (Montbrió del Camp)
Museu del Camp (Sant Jaume dels Domenys)

Museus del vi

Informació

CONSELL REGULADOR 
DO TARRAGONA
Tel. 977 217 931
www.dotarragona.cat
info@dotarragona.cat 

PATRONAT DE TURISME 
COSTA DAURADA
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info
costadaurada@dipta.cat

PATRONAT DE TURISME DE 
LES TERRES DE L’EBRE
Tel. 977 444 447
www.terresdelebre.travel
terresdelebre@dipta.cat

No t’ho perdis

Castell de Tamarit - Cala Llovera

Calçots

Tarraco Viva és un festival 
cultural internacional dedicat 
a la divulgació històrica de 
l’època romana. Se celebra 
la segona quinzena de maig 
amb molt d’èxit. El programa 
d’activitats és un viatge al 
passat que permet redescobrir 
com vivien els antics habitants 
de Tàrraco. Per fer-ho més 
versemblant, s’organitzen 
moltes recreacions històri-
ques molt entretingudes: llui-
tes de gladiadors a l’amfitea-
tre, curses d’aurigues al circ, 
simulacions de protecció i 
defensa de la ciutat a les mu-
ralles, i també pràctiques de 
conducció i abastiment d’ai-
gua a través de l’aqüeducte. 
A Tàrraco a Taula descobri-
reu els sabors i aromes de la 
cuina de l’Antiga Roma. 
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L’experiència enoturística a la DO Tarra-
gona està íntimament relacionada amb el 
patrimoni romà, el Modernisme i la Cos-
ta Daurada, tres grans atractius turístics. 
La ruta de la Tàrraco romana als cellers 
modernistes de l’Alt Camp és una opció 
altament enriquidora que combina la visita 
als principals monuments de l’antiga Tàrraco 
romana, un recorregut per la part alta de 
la ciutat, la catedral i un passeig pel barri 
mariner, el Serrallo. La ruta es complemen-
ta amb la sortida cap a la comarca de l’Alt 
Camp per gaudir del paisatge de la vinya, 
els petits pobles vitivinícoles i els cellers coo-
peratius de principis del segle XX, coneguts 
com les Catedrals del vi, on destaca l’obra 
de l’arquitecte modernista Cèsar Martinell. 
Aquesta activitat inclou la visita a cellers 
com Vinícola de Nulles, Cooperativa de 
Vila-Rodona, Mas Vicenç, Vinya Janine, 
Mas Bella o Vins Padró. Una altra ruta, 
Del Modernisme de Reus a les platges 
de la Costa Daurada, comprèn la visita a la 
Casa Navàs o l’Institut Pere Mata, l’Esta-
ció Enològica de la ciutat i el celler històric 
De Muller. Si preferiu anar al vostre aire, 
als voltants de la ciutat podreu visitar altres 
cellers i reservar-vos temps per gaudir de les 
fantàstiques platges de la Costa Daurada i 
agafar forces amb la gastronomia mediterrà-
nia a Salou o Cambrils. 
La tercera ruta, La serralada prelitoral i la 
Ribera d’Ebre, porta cap a les Muntanyes 
de Prades i les serralades de l’interior del 

Experiències 
Enoturístiques

Març
Festa del vi i l’oli novell (Sant Jaume dels 
Domenys) 

Maig
Mostra d’Arts i Oficis i Tastavin’s (Ascó)
Valls va de vins (Valls)
Vigralla (Llorenç del Penedès)

Juny
Fira del Vi de la DO Tarragona (Tarragona)
Reus Viu el Vi (Reus)
Fira del Vi (Salou)
Xarel·lada (Cunit)

Juliol i agost
Firatast (El Papiolet) 
Fira del vi i del cava (Prades)
Firagost (Valls)

Octubre i novembre
Mostra del Vi i la Gastronomia (Cambrils)
Fira del Vi (Móra la Nova)
Mostra Enogastronòmica L’Enramada 
(L’Arboç)

Desembre
Vistòries (Tarragona)
Fira de Nadal i mostra del Cava (Ascó)

