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L’any 2018 ha estat declarat Any Europeu del Patrimoni Cultural.
El Consell d’Europa i del Parlament Europeu celebren aquest any
amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania envers la història i els
valors europeus i reforçar un sentiment d’identitat comunitari.
S’entén com a patrimoni cultural tant els monuments, paratges,
tradicions, coneixements transmesos i expressions de la creativitat
humana, com també les col·leccions conservades i gestionades per
museus, biblioteques i arxius, tots ells formes de presentar el passat,
preservar-lo i reivindicar-lo.
El patrimoni cultural europeu és nombrós i molt valuós, i amb
moltes possibilitats de transmissió dels seus valors. Aquest patrimoni
s’ha de preservar, tot i les amenaces de la pressió
ambiental i física, de l’entorn digital cada vegada
més omnipresent, i del tràfic il·lícit de béns culturals,
desafiaments als quals s’ha de fer front.
Els objectius principals de l’Any Europeu del Patrimoni
Cultural són promoure la diversitat cultural, el diàleg
intercultural i la cohesió social; posar en relleu la contribució
econòmica del patrimoni cultural i de la creació, en particular
a les petites i mitjanes empreses, i el desenvolupament local
i regional, així com incidir en el paper del patrimoni cultural en les
relacions exteriors de la Unió Europea, com la prevenció de conflictes,
la reconciliació en el cas que es produeixin i la reconstrucció d’aquell
patrimoni cultural que es trobi malmès o destruït.
L’Agència Catalana de Turisme s’uneix a aquesta iniciativa des
de la vessant de la promoció del turisme cultural, motiu pel qual
organitzarà un seguit d’accions específiques al voltant d’aquest
producte, amb una dotació econòmica específica de 2.800.000
euros.
Així, aquest any 2018 segueix la línia que s’ha seguit en els anys
anteriors dedicats al turisme familiar (2014), el turisme d’interior
i muntanya (2015), el turisme gastronòmic i l’enoturisme (2016)
i el turisme sostenible (2017).
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Catalunya és una destinació mediterrània amb una gran diversitat
geogràfica, un clima suau i una riquesa natural incomparable,
que conjuga la bellesa dels paisatges de muntanya amb la llum
intensa de les platges.
És un espai amb una història mil·lenària i una societat inquieta
i innovadora que s’ha distingit per ser un territori pioner i d’un gran
dinamisme en l’àmbit industrial, comercial i de serveis, amb excel·lent
qualitat de vida i clima de negocis i unes bones infraestructures.
La cultura és el signe d’identitat de Catalunya, un país d’artistes
i emprenedors que busca en el passat l’essència del seu esperit
innovador i obert al món. Amb una llengua pròpia i un caràcter
acollidor envers el visitant, Catalunya posa a l’abast el seu ric
patrimoni cultural material i immaterial.
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Catalunya és una regió de 32.107 quilòmetres quadrats plena
de contrastos.
Als Pirineus de Catalunya el temps avança més lent. Encara s’hi
conserva part de l’essència rural, d’èpoques passades, als pobles i,
també, en el patrimoni artístic, que té en el romànic la màxima
expressió.
A poc més de dues hores en cotxe dels Pirineus el mar banya
les costes catalanes. El Mediterrani, bressol de civilitzacions
occidentals a l’edat antiga, és un dels llocs amb més concentració
de biodiversitat en l’àmbit mundial, clarament definit pel color,
la fauna i la temperatura.
Barcelona, la capital catalana, és una de les ciutats més cosmopolites
de la Mediterrània. La seva personalitat única combina el disseny
i l’avantguardisme amb l’herència de més de dos mil·lennis d’història.
És una ciutat que es resisteix a mostrar una única cara, un únic perfil
de la seva controvertida fesomia. Ancestral, bohèmia, burgesa,
revolucionària, càlida, acollidora, amiga... qualsevol atribut s’adequa
a Barcelona i, en canvi, cap no la defineix completament.
Altres ciutats amb caràcter també brillen amb llum pròpia, com
Girona, Lleida Tarragona i Reus (totes elles connectades amb tren
d’alta velocitat) i Terrassa, Tortosa, Vic o Vilafranca del Penedès.
Lideren moviments socioculturals interessants, capdavanters
i d’avantguarda, però que saben mirar cap al seu passat
enfilant castells, fent créixer arbres fruiters, tenint cura
de les vinyes per produir els millors vins o donant
forma i color a la ceràmica.
Aquests paisatges han servit d’inspiració a artistes
universals que han contribuït a modelar la sensibilitat
artística del segle XX. Els genis creatius han fet que el nom de
Catalunya traspassi fronteres. Han vehiculat aquest viatge el món
melancòlic del primer Picasso, la lluminositat de Miró, el surrealisme
de Dalí o la pintura matèrica de Tàpies.
La cultura catalana ha aconseguit unir tradició i arrels per donar
com a resultat obres que romanen en la memòria i el temps,
com la Sagrada Família, del genial Antoni Gaudí. L’arquitectura
de Gaudí fascina pels elements estructurals que crea, les sofisticades
tècniques constructives o l’ús dels materials, la fantasia i l’originalitat
dels elements decoratius.
Destaca també l’obra d’altres arquitectes modernistes catalans,
com Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch i Josep M. Jujol,
que van deixar les seves creacions escampades per tot el país.
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Des de les pintures romàniques fins a la moda en complements,
passant per l’arquitectura modernista, Catalunya és una terra propícia
per a la creativitat. I no només en l’apartat de les arts plàstiques,
també en literatura i gastronomia, per citar-ne només tres exemples.
Potser és la visió del mar, l’aire pur de les muntanyes o els paisatges
d’interior; la conclusió és que es tracta d’un país inspirador tant per
als artistes locals com per als que el visiten.
Les possibilitats culturals de Catalunya són variades i permeten
seguir el rastre des de l’home de Neandertal fa 8.000 anys fins
a l’actualitat passant per l’època dels ibers, els grecs o els romans,
així com pels diversos estils arquitectònics, com el romànic, el gòtic
i el modernisme, entre d’altres, fins a arribar al moment actual,
en el qual reconeguts arquitectes com Jean Nouvel, Norman Foster,
Richard Meier, Enric Miralles, Benedetta Tagliabue, Jacques Herzog,
Pierre de Meuron o l’estudi RCR han esdevingut símbols de la nova
Catalunya que busca un lloc en el món.
D’altra banda, a Catalunya hi ha més de quatre-cents museus
i centres dedicats a totes les èpoques i estils artístics, que es
complementen amb una extensa programació d’exposicions obertes
i adaptades a tots els visitants.
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Patrimoni Unesco

El patrimoni artístic i monumental de Catalunya és únic a Europa i,
fruit d’aquest llegat històric i cultural, la Unesco ha declarat Patrimoni
Mundial un total d’onze béns, tres dels quals són Patrimoni Immaterial
i un parell, Reserva de la Biosfera.

Rutes culturals

A tot això cal afegir un seguit de rutes consolidades com a atractius
turístics i de qualitat, com el Camí de Sant Jaume, el Camí dels Bons
Homes, la Catalunya Jueva, la Ruta dels Ibers, la Ruta del Cister,
la Ruta del Romànic o els diversos itineraris vinculats al patrimoni
cultural, industrial i religiós com, per exemple, el Camí Ignasià,
les propostes per conèixer el patrimoni de l’Església de la mà
de Catalonia Sacra o per endinsar-se en el llegat de la Revolució
Industrial a través de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya.
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A qualsevol època de l’any a Catalunya se celebren festivals
i espectacles culturals vinculats amb la música, el teatre, el cinema
o la gastronomia i el vi.
Destaca també l’oferta de turisme musical en grans auditoris. A l’estiu,
a més a més, diverses poblacions organitzen festivals de música en
recintes monumentals i en espais d’especial interès artístic.

Festes
i tradicions

La ciutadania catalana valora molt el manteniment de les festes i
tradicions arrelades a la seva història. És per aquest motiu que durant
totes les estacions de l’any se succeeixen festivitats tan significatives
com Sant Jordi, amb la tradició del llibre i la rosa.
Algunes d’aquestes festes han estat reconegudes per la Unesco
com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. És el cas dels castells,
la Patum de Berga o les Festes del Foc del Solstici d’Estiu.

La cuina
i el vi

Des de l’època dels primers assentaments grecs i romans, Catalunya
ha sentit fascinació per la gastronomia i l’enologia. És omnipresent
a tots els racons del país, sigui en forma de productors, que són el
primer esglaó de la cadena gastronòmica, o de restaurants. Ells han
encapçalat la revolució dels fogons que s’ha viscut a Catalunya en
els darrers 25 anys i que l’ha convertit en un referent mundial. Cuiners
com Ferran Adrià, Carme Ruscalleda o els germans Roca han situat
la nostra cuina entre les més reputades del món. Les 68 estrelles
Michelin de 54 restaurants catalans reconeixen la combinació
de tradició, qualitat, innovació i esforç.
«La cuina catalana és el paisatge posat a la cassola», com deia
l’escriptor Josep Pla. El mar i la muntanya són dos ingredients que
també es barregen en la cuina tradicional catalana en forma de
diferents productes. El rebost català és variat, deliciós i d’altíssima
qualitat. Formatges, embotits, vins i cava de 12 denominacions
d’origen diferents, carns, peixos, verdures. Productes que varien
segons l’estació de l’any, productes de temporada que omplen
els mercats de pobles i ciutats.
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L’Any del Turisme Cultural té com a repte posicionar la cultura com
a eix clau i diferencial de la destinació, i en aquest desafiament el
turisme hi tindrà un paper fonamental: fer valer la cultura i contribuir
a la seva sostenibilitat social i econòmica.
És, doncs, un repte bidireccional en el qual la cultura potencia
la singularitat dels atractius turístics culturals; per la seva banda,
el turisme vetlla per la sostenibilitat de la cultura.
Aquesta declaració d’àmbit europeu és una oportunitat per al Govern
de Catalunya per reivindicar el paper de la cultura i del patrimoni
cultural, tant material com immaterial, com a factors clau de diferenciació i singularització de les destinacions del territori català.
L’Agència Catalana de Turisme vol reivindicar tot el patrimoni cultural,
tant el més reconegut internacionalment com el més local i el que
passa més desapercebut. Perquè el patrimoni cultural es troba a tot
Catalunya i es vol procurar que hi hagi cada vegada més equilibri en
els diferents territoris i que els fluxos econòmics derivats del turisme
cultural arribin a tot arreu.

Singularització

Cultura

Turisme

Sostenibilitat
socioeconòmica

Diferenciació
i singularització

El que dona identitat a una destinació, el que la caracteritza, és el seu
llegat cultural. S’entén com a llegat cultural la llengua, els costums,
les tradicions, l’arquitectura, la música, les arts, la gastronomia,
la manera d’entendre la vida i tot allò que diferencia un territori
d’un altre. El llegat cultural de Catalunya es vol donar a conèixer
d’una manera especial durant l’Any del Turisme Cultural 2018.
Valorar els trets diferencials de la cultura catalana és fonamental,
perquè constitueixen la seva riquesa, perquè són els actius més
valuosos que tenen les destinacions. Per això s’ha de garantir la seva
preservació, de manera que moltes més generacions de ciutadans
i turistes puguin gaudir d’aquesta riquesa.

L’Any del Turisme Cultural 2018
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Per tal de potenciar aquests trets diferencials i garantir-ne la preservació cal donar-los a conèixer i compartir-los, reforçar allò que els fa
diferents i mantenir la seva autenticitat. I tot això es pot fer també
a través del turisme.
La singularitat de la cultura catalana, única en la seva identitat i que
constitueix cadascuna de les destinacions del territori, és compartida
alhora amb la cultura europea. El patrimoni cultural de cadascuna
de les destinacions del territori europeu és, per això, una part del tot
de la marca Europa com a destinació.
Europa té una història i un patrimoni comuns pel que fa a esdeveniments polítics, corrents culturals, econòmics i socials que han
configurat al llarg dels segles la seva essència. I això és el que troben
els visitants d’arreu del món a Catalunya, un territori singular i una
experiència compartida a través del turisme.

Objectius

Els objectius de l’Any del Turisme Cultural 2018 a Catalunya
són els següents:
· Vincular de forma més directa la cultura com a element diferenciador
de la marca Catalunya.
· Incrementar el volum d’ingressos per turista a partir d’una oferta
d’experiències turístiques de més valor.
· Fomentar la creació d’una oferta de qualitat orientada a una
demanda de qualitat, a partir de la transformació dels recursos
culturals en productes turístics vendibles.
· Fer valer la riquesa de Catalunya com a destinació de destinacions
autònomes, sostenibles i competitives, impulsant una millor
distribució territorial de l’activitat turística.
· Aprofitar l’oportunitat de treballar la desestacionalització remarcant
el valor turístic de la cultura catalana.
· Incrementar el consum d’experiències turístiques culturals
dels visitants un cop són a Catalunya.
· Maximitzar els beneficis que pot generar una cultura que s’aprofita
del turisme també per als residents.

L’Any del Turisme Cultural 2018
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El sector turístic i el sector cultural de Catalunya estan plenament
implicats en l’organització i execució de les diferents actuacions
de l’Any del Turisme Cultural 2018, siguin les de pròpia creació
i implementació o les proposades pels departaments de Turisme
i Cultura de la Generalitat de Catalunya.
L’Any del Turisme Cultural és una proposta de l’Agència Catalana de
Turisme, que forma part del Departament d’Empresa i Coneixement,
i es treballa conjuntament i de manera coordinada amb el Departament de Cultura de la Generalitat, que al seu torn s’encarrega de la
implementació d’un pla específic de promoció del patrimoni cultural
en el marc de l’Any del Patrimoni Cultural Europeu a Catalunya.
Els patronats de Turisme de les diputacions i Turisme de Barcelona,
que formen part del Consell de Direcció de l’Agència Catalana
de Turisme, també col·laboren estretament i proposen accions
de promoció del turisme cultural.
També les institucions, empreses i entitats culturals de Catalunya
fan arribar les accions que organitzen per fomentar la cultura catalana
i que són d’interès per al turista.
Les principals institucions culturals es reuneixen periòdicament.
Formen el Consell General de l’Any del Turisme Cultural 2018
i estableixen les línies a seguir. I els dos departaments de la Generalitat
implicats es reuneixen en diversos comitès (executiu i tècnic)
per portar el dia a dia de les estratègies que cal aplicar.

L’Any del Turisme Cultural 2018
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Mercats

A banda de donar a conèixer l’Any del Turisme Cultural dins el propi
mercat català, l’Agència Catalana de Turisme ha seleccionat un seguit
de mercats on es focalitzaran les accions promocionals de l’Any,
ja sigui perquè en aquests mercats els turistes tenen un gran interès
en el turisme cultural, o bé perquè, tot i ser un mercat emissor
important, la cultura no es troba entre les motivacions principals
de viatge i es vol aconseguir que ho sigui:

Mercats
de proximitat

··
··
··
··

Mercats llunyans

·· Estats Units i Canadà
·· Austràlia
·· Xina

França
Alemanya
Rússia
Itàlia

··
··
··
··

Regne Unit i Irlanda
Espanya
Bèlgica
Països nòrdics

·· Japó
·· Xile

L’Any del Turisme Cultural 2018
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Les diferents entitats i empreses que participen en l’Any del Turisme
Cultural 2018 tenen previst organitzar un seguit d’accions de promoció
per tal d’apropar la cultura catalana als diferents mercats. S’han
organitzat diverses actuacions adreçades tant al públic professional
com final, de Catalunya i d’àmbit internacional.