Agenda

Camp de Tarragona, visitant petits cellers 
i endinsant-se a la comarca de la Ribera 
d’Ebre, una de les zones vinícoles més 
inèdites de la DO Tarragona. 
Si voleu combinar història i natura, no us 
perdeu Miravet, amb el castell militar 
templer, i Tivissa, on hi ha el poblat iber 
del Castellet de Banyoles i que, envoltada 
dels paratges naturals de la Serra de Lla-
beria, ofereix extraordinàries vistes panorà-
miques de la vall de l’Ebre.
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El Serrallo - Tarragona

Miravet

Cooperativa Vinícola de Nulles

Port Aventura

Reus
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La Terra Alta fou l’escenari de la Batalla 
de l’Ebre, un dels episodis més dramàtics 
de la Guerra Civil Espanyola. La Ruta 
de la Pau ofereix la possibilitat de conèixer 
un bocí de la nostra història amb un itinera-
ri pels indrets més rellevants amb centres 
d’interpretació a Gandesa, Batea, Cor-
bera d’Ebre, Pinell del Brai, la Fatarella i Vilalba dels 
Arcs. La Via verda segueix el traçat de l’antic ferrocarril 
entre Tortosa i Puebla de Hijar, per bonics paratges na-
turals. Per als amants de les grans aventures, el Camí de 
Sant Jaume convida al pelegrinatge fins a Santiago de 
Compostel·la. Si sou gent de cultura, no deixeu de visitar 
el Celler de Cèsar Martinell a Pinell de Brai, modernis-
me en estat pur, el Centre Picasso, l’Ecomuseu dels 
Ports i Horta de Sant Joan, amb unes magnífiques vis-
tes de les Roques d’en Benet. Original i interessant, el 
projecte Art al Ras agrupa diferents escultors que expo-
sen als camins de la comarca. Pels gurmets, la Ruta de 
l’Oli transcorre entre oliveres i molins d’oli des d’Arnes 
fins a Gandesa, on hi ha l’Espai del Vi i de l’Oli.

La Terra Alta és una de les poques comarques de Catalunya on encara es veu gent jove conduint els trac-

tors, ja que la terra encara és una bona sortida professional per a les noves generacions que l’estimen. Es 

tracta d’una terra de fronteres, situada a l’extrem sud-oest de Catalunya, entre el Riu Ebre i la Franja de 
Ponent comuna amb Aragó. Aquí el paisatge té totes les característiques de les terres interiors mediterrà-
nies: serralades calcàries prelitorals, petits rius, muntanyes de roca conglomerada, boscos d’alzina i pi blanc i, 

sobretot, els conreus tradicionals mediterranis: vinya, olivera i ametller. Cal distingir tres tipus de paisatge (la 

Plana, l’Altiplà i les Valls) per comprendre la riquesa i complexitat de la DO Terra Alta, que classifica fins a 

disset tipus de sòls. A això cal sumar-hi les seves singulars característiques climàtiques: l’alta insolació, 

l’escassa pluviometria i els dos vents dominants, el cerç i les garbinades, que combinades amb un hivern 

fred acaben marcant una certa continentalitat. Allà on mirem, la vinya és present a tot arreu, sobretot a la zona 

central, entre els 350 i 550 metres d’altitud, amb terrasses i bancals que s’alternen amb vinyes planeres i al 

fons de les valls, formant un vistós mosaic de parcel·les, pendents i orientacions.

L’altre factor diferencial d’aquesta terra és l’aposta per les garnatxes: la garnatxa blanca, la garnatxa negra 

i la garnatxa peluda, molt especialment pels vins blancs de garnatxa blanca, fins al punt de crear el distintiu 

“Terra Alta Garnatxa Blanca”, reservat exclusivament per als vins blancs elaborats amb 100% garnatxa 

blanca. Els seus reconeixements han arribat des de l’àmbit internacional, amb nombroses medalles obtin-

gudes al concurs mundial Grenaches du Monde.

DO Terra Alta

www.catalunya.com

Què visitar?
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La Terra Alta combina sobretot productes 
de les terres d’interior on destaquen els 
plats de caça, com el conill amb arròs, amb 
allioli o amb escamarlans. La cuina de la 
zona també reserva un lloc especial al porc 
senglar estofat, la perdiu a la caçadora, els 
caragols saltejats, el cuixot de porc, el corder 
i els embotits. Si voleu tastar un pla típic, de-
maneu clotxa, l’esmorzar tradicional durant 
la verema. És un tros de pa buidat, on s’hi 
fica una arengada a la brasa, tomàquets i alls 
escalivats, un bon raig d’oli d’oliva verge i es 
tapa amb la molla. Un altre producte estrella, 
és l’oli amb DOP Oli de Terra Alta. Com 
a fi de festa, per postres hem de demanar 
les coques de poma, de cireres, d’avellanes, 
cóc d’aiguardent o muntets, carquinyolis, sa-
gins, casquets de cabell d’àngel i ametllats, 
etc. Els fruits secs, especialment ametlles 
i avellanes, també són típics i poden ser 
acompanyats agraïdament de vins gene-
rosos, mistela i vi ranci, juntament amb el 
típic aiguardent de Prat de Comte.

Productes i 
plats típics

www.catalunya.com

Espai del Vi i de l’Oli (Gandesa )

Museus del vi

Informació

CONSELL COMARCAL DE 
LA TERRA ALTA
Tel. 977 420 018
www.terra-alta.org
turisme@terra-alta.org

CONSELL REGULADOR 
DO TERRA ALTA 
Tel. 977 421 278
www.doterraalta.com
info@doterraalta.com

PATRONAT DE TURISME DE 
LES TERRES DE L’EBRE
Tel. 977 444 447
www.terresdelebre.travel
terresdelebre@dipta.cat 

La Ruta de les 3C és un re-
corregut al voltant de l’eix del 
Riu Ebre, visitant tres pobles 
de tres comarques diferents: 
Benifallet (Baix Ebre), Pinell 
de Brai (Terra Alta) i Miravet 
(Ribera d’Ebre), en un itinerari 
circular que es pot fer en un 
sentit o l’altre i que no arriba 
als 25 quilòmetres, incloent 
dos passos de barca a través 
del Riu Ebre. El nom de la 
ruta fa referència a la visita 
a un celler, el Celler Coope-
ratiu del Pinell de Brai, a 
les Coves Meravelles o de 
l’Aumidiella, a Benifallet, i al 
Castell templer de Miravet.

No t’ho perdis

Via Verda

Miravet
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El punt de partida per l’enoturísta és l’Espai 
del Vi i de l’Oli. Ubicat a les dependèn-
cies del Consell Regulador de Gandesa, 
compta amb una botiga de vins única en 
tota la comarca on s’hi poden trobar fins a 
140 referències de vins, i el Centre d’In-
terpretació, que introdueix al visitant en les 
singularitats del terrer, en la cultura medite-
rrània i en l’anàlisi sensorial del vi. La Ruta 
del Vi de la Terra Alta és un recorregut 
pels principals pobles elaboradors de vins 
amb gairebé 20 cellers que ofereixen visites i 
tastos: Batea, Gandesa i Vilalba dels Arcs 
principalment, però també Bot, Caseres, 
Corbera d’Ebre, Horta de Sant Joan, el 
Pinell de Brai i la Pobla de Massaluca. 
Descobrireu magnífics cellers modernis-
tes, com la Cooperativa Modernista de 
Gandesa, cellers ubicats a cases pairals i 
cellers vanguardistes de nova creació.
Des de Corbera d’Ebre surten vàries valls que 
comuniquen amb la Plana de Gandesa o 
l’Altiplà de Vilalba dels Arcs, on us recoma-
nem una aturada al restaurant Nou Moderno, 

Experiències 
Enoturístiques

Gener
Festa del Vi Novell i de l’Oli Nou (Bot)

Febrer
Jornades gastronòmiques del corder de 
la Terra Alta (diferents municipis)

Abril
El vi de la passió (Villalba dels Arcs)

Juny
Eclipsi de Garnatxes Blanques (itinerant)

Agost
Fira del Vi (Batea)

Octubre
Festa de la Verema (Corbera d’Ebre)

Novembre
Festa del Vi - Mostra de vins DO Terra 
Alta (Gandesa)