Accions Adreçades
a Professionals

D’àmbit internacional

Roadshows
Organitza: Turisme de Barcelona i Agència Catalana de Turisme
Dates: De gener a novembre
Lloc: Nova York, Washington, San Francisco, Chicago
i Los Ángeles (Estats Units); Montreal (Canadà); Melbourne,
Sidney i Auckland (Austràlia), i la Xina
Accions de màrqueting per donar a conèixer el turisme cultural
català en diferents mercats emissors llunyans com els Estats Units,
el Canadà i la Xina. La intenció és consolidar el posicionament
de Barcelona i de la resta de Catalunya dins d’aquests mercats.
L’Agència Catalana de Turisme organitza dos roadshows: un del 23
al 27 d’abril als Estats Units (Nova York, Washington) i al Canadà
(Montreal), i un altre del 19 al 23 de novembre a Austràlia (Melbourne,
Sidney, Auckland i Nova Zelanda). Per la seva banda, Turisme
de Barcelona organitza dos roadshows més: un del 12 al 16 de febrer
als Estats Units (San Francisco, Chicago i Los Ángeles), i un altre
a la Xina, del 22 al 26 d’octubre (per confirmar).

L’Any del Turisme Cultural 2018
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Organitza: Agència Catalana de Turisme, patronats de turisme
de les diputacions i Turisme de Barcelona
Dates: De febrer a novembre
Lloc: París (França), Hamburg (Alemanya), Washington (Estats Units),
Melbourne (Austràlia) i Santiago de Xile (Xile).
Presentacions de l’oferta de turisme cultural a Catalunya, una de cada
zona, a través d’una ruta per tot el territori que permetrà conèixer
el patrimoni cultural i natural.
Està previst realitzar presentacions de l’oferta de Turisme Cultural
a Catalunya de la mà dels patronats de Turisme de les diputacions
i Turisme de Barcelona a les principals ciutats europees emissores,
i en d’altres com Washington, Melbourne i Santiago de Xile.
Les presentacions tindran una dinàmica innovadora i, sempre que
sigui possible, estaran relacionades amb esdeveniments de referència
vinculats amb Catalunya, com l’Exposició de Miró al Gran Palais,
a París; l’Smithsonian a Washington o l’Exposició sobre Gaudí que
s’inaugurarà a Santiago de Xile.

Presentació vinculada a una exposició de Picasso a Milà
Organitza: Agència Catalana de Turisme
Dates: 18 d’octubre a 17 de febrer 2019 (exposició).
Presentació de Catalunya com a destinació de turisme cultural,
aprofitant la inauguració d’una important exposició de Picasso
al Palazzo Reale de Milà, amb més de 350 obres.

L’Any del Turisme Cultural 2018
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Presentació del Patrimoni Mundial de Lleida al sud de França
Organitza: Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
en col·laboració amb l’Agència Catalana de Turisme
Dates: Primavera 2018
Lloc: França
Presentació a la premsa i agents de viatges francesos de la cultura
de Lleida, amb el fil conductor del Patrimoni Mundial.

33è Festival Internacional de Cinema de Guadalajara (Mèxic)
Organitza: Institut Ramon Llull i ICEC Catalan Films & TV,
amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Turisme
Dates: Del 9 al 16 de març
Lloc: Guadalajara (Mèxic)
Web: www.ficg.mx/33/index.php/es/
Catalunya és convidada d’honor en l’esdeveniment cinematogràfic
més important de l’Amèrica Llatina.
El festival és un esdeveniment destinat a l’exhibició, formació
i intercanvi creatiu entre els professionals, crítics de la cinematografia
internacional i estudiants iberoamericans. Es tracta d’una oportunitat
excel·lent per consolidar la posició del cinema català a escala
internacional.
Les activitats complementàries inclouran una mostra de cinema
contemporani català d’una trentena de pel·lícules, la presència
de directors, actors i productors catalans en les diferents seccions
del festival, i una important delegació de professionals catalans
que participaran en diferents xerrades i activitats d’indústria.

Presentació del turisme cultural a la Costa Daurada
– Patrimoni de la Humanitat
Organitza: Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
i Agència Catalana de Turisme
Dates: Abril (Londres) i octubre (Amsterdam)
Lloc: Londres (Regne Unit) i Amsterdam (Països Baixos)
Presentacions de l’oferta de turisme cultural a Catalunya a Londres
i Amsterdam, ciutats que tenen connexió directa amb l’aeroport
de Reus.

L’Any del Turisme Cultural 2018
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Presentacions de l’oferta de turisme cultural al Regne Unit
Organitza: Agència Catalana de Turisme
Dates: Del 14 al 18 de maig
Lloc: Dublín (Irlanda) i Glasgow i Manchester (Regne Unit)
Presentacions de l’oferta de turisme cultural a Catalunya
a Dublín (Irlanda) i a Glasgow i Manchester (Regne Unit).

XVI Biennal d’arquitectura de Venècia
Organitza: Institut Ramon Llull amb la col·laboració
del Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Dates: Del 26 de maig al 25 de novembre
Lloc: Venècia (Itàlia)
Web: www.labiennale.org/en/architecture/2018
L’equip d’arquitectes RCR (Rafael Aranda, Carme Pigem
i Ramon Vilalta), amb seu a Olot, i el seu univers creatiu
representaran Catalunya a la Biennal d’Arquitectura.
Reconeguts amb el Premi Pritzker, presentaran a Venècia una exposició
única que mostrarà el seu univers més íntim. Inclou un programa
paral·lel d’activitats (debats, taules rodones, esdeveniments...)
que mostraran altres visions sobre l’univers de RCR des de la
perspectiva d’arquitectes internacionals, estudiants d’arquitectura
i altres representants del sector.
La Biennal de Venècia és un dels esdeveniments d’arquitectura
més importants del món, que acull més de 80 participants de més
de 30 països; la visiten al voltant de 260.000 persones.

Promoció conjunta Catalunya – Llombardia
Organitza: Agència Catalana de Turisme i Regió de la Llombardia
Dates: Tot l’any
Lloc: Europa
Accions de promoció conjuntes al voltant d’allò que agermana
Barcelona i Milà: disseny, moda, gastronomia, futbol i esquí.
Catalunya i Llombardia han signat un acord per promocionar
conjuntament ambdós territoris i les seves capitals. La inauguració
serà el 19 de gener a Venècia i hi haurà diversos actes fins a finals
d’any. Les diverses actuacions s’emmarquen dins de l’Any d’Europa
a la Xina.

L’Any del Turisme Cultural 2018
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Presentacions als concerts de música clàssica
Organitza: Barcelona Obertura, Turisme de Barcelona
i Agència Catalana de Turisme
Dates: Primera presentació, el 8 de maig (Berlín)
Lloc: Alemanya
Presentacions de Barcelona i Catalunya adreçades a prescriptors
de turisme musical en els principals mercats europeus, als quals
es convida a concerts de Jordi Savall i del Quartet Casals.

Presentació de Rutes de Catalunya
Organitza: Agència Catalana de Turisme
Dates: 12 d’abril
Lloc: Madrid
Per tal d’explicar les sis grans rutes per Catalunya a operadors
espanyols especialitzats en itineraris, es realitzarà una presentació
de les propostes culturals relacionades amb cadascuna de les rutes
per recórrer el territori en vehicle motoritzat. Aquesta presentació
comptarà amb la participació d’una bloguer que explicarà la seva
experiència realitzant la ruta del Mediterrani en temporada baixa,
com una proposta de desestacionalització.

D’àmbit català

Congrés Ciutats Educadores
Organitza: Ajuntament de Lleida
Dates: 1 i 2 de febrer
Lloc: Lleida
Web: www.edcities.org/rece/
A Lleida es duu a terme la XIII Trobada de la Xarxa Estatal de Ciutats
Educadores, amb l’eix central «Repensar la ciutat». Diversos experts
fan aportacions sobre el paper dels governs locals en la construcció
d’aquest model de ciutat.
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Organitza: NECSTouR i Agència Catalana de Turisme
Dates: 19 d’abril
Lloc: Museu Marítim de Barcelona
Web: http://www.necstour.eu/event/necstour-workshop-better-places-live-better-places-visit
Diàleg europeu sobre la sostenibilitat cultural a través del turisme en
el congrés organitzat per NECSTouR sobre turisme, cultura i societat
dins el marc de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural.