Agenda

i la Fatarella. Aprofiteu per observar els típics 
marges de pedra seca dels costers i bancals 
de la Terra Alta. A la Pobla de Massaluca 
també hi ha cooperativisme i en el paisatge 
podem fixar-nos en aquesta trilogia típica de la 
zona formada per vinya, ametller i olivera. Si 
continueu, a la pista que va de Batea a la Po-
bla de Massaluca hi trobareu un mirador des 
d’on contemplar l’obra artística d’Art al Ras i 
una gran panoràmica per admirar els cultius de 
vinya en tot el seu esplendor. Seguiu i arribareu 
a Batea, el municipi amb la major superfície de 
vinya de la comarca. El viatge continua passant 
per Bot i la ruta s’acaba al Pinell de Brai, amb 
visita al celler cooperatiu modernista de 
l’arquitecte Cèsar Martinell. 
Els visitants més actius podeu recórrer la Via 
verda en bicicleta, fent parada a la Fontcal-
da, i les rutes ciclistes de la Terra Alta, amb 
itineraris a través dels tranquils paisatges de la 
vinya de la comarca. Els amants de la història 
gaudireu amb les Rutes de memòria de 
vi, sessions on es relaten els escenaris de la 
Batalla de l’Ebre, sempre acompanyades 
d’un tast de vins. Les activitats a les vinyes 
es poden complementar amb tastos d’olis.

Te
rra

 A
lta

Horta de Sant Joan

Celler cooperatiu de Gandesa

Els Ports

Celler cooperatiu de Pinell de Brai
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El temps de repòs en una bóta
El temps que el vi reposa dins d’una bóta 
de roure proporcionarà al vi un aroma i 
color únics, fruit del procés d’evaporació i 
oxidació. Segons el temps d’envelliment, 
classificarem els vins en:

Novell: vins de la verema de l’any actual.
Jove: vins de la verema de l’any anterior.
Criança: 2 anys d’envelliment amb un  
mínim 6 mesos en barrica. 
Reserva: 3 anys d’envelliment amb un 
mínim de 12 mesos en barrica.
Gran Reserva: 5 anys d’envelliment amb 
mínim 24 mesos en barrica.

Quina és la temperatura 
ideal de cada vi?
Si no sabeu a quina temperatura heu de 
prendre el vi en funció de la seva classe, 
preneu nota!

Vins negres: entre 16º i 18º.
Vins blancs: entre 12º i 16º.
Vins escumosos: a 8º.
Licors: entre 5º i 7º si són secs i entre 4º i 
5º si són dolços. 

www.catalunya.com

L’origen del terme brindis ve de 
l’alemany bring dir’s, que significa 
“jo t’ho ofereixo”.

El xoc de copes es remunta a 
la l’Edat Mitjana, quan es volia 
esquitxar i barrejar el contingut de 
les copes entre monarques i nobles 
per comprovar que la seva beguda 
no estava enverinada.

La mesura estàndard internacional 
de l’ampolla de vi és, des de 1970, 
de 750 cm3, l’equiparable a una cin-
quena part de galó o a ¾ de litre.

Per aconseguir un litre de vi negre 
són necessaris aproximadament 
d’1,2 a 1,30 kg de raïm. Per tant, 
per omplir una ampolla, és neces-
sari 1 kg de raïm. 

Sabies què?

Procés d’elaboració del Cava
El procés d’elaboració del cava es realitza 
seguint el mètode tradicional cham-
penoise. El raïm premsat es converteix 
en most i es trasllada a uns tancs d’acer 
inoxidable per realitzar el desfangat, que 
separa les partícules sòlides. Als tancs es 
fa la primera fermentació, que transforma 
el most en vi i el sucre natural del raïm en 
alcohol. Com més lenta és la fermentació, 
més fàcil és que el vi conservi les aromes 
fresques i afruitades. Amb la clarificació 
s’elimina l’aspecte tèrbol, aconseguint un 
vi lliure d’impureses. Embotellat el Cava, 
les ampolles es col·loquen en la profunditat 
del celler, apilades en rima, començant el 
procés natural de la segona fermentació, 
produint el diòxid de carboni i, de forma na-
tural, les famoses bombolles del cava. Per 
eliminar les restes de llevats i d’impureses 
el remogut desplaçarà els sediments fins 
al coll de l’ampolla, que s’eliminaran amb el 
degollament. Finalment s’afegeix el licor 
d’expedició, es tapa l’ampolla amb el suro 
definitiu, s’afegeix el morrió i es vesteix 
amb càpsula, etiqueta i segell de control.

Criança del Cava
Cada elaborador decideix el temps de 
criança de les seves ampolles per obtenir 
el producte desitjat. La durada d’aquest 
procés determina el tipus de cava:

Cava: mínim 9 mesos. 
Cava Reserva: a partir de 15 mesos.
Cava Gran Reserva: més de 30 mesos. 

Varietats de Cava
Quines qualitats aporta cada varietat de 
raïm?
El Macabeu aporta dolçor i perfum.
La Parellada aporta finesa, frescor i aroma.
El Xarel·lo aporta cos i estructura.

És qüestió de sucre!
El Cava és extremadament sec, ja que du-
rant la segona fermentació els llevats han 
consumit tot el sucre. Per això, els elabora-
dors, a la recerca del gust que més agradi 
al nostre paladar, afegeixen dolçor segons 
el gust de cadascú. Troba el teu!

Brut Nature: fins 3 g de sucre/l
Extra Brut: fins 6 g/l
Brut: fins 15 g/l
Extra Sec: entre 12 i 20 g/l
Sec: entre 17 i 32 g/l
Semisec: entre 32 i 50 g/l
Dolç: més de 50 g/l

Un parell de consells 
• La manera ideal de tastar un cava és 

servint-lo entre 5 i 8 graus.

• Es recomana evitar el congelador perquè 
el cava conservi les seves propietats. 

• Les copes per servir-lo hauran de ser 
de vidre fi i transparent, aflautades o en 
forma de tulipa, però sempre allargades i 
estretes perquè es conservin les aromes. 
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Coneixes el procés 
d’elaboració del vi?
Un cop es fa la verema, quan es recull el 
raïm en el moment òptim de maduració, 
l’elaboració del vi comença el seu procés: 
Desrapar: se separa la rapa 
dels grans de raïm perquè els 
tanins de la rapa donarien un 
gust aspre i vegetal al vi. 
Xafar i premsar: el raïm es 
xafa per obtenir la pasta de 
verema on hi ha el suc del 
raïm —el most—, les pells i 
les llavors. El primer suc que 
s’obté és el most llàgrima, el 
de millor qualitat. Per acabar 
d’extreure tot el suc del raïm 
s’utilitza una premsa. 
Fermentar: procés biològic 
que realitzen els llevats que es 
troben sobre la pell del raïm. 
Quan aquests llevats entren en 
contacte amb el most transfor-
men els sucres en alcohol, gas 
carbònic i calor.
Clarificar: Abans de comer-
cialitzar el vi, cal separar-ne 
les impureses —pòsit—, 
deixant-lo en un dipòsit 
durant un temps per tal que 
decanti i el pòsit precipiti 
deixant el vi totalment net 
d’impureses. 
Embellir: es pot fer en bótes 
de roure francès o americà i 
també en ampolles de vidre 
amb tap de suro. A través 
dels porus de la fusta o del 
suro hi ha intercanvi d’oxigen 
de fora cap endins provocant canvis en el 
vi i obtenint més complexitat aromàtica. 
Embotellat: quan el vi està llest i esta-
bilitzat, només manca posar-lo dins les 
ampolles. Aquest serà l’envàs definitiu i ja 
no es podrà actuar sobre el vi.

Vi
Paraules i sabors del vi
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Temps de conservació
Un cop oberta l’ampolla, cada vi té un 
temps òptim per consumir-lo: 

Vins Espumosos: de 12 a 24 hores.
Vins Blancs: de 2 a 3 dies.
Vins Rosats: de 2 a 4 dies.
Vins Negres joves: de 2 a 4 dies.
Vins Negres de guarda: de 5 a 6 dies.
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Slow food
Bo, sa i just. Els restaurants catalans que se-
gueixen la filosofia slow food uneixen el plaer 
de menjar amb la responsabilitat, la sostenibi-
litat i l’harmonia amb l’entorn.

Estrelles Michelin
50 restaurants de Catalunya estan re-
coneguts per la guia gastronòmica més 
prestigiosa d’Europa, com és el cas del 
Sant Pau de Carme Ruscalleda, a Sant 
Pol de Mar, amb 3 estrelles.

Aprèn a cuinar
Molts dels restaurants i de les aules de 
cuina repartits per Catalunya ofereixen 
cursos i tallers per aprendre a cuinar 
plats típics, així com visites a mercats on 
comprar ingredients i gaudir de demos-
tracions culinàries i maridatges amb vins 
catalans.