Viatge de premsa Els Orígens de Miró
Organitza: Agència Catalana de Turisme, Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona i Fundació Miró
Dates: Juny
Lloc: Catalunya
Periodistes francesos viatjaran a Catalunya per conèixer les arrels
de Miró: Barcelona i Mont-roig del Camp. Aquesta acció es la prèvia
a la inauguració de l’exposició antològica sobre Miró que es mostrarà
al Gran Palais de París a la tardor.

Famtrip i workshop de turisme industrial
Organitza: Agència Catalana de Turisme i Xarxa de Turisme Industrial
de Catalunya (Xatic) i El Generador
Dates: 18 a 20 d’abril (famtrip) i 21 d’abril (worskhop)
Lloc: Paisatges Barcelona, Costa Barcelona i Costa Brava
El turisme industrial és una alternativa de turisme que va un pas
més enllà en la descoberta d’un territori. Amb aquesta proposta
de viatge convidem a operadors turístics de diversos mercats
europeus a conèixer de primera mà el llegat industrial de Catalunya
i finalitzar la seva estada amb un worhshop amb empresaris
del sector en el marc de B-travel, la fira de turisme de Catalunya.
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Presstrips de Rutes Literàries i Sant Jordi
Organitza: Agència Catalana de Turisme, Patronats de Turisme
de les Diputacions i Gremi de Llibreters de Catalunya
Dates: 22 a 26 d’abril
Lloc: un dels viatges serà per Barcelona, Costa Daurada,
Terres de Lleida i Pirineus. L’altre per Barcelona, Costa Brava
i Paisatges Barcelona.
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, convidem a periodistes
de mercats europeus i dels Estats Units a recórrer Catalunya en dos
viatges en què els mostrarem diferents propostes de rutes vinculades
a escenaris de literatura catalana i internacional, i el dia de Sant Jordi
podran acompanyar escriptors dels seus països en la signatura
de llibres, i viure l’ambient amb ells.

Presstrip Picasso i La Cuina
Organitza: Agència Catalana de Turisme, Patronats de Turisme
de les Diputacions i Museu Picasso
Dates: setembre - octubre
Lloc: Barcelona, Costa Daurada, Paisatges Barcelona

Picasso realitzant Plat amb fòssil de peix
Canes, abril de 1957
Fotografia, David Douglas Duncan

Coincidint amb la inauguració al Museu Picasso de Barcelona
de l’Exposició “Picasso i la Cuina”, s’organitzarà un viatge de premsa
del mercat francès, per donar a conèixer els indrets de Catalunya
que van inspirar el geni, i la gastronomia que el va motivar.

Còpia moderna digital per injecció de tinta,
50 x 60 cm
Fons David Douglas Duncan
Museu Picasso, Barcelona
Douglas David Duncan
© Successió Pablo Picasso, VEGAP,
Madrid 2018

Instawalk Cultura de Lleida
Organitza: Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
Dates: 2018
Viatge per recórrer la cultura de Lleida i fotografiar-la per part d’Igers,
que participaran en un concurs.
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Organitza: Agència Catalana de Turisme
Dates: 25 a 28 de setembre
Lloc: Barcelona
Workshop entre operadors turístics internacionals i empresaris
del sector turístic català. Els operadors viatjaran per Catalunya
per conèixer l’oferta de turisme cultural.
El Buy Catalunya és l’acció comercial més important que organitza
l’Agència Catalana de Turisme, i en l’edició de 2018 la cultura tindrà
una forta presència. L’objectiu és reunir empreses turístiques
catalanes i operadors turístics internacionals especialitzats en aquest
àmbit. En total es preveuen més de 2.000 trobades comercials
entre 150 turoperadors de més de 15 països i empresaris del sector
turístic català.
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III Jornada de Patrimoni Cultural
Organitza: Agència Catalana de Patrimoni Cultural
Dates: 8 de Novembre
Lloc: Barcelona
Jornada de reflexió a La Pedrera sobre el patrimoni cultural,
amb la participació de ponents nacionals i internacionals.
El 2018 estarà centrada en el turisme cultural.

Organització de les Jornades Europees del Patrimoni Cultural
Organitza: Agència Catalana de Patrimoni Cultural
Dates: 5 i 6 d’octubre
Lloc: Barcelona
Potenciació d’aquest gran esdeveniment anual de caràcter plural
i divers en el marc de les commemoracions de l’Any Europeu
del Patrimoni Cultural i de l’Any del Turisme Cultural.

Fòrum TurisTIC “El congrés de la tecnologia i el turisme”
Organitza: Eurecat, Centre tecnològic de Catalunya,
amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Turisme
Dates: 10 i 11 d’abril
Lloc: Caixaforum de Barcelona
El Forum TurisTIC és el congrés sobre l’aplicació de les TIC en
el sector del Turisme organitzat per Eurecat. Durant els dies 10 i 11
d’abril de 2018, empreses del sector turístic, empreses d’innovació
i desenvolupament tecnològic, així com institucions públiques
implicades, associacions i gremis especialitzats en aquests sectors,
es donaran cita en aquest congrés. El Forum TurisTIC gira en torn a
com les noves tecnològiques enforteixen el sector turístic fent-lo més
productiu i competitiu en un entorn canviant i en constant evolució.
Enguany aquest fòrum anual tractarà el tema de com la tecnologia
ajuda a l’experiència turística cultural.
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Plans de Foment del Turisme
Organitza: Direcció General de Turisme
Dates: 2018
La Direcció General de Turisme obrirà la convocatòria pública per
atorgar als ens locals inversions per valoritzar els recursos turístics
culturals que tinguin una mirada posada en el turisme cultural.

IgersMap: La cultura a Barcelona vista pels igers
Organitza: Oficina de Promoció Turística
(Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona)
Dates: De març a novembre de 2018
Creació d’un mapa en línia dels recursos culturals de la demarcació
de Barcelona il·lustrat a partir de les imatges aportades per usuaris
d’Instagram. Es construirà a partir de quatre campanyes de recollida
d’imatges amb diferents temàtiques de l’àmbit cultural:
1a: Els orígens. Patrimoni artístic, històric i/o arquitectònic
des de l’època prehistòrica fins al Modernisme.
2a: L’estil de vida. Activitats relacionades amb la nostra manera
de viure la cultura.
3a: La tradició. Fires, festes i tradicions vinculades al folklore local.
4a: La contemporaneïtat. Art i arquitectura posterior
al Modernisme fins a l’actualitat.

El Modernisme a Barcelona és molt més
Organitza: Oficina de Promoció Turística
(Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona)
Dates: finals d’abril de 2018
Amb l’objectiu de posicionar la nostra demarcació com a destinació
modernista es realitzarà un acte de presentació conjunta de totes
les fires modernistes que tenen lloc a les comarques de Barcelona.
Adreçat a públic professional i a públic final.

L’Any del Turisme Cultural 2018

26

Els amics de Picasso
Organitza: Diputació de Barcelona
(Gerència de Serveis de Turisme i Gerència de Cultura)
Dates: Al llarg de tot l’any 2018
Projecte de promoció turística sobre els diferents punts picassians
a les comarques de Barcelona: Caldes d’Estrac, Caldes de Montbui
i Gósol. Creació de continguts i rutes al voltant dels paisatges
que Picasso va descobrir de la mà dels seus amics catalans.