Oleoturisme
A Catalunya cada dia més persones s’ani-
men a practicar l’oleoturisme, una manera 
de submergir-se en la cultura catalana per 
mitjà d’un element primordial de la dieta 
mediterrània: l’oli.
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Gastronomia catalana
La cuina és territori, història i cultu-
ra. El mar i la muntanya, la pesca 
i la caça, els productes de l’horta, 
els lactis, els vins i caves... reflec-
teixen la riquesa gastronòmica 
de Catalunya. Dins del panorama 
gastronòmic català conviuen els 
restaurants que aposten per una 
proposta creativa i innovadora amb 
els que defensen el patrimoni cu-
linari tradicional que ens identifica 
i defineix: esmorzars de forquilla, 
bars de tapes, vermuteries, gastro-
bars, etc. Endinsar-se en el territori 
català és submergir-se dins el mar, 
descobrir pobles amb encant, 
gaudir de la natura... De nord a sud 
i d’est a oest, Catalunya és un país 
per assaborir.

Hotels gastronòmics
Per als visitants que gaudeixen amb els 
plaers de la taula i el bon descans es va 
crear el distintiu Hotels Gastronòmics de 
Catalunya: més de 40 establiments ho-
telers repartits per tot el país, especialit-
zats en la cuina catalana i els productes 
de la terra. 
La gestió familiar i el tracte personal 
són dos dels eixos sobre els quals gira 
aquest distintiu, que llueixen per tot el te-
rritori català des d’hotels de cinc estrelles 
fins a hostals o pensions amb encant.

Col·lectius de cuina
Una vintena de col·lectius treballen per 
tal de preservar les arrels de la cuina 
catalana i promocionar els productes 
autòctons i el territori on s’originen. 

Cuina catalana
Els restaurants que llueixen aquest segell 
de qualitat es distingeixen per promo-
cionar i divulgar els valors de la cuina 
catalana com a patrimoni cultural.

Gastronomia
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Directoris i Informació

Experiències enoturístiques
Si vols gaudir de la cultura vitivinícola catalana, no et perdis les propostes 
d’empreses i entitats que ofereixen experiències enoturístiques i que formen 
part de la marca Enoturisme Catalunya.

Agències de viatge especialitzades

Ocio Vital - Food Wine Tour www.foodwinetours.com

Travel Priorat www.travelpriorat.com

Viemocions www.viemocions.com

Empreses organitzadores d’activitats enoturístiques

Bagesterradevins www.bagesterradevins.cat

Bikemotions www.bikemotions.es

Castlexperience www.castlexperience.com

ViOrigen Enoturisme i venda de vi www.viorigen.com

Allotjaments  

Cava & Hotel Mastinell www.hotelmastinell.com

Hotel Gran Claustre www.granclaustre.com

Hotel Celler La Boella www.laboella.com

Hotel-Hostal Sport www.hotelpriorat-hostalsport.com

Mas Llagostera www.masllagostera.com

Cellers visitables

Adernats - Vinícola de Nulles www.adernats.cat

Bodegas Abadal www.abadal.net

Castell de Grabuac www.suriol.com

Celler Clos Pons www.clospons.com

Celler Masroig www.cellermasroig.com

Codorníu www.visitascodorniu.com

Finca Viladellops www.viladellops.com

Grupo Freixenet www.grupofreixenet.com

La Vinyeta www.lavinyeta.es

Cellers Torres www.torres.es

Montesquius www.montesquius.com

Heretat Oller del Mas www.ollerdelmas.com

Trobareu més informació dels
més de 300 cellers oberts al públic a:

http://www.catalunya.com/que-fer/tasta/
catalunya-destinacio-enoturistica

Rutes del Vi

Enoturisme DO Alella www.enoturismedoalella.cat

Enoturisme Penedès www.enoturismepenedes.cat

Ruta del Vi de Lleida www.rutadelvidelleida.com

Ruta del Vi DO Empordà www.costabrava.org

Ruta del vi de la comarca del Priorat www.turismepriorat.org

Enoturisme Catalunya



www.catalunya.com 65

Hotels gastronòmics
Els Hotels Gastronòmics són allotjaments confortables i de qualitat que 
trobaràs per tot Catalunya, amb un màxim de 60 habitacions, un tracte proper 
i una gastronomia excepcional.

Hotel Can Boix (HL-000110) www.canboix.cat 

Hotel Muntanya & Spa (HL-000032) www.prullans.net/es/hotel-muntanya-spa-cerdanya

El Far Hotel Restaurant (HG-002301) www.hotelelfar.com 

La Boella (HT-000863) www.laboella.com

Hotel Diego (HTE-000690) www.hotelrestaurantdiego.com

Hotel Restaurant Can Cuch (HB-004491) www.hotelcancuch.com

Hotel l’Algadir del Delta (HTE-000835) www.hotelalgadirdelta.com

Hotel Gran Claustre (HT-000785) www.granclaustre.com

Hotel Terradets (HL-000105) www.hotelterradets.com

Hotel Empordà (HG-000334) www.hotelemporda.com
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Hotels Gastronòmics

Experiències gastronòmiques
Experiències i activitats per descobrir i degustar la gastronomia catalana.

Oleasoul www.oleasoul.com

BCNKitchen www.bcnkitchen.com

Hotel L'Algadir del Delta www.hotelalgadirdelta.com

Hotel Barcelona Catedral www.barcelonacatedral.com

Aborigens www.aborigensbarcelona.com

Barcelona Beer Festival www.barcelonabeerfestival.com

Hotel Gran Claustre www.granclaustre.com

Olive Oil Experience www.oliventallo.com

Opera Samfaina www.operasamfaina.com

Ajuntament de Montblanc www.montblancmedieval.cat

La Cuina del Moja www.palaumoja.com

Museu de la Xocolata www.museuxocolata.cat

Experiències Gastronòmiques
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Guanyadors Premis d’Enoturisme de Catalunya
Millors experiències

RESERVAR

MÉS DE 350 EXPERIÈNCIES PER TOT CATALUNYA
Què t’agradaria viure? Activitats a la natura, esports d’aventura, enoturisme, 
gastronomia, pobles amb encant, visites culturals, diversió en família i molt més. 
Reserva i viu emocions diferents.

experience.catalunya.comexperience.catalunya.com

2015

Agències de viatges / 
empreses enoturístiques

Ociovital www.ociovital.com

Allotjaments Hostal Sport www.hotelpriorat-hostalsport.com

Art i Cultura Mas Blanch i Jové www.masblanchijove.com

Cellers Cellers Torres www.torres.es

Pràctiques sostenibles  Can Torres www.cantorres.blogspot.com.es

Restaurants Nou Moderno www.noumoderno.com

2016

Agències de viatges / 
empreses enoturístiques

ViOrigen www.viorigen.com 

Allotjaments Cava&Hotel Mastinell www.oliviahotels.es  

Art i Cultura Tastavins Penedès www.tastavinspenedes.cat

Cellers Heretat Oller del Mas www.ollerdelmas.com  

Entitats Públiques / Privades
Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona

www.costabrava.org 

Pràctiques sostenibles Celler Lagravera www.lagravera.com 

Restaurants El Cigró d’Or www.elcigrodor.com 

2017

Allotjaments i restauració Mas Llagostera www.masllagostera.com

Cellers Celler La Vinyeta www.lavinyeta.es

Experiències i innovació
Associació 
La Carretera del Vi

www.lacarreteradelvi.com
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Entitats de promoció turística

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

Patronat de Turisme Costa Brava Girona www.costabrava.org

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

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

Turisme de Barcelona www.barcelonaturisme.com

Per a més informació

Agència Catalana de Turisme www.catalunya.com

Palau Robert (Oficina de Turisme de Catalunya)
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona
Tel. 93 283 80 91 / 92 / 93

www.gencat.cat/palaurobert

Xarxes Socials

www.facebook.com/catalunyaexperience

www.youtube.com/user/CatalunyaExperience

plus.google.com/+Catalunyaexperience1

@catexperience
www.twitter.com/catexperience

@turismecat
twitter.com/turismecat

@catalunyaexperience
www.instagram.com/catalunyaexperience

#catalunyaexperience

Consells Reguladors del Vi i del Cava

INCAVI 
Institut Català de la Vinya i el Vi

www.incavi.cat

Consells Reguladors

DO Alella www.doalella.com

DO Catalunya www.do-catalunya.com 

DO Cava www.crcava.es

DO Conca de Barberà www.doconcadebarbera.com

DO Costers del Segre www.costersdelsegre.es 

DO Empordà www.doemporda.cat 

DO Montsant www.domontsant.com 

DO Penedès www.dopenedes.cat 

DO Pla de Bages www.dopladebages.com 

DOQ Priorat www.doqpriorat.org 

DO Tarragona www.dotarragona.cat 

DO Terra Alta www.doterraalta.com 
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