Any del Turisme Cultural Costa Brava Girona
Organitza: Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Dates: 2018
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona gestiona l’oferta cultural
de les marques turístiques Costa Brava i el Pirineu de Girona a través
del club de màrqueting Cultura i Identitat, el qual compta amb una
vuitantena d’associats entre Festivals, Museus&patrimoni, Entitats
de promoció i Empreses culturals.
Aquesta fórmula promocional protagonitzada per associats
del mateix territori, busca que sector turístic i cultural treballin
conjuntament en la creació de nous llenguatges, noves sinèrgies
i nous productes turístics.
Amb motiu de l’Any del Turisme Cultural, el Patronat de Turisme Costa
Brava Girona i el club Cultura i identitat, destacaran i posaran en
valor l’oferta cultural en totes les seves accions promocionals estatals
i internacionals, adreçades tant a públic final com a professional.
Pel que fa al material de comunicació editat per il·lustrar i donar
visibilitat a l’Any del Turisme Cultural, des del club de màrqueting s’ha
elaborat un dossier de premsa específic sobre els recursos
turístico - culturals de la demarcació, un vídeo promocional
en idiomes, un mapa desplegable dels festivals, la creació
de continguts multilingüe per part de prescriptors i una àmplia
campanya de publicitat online, entre d’altres iniciatives.

·
·
·
·

A banda de les accions que es detallen en aquest dossier i que
compten amb la implicació del Patronat, s’organitzen també
les següents:
Presentació al mercat català de les novetats en l’oferta
museística del territori.
Presentació al mercat català de la Marca CBG!FESTIVALS.
Col·laboració exposició Fundació Gala - Salvador Dalí.
Agendes comercials a Londres.
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Suport universitari a l’Any del Turisme Cultural
Organitza: Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme
Calonge - Sant Antoni
Dates: tot l’any 2018
La Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni
realitzarà accions de suport a l’Any del Turisme Cultural,
en tots els actes previstos segons Pla d’Accions aprovat 2018.

Turisme Universitari
Organitza: Facultat de Turisme de Girona
Dates: 2017 i 2018
1ra acció: La Facultat de Turisme de Girona proporcionarà material
promocional vinculat a l’Any del Turisme Cultural als estudiants
d’ERASMUS procedents de la Universitat de Girona per tal que
aquests en realitzin promoció al seu entorn.
2a acció: La Facultat de Turisme de Girona donarà a conèixer
la iniciativa de l’Any del Turisme Cultural als estudiants d’ERASMUS
procedents d’altres universitats que actualment estudiïn a la Universitat de Girona mitjançant la realització d’una conferència i la proporció
de material promocional.

Congressos en Recerca Turística
Organitza: Laboratori Multidisciplinar en Recerca Turística
Dates: 2018
1ra acció: Alguns membres del Laboratori presentaran en els
congressos que assisteixen com a recercadors de turisme cultural,
la iniciativa de l’Any del turisme cultural 2018.
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Accions adreçades
al públic final
D’àmbit internacional

Tematització cultural als estands de les fires turístiques
amb Cabina multisensorial de Realitat Virtual
Organitza: Agència Catalana de Turisme
Dates: Fitur, Mobile World Congress, B-Travel, Mercat d’escapades
Les fires genèriques estaran tematitzades amb l’Any del Turisme
Cultural. El màrqueting experiencial és un dels elements claus
en l’estratègia digital de l’Agència Catalana de Turisme per tal
de promocionar els atractius turístics de Catalunya. Amb la cabina
multisensorial i immersiva els visitants poden experimentar un viatge
als aspectes principals de la cultura catalana, des de les festes
populars, la riquesa del patrimoni històric i arquitectònic,
afegint alguns aspectes de la nostra agricultura i acabant amb una
visió de futur que ens mostrarà la visió futurista de la Sagrada Família
quan es finalitzi l’obra. Tot això acompanyat per moviment, fragàncies
i canvis de temperatura.

Itinerància de l’exposició «Perseguits i Salvats», a Israel
Organitza: Patronat de Turisme i Institut d’Estudis Ilerdencs
Dates: Primavera 2018
Lloc: Israel
Web: www.perseguitsisalvats.cat
Exposició itinerant al voltant de les rutes d’evasió dels perseguits
a través dels Pirineus durant la Segona Guerra Mundial.
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Organitza: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
Agència Catalana de Turisme, Gremi de Llibreters de Barcelona,
Cambra del Llibre de Catalunya i entitats diverses (editors, llibreters,
distribuïdors, floristes, administracions locals, etc.)
Dates: 23 d’abril
Lloc: Diversos mercats
Amb la intenció que la tradició del llibre i la rosa de Sant Jordi sigui
coneguda arreu s’han organitzat diverses accions:
· Trobada entre periodistes en la qual els professionals locals
acompanyaran els seus companys de fora de Catalunya al llarg
del dia de Sant Jordi per donar-lo a conèixer de primera mà, i després
recorreran diferents escenaris de llibres al llarg del territori català.
· Concurs d’aparadors organitzat pel Gremi de Llibreters
de Catalunya als principals mercats emissors. Aquesta actuació
es reforçarà a través d’una estratègia de promoció en xarxes socials,
amb votacions a Internet.
· Campanya de dinamització a les xarxes socials d’àmbit internacional.
· A Singapur, del 21 al 29 d’abril se succeiran tot un seguit d’accions
al carrer i online al voltant de Sant Jordi, amb la col·laboració
de la Casa Batlló.
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Catalunya by Oliver Astrólogo
Organitza: Agència Catalana de Turisme
Dates: 29 de gener de 2018
Amb l’objectiu de desenvolupar un projecte similar al que vam dur
a terme fa 3 anys amb 5 videoartistes repartits per tot el territori,
i que va comptar amb un important ressò mediàtic, en el 2018 des
de l’Agència Catalana de Turisme hem llençat un nou projecte amb
un vídeo realitzat amb un únic videoartista que engloba tot el territori.
Entre el 27 d’abril i el 15 de maig de 2017 el videoartista Oliver
Astrólogo, que compta amb milions de reproduccions i Staff pick al
seu canal de Vimeo, realitzà diverses filmacions a localitzacions de tot
el territori, monuments, espais naturals, artesans i festes i tradicions.
El vídeo resultant del treball de gravació de l’Oliver Astrólogo
s’ha publicat simultàniament en el canal de Vimeo i xarxes socials
del Videoartista (https://vimeo.com/oliverastrologo) i en els propis
canals de l’Agència Catalana de Turisme (xarxes socials, nacionals
i internacionals, i pàgina web Catalunya.com), on es disposa
de més d’1,2 milions de seguidors.
El vídeo resultant es pot consultar en el següent enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=9SyY3kYlmAk

Catalunya a la Revista digital Smithsonian Magazine
Organitza: Agència Catalana de Turisme i Patronats de Turisme
de les Diputacions i Turisme de Barcelona
Dates: abril – setembre 2018
Les diferents propostes turístiques de Catalunya es comunicaran a la
revista digital Smithsonian Magazine i en els diversos Canals del grup,
en el període en què la cultura catalana serà present a Washington.
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Campanya de Publicitat “La ruta de l’atzar”
Organitza: Agència Catalana de Turisme
Dates: tot l’any
“La ruta de l’atzar” és la proposta per incentivar a recórrer
Catalunya més enllà de Barcelona, realitzant una ruta que té com
a eix vertebrador el ric patrimoni cultural material i immaterial
de Catalunya. Aquesta campanya comprén:
· Gràfiques a diversos mitjans de comunicació escrits on i offline.
· Un espot que apunta a una landing que descriu les sis grans
rutes per Catalunya.

Segueix
el viatge a

catalunya.com
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Campanya de Publicitat RBA
Organitza: Agència Catalana de Turisme
Dates: tot l’any
Als canals del Grup RBA (National Geographic, Viajar, Lecturas,
Semana, In Style ….) apareixerà contingut sobre la cultura catalana
en totes les seves vessants (patrimoni material, cultura popular
i tradicional, gastronomia, enologia, contacte amb gent local, etc.).

Tematització cultural del Microsite Catalunya és Casa Teva
Organitza: Agència Catalana de Turisme
Dates: a partir de l’abril de 2018
El microsite “Catalunya és casa teva” tindrà una agenda cultural
i estarà tematitzat amb cultura, incloent totes les propostes
d’experiències culturals a fer a Catalunya.

Campanya amb Rakuten i el FC Barcelona
Organitza: ACT i Rakuten, empresa líder mundial en el comerç
electrònic, número 1 al Japó i Main Global Sponsor del FCB,
amb la col·laboració del FCBarcelona.
Dates: es preveuen dues onades, la primera a l’abril i la segona
a l’octubre
Campanya on i offline per promocionar Catalunya com a destinació
de turisme cultural al Japó, posant especial atenció a Sant Jordi,
a través del canals de Rakuten Japó: market place Rakuten Ichiba
(aprox. 13 milions de visites/dia), Rakuten Travel (aprox. 1 milions
de visites/dia), Rakuten Books (aprox. 0,5 milions de visites/dia),
Rakuten Café (Cafeteria/Restaurant situat a Shibuya, un barri
emblemàtic a Tokio i amb una de les estacions més transitades
del món; entre 750-1.000 persones/dia), XXSS Rakuten Arena
(1,7 milions de seguidors). També es comunicarà la campanya
a través dels canals digitals del FC Barcelona (només mercat Japó),
de la plataforma on-line del Catalunya Experience (Facebook),
MyNewsDesk i els mitjans de comunicació locals.
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Campanya de Publicitat amb Vueling
Organitza: ACT i Vueling
Dates: es preveuen dues onades, la primera a l’abril i la segona
al setembre-octubre
Campanya de publicitat conjunta amb Vueling, aerolínia líder
a l’aeroport de Barcelona, amb una quota de mercat del 36%
i una connexió a més de 130 destinacions europees. La inversió
publicitària en mitjans (previsió 1 milió d’euros en total), principalment
online, es centra en 3 mercats estratègics per Vueling i Catalunya:
França, Itàlia i Regne Unit.
Els objectius de la campanya són:
1. Notorietat internacional de Catalunya i Vueling: reforçar
la vinculació de les dos marques i millorar la seva notorietat
en els mercats internacionals.
2. Catalunya, més enllà de Barcelona: donar a conèixer Catalunya
i provocar l’interès més allà de Barcelona, traslladant les diferents
experiències i emocions que es poden viure a Catalunya.
3. Desestacionalitzar la demanda turística: reforçar el turisme
en temporada mitjana, pre i post temporada alta. Presentació
d’experiències alternatives a les popularment associades
a la temporada alta.
Es declina la campanya actual de Vueling, We Love Places,
a un concepte propi: Catalunya és We Love Més enllà de BCN.
Els continguts de la campanya també es comunicaran a altres canals
de Vueling: web My Vueling City, xarxes socials i revista a bord Ling.

Campanya sobre l’Any del Turisme Cultural a les xarxes socials
Catalunya Experience
Organitza: Agència Catalana de Turisme
Dates: Accions durant tot l’any 2018
A les xarxes socials del Catalunya Experience, amb més de
1,2 milions de seguidors, es realitzaran accions durant tot l’any
per dinamitzar els conceptes vinculats a l’any de la cultura, com
per exemple els elements reconeguts com a United World Heritage
a través d’una acció amb content creators, les festes i tradicions
amb instagramers catalans que publicaran stories i fotografies
dels esdeveniments, etc.
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Organitza: Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme
Cultural amb la col·laboració d’altres departaments de la Generalitat
i de les Diputacions.
Dates: Del 27 de juny a l’1 de juliol i del 4 al 8 de juliol
Lloc: Washington (Estats Units)
Web: festival.si.edu/
Catalunya és el país convidat en l’Smithsonian Folklife Festival 2018,
a Washington, el festival sobre patrimoni cultural immaterial més
important que se celebra anualment.
La cultura tradicional i popular catalana ha estat convidada per la
Smithsonian Institution a participar en aquesta mostra internacional
de patrimoni cultural viu que se celebra cada any al National Mall
de Washington DC. L’esdeveniment promou el patrimoni cultural
entre els professionals de la cultura i el públic en general, fomentant
el seu coneixement i comprensió així com la seva història.
El Departament de Cultura de la Generalitat farà una important acció
promocional en la qual mostrarà el patrimoni cultural i popular català.
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D’àmbit Català

Campanyes específiques, anys temàtics
i commemoratius

Remodelació de The Catalan Heritage House
Organitza: Palau Moja
Dates: Primer trimestre 2018
Lloc: Barcelona
Web: palaumoja.com/coneix/
L’any 2018 el Palau Moja (Portaferrissa, 1, Barcelona) comptarà amb
un espai renovat (dins l’àmbit de The Catalan Heritage House) amb
informacions sobre el patrimoni cultural (en sentit ampli) mostrades
de manera atractiva mitjançant nous suports: un mapa de gran format
en relleu en el qual estan localitzades 50 destinacions, un videowall
amb informació interactiva de 200 propostes patrimonials (amb una
fitxa associada de cadascuna d’elles, amb distàncies especificades
i altres informacions rellevants) i un espai de projecció d’audiovisual
immersiu amb 12 destinacions principals.

Accions de promoció de la cultura popular i tradicional
Organitza: Adifolk
Dates: De gener a novembre
Lloc: Diversos mercats
Web: www.adifolk.cat
Som Cultura Popular. Del 25 al 28 de gener a Barcelona
Festa Catalana. De maig a novembre a Barcelona
Aplec Internacional de la Sardana 2018. Del 28 de juny al 8 de juliol
a Washington (dins del festival Smithsonian)
Aplec Internacional a Manresa, aprofitant la seva Capitalitat
Cultural 2018
Diada d’Adifolk. 27 i 28 de juliol a Perpinyà (França)
Jornades Internacionals Folklòriques. Del 14 al 24 de setembre
a diverses poblacions de Catalunya
Diferents accions per promoure les manifestacions de cultura
popular catalana.
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Els museus surten al carrer
Organitza: Xarxes territorials de Museus de Catalunya
Dates: Abril, juny, setembre, octubre i novembre
Lloc: Catalunya
Activitat conjunta de tots els museus de les xarxes territorials
per tal d’apropar l’oferta cultural, patrimonial i d’espectacles
a un públic de proximitat.

Mercat d’Escapades

Organitza: Agència Catalana de Turisme
Dates: Del 4 al 6 de maig
Lloc: Passeig Lluís Companys de Barcelona
Fira al carrer amb les propostes d’escapades i experiències
per gaudir del patrimoni cultural material i immaterial de Catalunya.
Mercat orientat a oferir escapades per gaudir de l’interior i de la
natura de Catalunya amb un fort component cultural. Aquest mercat
permetrà al sector turístic oferir, entre d’altres, experiències culturals
i enogastronòmiques que el públic podrà comprar in situ. També
estan previstes activitats de dinamització, com ara tallers de turisme
creatiu i tastos de productes.
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Benvinguts a pagès
Organitza: Prodeca, Fundació Alícia i Agència Catalana de Turisme,
amb el suport dels consells comarcals, les diputacions i els ajuntaments
Dates: 9 i 10 de juny
Lloc: Catalunya
Web: benvingutsapages.cat
Durant el cap de setmana, les explotacions agrícoles i ramaderes
obren les seves portes perquè el públic pugui conèixer com
és la vida «a pagès». Els restaurants i hotels catalans fan ofertes
especials durant aquell cap de setmana i s’organitzen activitats
culturals complementàries a tot el territori.

Any de Gaspar de Portolà
Organitza: Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
Dates: Tot l’any
Lloc: Catalunya
Exposicions i activitats relacionades amb el 300è aniversari
del naixement de Gaspar de Portolà.

Centenari de la declaració de la Seu Vella
com a Monument Històric Artístic Nacional
Organitza: Ajuntament de Lleida i Consorci de la Seu Vella
Dates: Tot l’any
Lloc: Lleida
Web: www.turoseuvella.cat
Any commemoratiu de la declaració de la Seu Vella de Lleida
com a Monument Nacional.
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Campanya específica de difusió del Patrimoni Mundial de Lleida
Organitza: Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
Dates: Tot l’any
Lloc: Lleida
Campanya que posa especial èmfasi en les principals icones
de Lleida: art rupestre de la Mediterrània, conjunt de la Vall de Boí,
les Falles del Pirineu i la Seu Vella.

20è aniversari de la reobertura del Gran Teatre del Liceu
Organitza: Fundació del Gran Teatre del Liceu
Dates: Es va iniciar el 2016 i finalitzarà el 2019
Lloc: Barcelona
Web: www.liceubarcelona.cat
El Liceu celebra que fa vint anys va reobrir les seves portes
per continuar el seu llegat patrimonial.

Manresa, Capital de la Cultura Catalana 2018
Organitza: Direcció General de Cultura Popular
i Associacionisme Cultural
Dates: tot l’any
L’any 2018 Manresa serà la Capital de la Cultura Catalana.
La iniciativa és promoguda des del 2004 per l’Organització Capital
de la Cultura Catalana per tal de “contribuir a ampliar la difusió, l’ús
i el prestigi social de la llengua i de la cultura catalanes, incrementar
la cohesió cultural dels territoris de llengua i cultura catalanes i,
finalment, promocionar i projectar el municipi designat com a Capital
de la Cultura Catalana, tant a l’interior com a l’exterior”. La iniciativa
s‘inspira en la Capital Europea de la Cultura, un títol que des del 1985
confereix la comissió i el parlament europeu a una o dues ciutats
europees, que durant un any tenen la possibilitat de mostrar el seu
desenvolupament i vida culturals.
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Oliba 1000 anys. Construint un nou país
Organitza: Diputació de Barcelona (Gerència de Serveis de Turisme,
Gerència de Cultura, Xarxa de Parcs Naturals i Servei de Patrimoni
Arquitectònic Local)
Dates: Al llarg de tot l’any 2018
Amb motiu del mil·lenari del nomenament d’Oliba com a bisbe de Vic,
la Diputació de Barcelona aposta per la posada en valor del seu
llegat presentant una sèrie d’accions orientades a la valorització
del patrimoni romànic vinculat a aquesta figura, coordinades entre
diferents àrees de la Corporació i amb la col·laboració del Museu
Episcopal de Vic, el Camí Oliba, Catalonia Sacra i Montserrat

Hola Família!
Organitza: Agència Catalana de Turisme
Dates: del 20 al 22 d’abril i del 18 al 20 de maig
Catalunya diu hola a la Família, organitzant 2 caps de setmana amb
més de 100 activitats lúdiques i culturals, amb l’objectiu de gaudir
i descobrir en família, la cultura, tradicions i recursos de Catalunya
i les seves destinacions familiars.
Aquesta primera edició gira entorn a les llegendes i éssers
mitològics. Catalunya és una terra plena de faules, mites i llegendes
que esperen a ser descobertes per les famílies.
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Exposicions

«Salvador Dalí, aprenent de pintor»
Organitza: Fundació Gala-Salvador Dalí. Teatre Museu Dalí
Dates: Novembre 2017 - desembre 2018
Lloc: Figueres
Web: www.salvador-dali.org/ca/
El retorn a l’ordre i la tradició, i la recerca de l’allò més experimental
són dos aspectes que s’alternen i complementen al llarg de la
trajectòria de Dalí i que queden palesos en els cinc olis exposats.

«Elles fotografiant Dalí»
Organitza: Fundació Gala-Salvador Dalí. Teatre Museu Dalí
Dates: Març - desembre
Lloc: Girona
Web: www.salvador-dali.org/ca/
Exposició que mostra través de les fotografies com veuen
«elles» Dalí.
El Centre d’Estudis Dalinians s’adhereix a la iniciativa encapçalada
per nombroses institucions de l’àmbit museístic i es proposa,
mitjançant aquesta exposició, donar visibilitat a un conjunt
de dones que van capturar amb el seu objectiu Salvador Dalí.
Contribuïm així al reconeixement i la difusió dels treballs realitzats
per destacades fotògrafes del s. XX, com ara Denise Bellon,
Martha Holmes o Lies Wiegman, i recuperem també les fotografies
realitzades per dones properes a l’entorn surrealista, com Gala
i Valentine Hugo.
L’acurada selecció de fotografies que configura la mostra
forma part de la col·lecció de la Fundació Gala Salvador Dalí
i posa de relleu, una vegada més, la qualitat de les imatges
que es conserven en els seus fons fotogràfics.
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«Variants de Dali’s mustache»
Organitza: Fundació Gala-Salvador Dalí. Teatre Museu Dalí
Dates: Fins al mes de maig
Lloc: Figueres
Web: www.salvador-dali.org/ca/
El Teatre Museu Dalí de Figures acull una mostra dedicada als retrats
que el fotògraf Philippe Halsman va fer de Dalí per al projecte Dali’s
mustache. Selecció de 23 fotografies que els dos artistes no havien
inclòs a la publicació, una edició de Simon & Schuster de Nova York
de l’any 1954.

BCIN Dames de Cerdanyola
Organitza: Museu d’Art de Cerdanyola
Dates: Del 4 al 6 de maig
Lloc: Cerdanyola
Web: http://www.cerdanyola.cat/guia/equipaments/culturals/museu-dart-de-cerdanyola
© Llorenç Conejo

Festa de presentació del tríptic de vitrall de les Dames de Cerdanyola
com a Bé Cultural d’Interès Nacional i festa modernista amb mercat
modernista. També es faran portes obertes al museu, tallers familiars
i s’oferirà un itinerari modernista.

«El tresor ocult»
Organitza: Museu Episcopal de Vic
Dates: Fins al 25 de febrer
Lloc: Vic
Web: www.museuepiscopalvic.com
Una mostra al voltant del tresor que s’ocultava a la creu de Sant Joan
de les Abadesses: materials preciosos i petits conjunts de relíquies.
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«Beehave»
Organitza: Fundació Joan Miró
Dates: Del 16 de febrer al 20 de maig
Lloc: Barcelona
Web: www.fmirobcn.org/ca/exposicions/5728/beehave
La Fundació Miró presenta una exposició sobre l’apicultura urbana
i instal·lacions específiques a càrrec d’artistes locals i internacionals.

«Xavier Miserachs»
Organitza: Fundació Catalunya La Pedrera
Dates: Del 15 de març al 15 de juliol
Lloc: Barcelona
Web: fundaciocatalunya-lapedrera.com
La Pedrera organitza un mostra antològica del fotògraf
Xavier Miserachs.

«Gabinet de col·leccionista»
Organitza: Museu de Terrassa i Ajuntament de Terrassa
Dates: Fins al 25 de març
Lloc: Terrassa
Al Castell de Cartoixa de Vallparadís es pot visitar aquesta mostra
de més de 500 peces de tipologia diversa.

«Després de la fi del món»
Organitza: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - CCCB
Dates: Fins al 29 d’abril
Lloc: Barcelona
Web: www.cccb.org/ca/exposicions/fitxa/despres-de-la-fi-delmon/224747
Exposició sobre el planeta i la responsabilitat de la societat envers
les generacions següents que hi naixeran i creixeran. El projecte
reuneix veus de múltiples disciplines de la creació i el pensament.
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«La flora modernista. De la natura a l’arquitectura»
Organitza: Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona,
Museus d’Esplugues de Llobregat, Museu d’Art de Cerdanyola
i el grup de recerca GRACMON, Grup de Recerca en Història
de l’Art i del Disseny Contemporanis
Dates: Maig-juny al Museu d’Esplugues, setembre-desembre
al Museu d’Art de Cerdanyola
Lloc: Esplugues de Llobregat i Cerdanyola del Vallès
Web: http://www.cerdanyola.cat/guia/equipaments/culturals/museu-dart-de-cerdanyola
Primera mostra dedicada al diàleg entre la natura com a font
d’inspiració i la seva representació arquitectònica a través
de les arts aplicades durant l’època modernista.

Exposició
«La Cuina de Picasso»

Organitza: Museu Picasso, amb la col·laboració de l’Agència Catalana
de Turisme i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
Dates: Del 24 de maig al 30 de setembre
Lloc: Barcelona (Catalunya)
Web: www.museupicasso.bcn.cat
El Museu Picasso de Barcelona acull aquesta mostra de la relació
de l’artista amb la gastronomia a partir de més de 250 peces
(olis, escultures, dibuixos i gravats). Hi haurà també activitats
complementàries, com menús inspirats en la cuina de Picasso.

￼
Pablo Picasso
Restaurant
Paris, printemps 1914
Huile sur toile découpée collée sur du verre
42 x 34 cm
Zervos II - 347 (Prendre titre)
Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso
para el Arte. En dépôt temporaire au
Museo Picasso Málaga
© FABA Photographe inconnu,
tous droits réservés
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid 2018
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Exposició-Concurs Nacional de Roses
Organitza: Centre de Lectura
Dates: 5, 6 i 7 de maig
Lloc: Reus
Web: www.centrelectura.cat/cdlweb/?page_id=2284
El Centre de Lectura de Reus organitza l’exposició de roses per
tal de promoure els valors artístics i culturals d’aquest símbol floral
de la ciutat.

Exposició Gala Dalí

Organitza: Museu Nacional d’Art de Catalunya amb la col·laboració
de Turisme de Barcelona, Patronat de Turisme Costa Brava Girona
i Agència Catalana de Turisme
Dates: Del 6 de juliol al 14 d’octubre
Lloc: Barcelona
Web: www.museunacional.cat/es/gala-dali
El Museu Nacional d’Art de Catalunya acull aquesta mostra centrada
en Gala, dona i musa de Salvador Dalí. Exposarà obres provinents
d’institucions de renom internacional.

Salvador Dalí
Dalí d’esquena pintant Gala d’esquena
eternitzada per sis còrnies virtuals
provisionalment reflectides a sis miralls
vertaders, 1972-1973
©Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres
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Barcelona Gallery Weekend
Organitza: Art Barcelona
Dates: Del 26 al 30 de setembre
Lloc: Barcelona i els seus voltants
Web: www.barcelonagalleryweekend.com
Exposicions a diverses galeries d’art i una programació paral·lela
d’intervencions artístiques en llocs singulars.

Art òptic i cinètic
Organitza: Fundació Catalunya La Pedrera
Dates: Del 28 de setembre de 2018 al 27 de gener de 2019
Lloc: Barcelona
Web: fundaciocatalunya-lapedrera.com
Mostra que presenta el moviment cinètic internacional entorn
dels anys cinquanta i setanta, centrada en el seu caràcter utòpic.

«Oliba, Bisbe / Oliba, Episcopus»
Organitza: Museu Episcopal de Vic amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona
Dates: Tardor
Lloc: Vic
Web: www.museuepiscopalvic.com
Exposició al voltant del bisbe Oliba en el marc del projecte Episcopus.

«Perseguits i Salvats»
Organitza: Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i Institut
d’Estudis Ilerdencs
Dates: Tot l’any
Lloc: Lleida
Web: www.perseguitsisalvats.cat
Exposició i activitats al voltant de les rutes d’evasió dels perseguits
a través dels Pirineus durant la Segona Guerra Mundial.

L’Any del Turisme Cultural 2018

46

Visites i rutes culturals
El bestiari medieval a la Catedral de Tarragona,
visita temàtica a la Catedral de Tarragona
Organitza: NEMESIS arqueologia i difusió cultural
Dates:
Març: dimarts 27 i dijous 29, 16h
Novembre: dissabte 3, 16h		
Octubre: dissabte 13, 16h 		
Desembre: dijous 6, 11h
A la Catedral de Tarragona no hi trobareu només àngels i sants,
sinó també dimonis i éssers monstruosos ja que les forces del Bé
i del Mal, en eterna lluita, són les que mouen el món. Amb l’ajut d’uns
prismàtics, descobrireu animals meravellosos i bèsties infernals,
amagats enmig de la prodigiosa arquitectura de la Catedral.
La façana, l’interior i, per suposat, el magnífic claustre ens mostraran
sirenes, ciclops i animals exòtics. Veniu a descobrir els símbols ocults
d’aquest magnífic temple.

Arqueologia oculta de Tarragona, visita arqueològica
pel casc antic de Tarragona
Organitza: NEMESIS arqueologia i difusió cultural
Dates: 26 i 28 de març, 1 de novembre, 12 d’octubre, 8 de desembre.
Deixarem de banda els nostres grans edificis romans patrimoni
UNESCO (Muralles, Fòrum Provincial, Circ i Amfiteatre) per descobrir
les nombroses restes arqueològiques que hi ha amagades en
cada racó de la Part Alta: aqüeductes, epigrafia, torres, monuments
visigòtics... Una passejada especial guiada per una arqueòloga
per a tothom que vulgui anar més enllà d’una visita convencional.
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Descobrint la vall de Sant Daniel, entorn del monestir
de Sant Pere de Galligants
Organitza: MAC Girona, Sant Pere de Galligants
Dates: Tot l’any, prèvia reserva
Lloc: Girona
Web: www.macgirona.cat/
Itinerari adreçat tant al públic de turisme familiar, com a joves, adults
i escolars, en el qual es combinen aspectes de la natura i la cultura
i es descobreixen diferents racons emblemàtics de la vall.

Els Misteris de Mr. Stone
Organitza: Agència Catalana de Patrimoni Cultural
Dates: Primer dissabte de mes
Lloc: Miravet/Sant Pere de Rodes/Santes Creus
Activitat guiada que segueix els passos de Mr. Stone, un intrèpid
viatger a la recerca de llocs únics i fantàstics, amb secrets i enigmes
per resoldre. Possibilitat de fer l’activitat de forma autònoma.

Rutes vinculades
a Gaspar de Portolà

Organitza: Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
i Institut d’Estudis Ilerdencs
Dates: Primer trimestre de 2018
Lloc: Comarques de Lleida
Rutes turístiques a les comarques de Lleida vinculades a la figura
del lleidatà Gaspar de Portolà, primer governador de Califòrnia
del 1767 al 1770.
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Visites i tallers familiars a la Cripta Gaudí
Organitza: Cripta Gaudí de la Colònia Güell / ALS
Dates: L’últim diumenge de mes
Lloc: Santa Coloma de Cervelló
Web: www.gaudicoloniaguell.org/ca/que-visitar/cripta-gaudi
Visita dinàmica que permet descobrir la Colònia Güell
i la Cripta Gaudí. Es complementa amb tallers familiars.

Visita dinamitzada
«Templer per un dia»

Organitza: Turisme de Lleida
Dates: Segon diumenge de mes
Lloc: Lleida
Web: www.turismedelleida.cat
Activitat per conèixer-ho tot de l’orde militar del castell de Gardeny.

Visita medieval a Vilafranca del Penedès
Organitza: Ajuntament de Vilafranca del Penedès
– Servei de Promoció Turística
Dates: 14 de gener, 11 de març, 13 de maig, 8 de juliol,
9 de setembre, 14 d’octubre, 11 de novembre i 9 de desembre
Lloc: Vilafranca del Penedès
Organitzat per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, es tracta
d’un recorregut per descobrir el patrimoni d’arquitectura civil
i religiosa de la Vilafranca del segle XII.
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Activitats culturals
de Catalonia Sacra
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Organitza: Catalonia Sacra
Dates: Caps de setmana de març a novembre
Lloc: Catalunya
Web: www.cataloniasacra.cat
Una cinquantena d’activitats relacionades amb el patrimoni cultural
de l’Església a Catalunya que es permet visitar.

Toca Tàrraco!
Visita-taller familiar al patrimoni romà UNESCO de Tarragona
Organitza: NEMESIS arqueologia i difusió cultural
Dates: 2018: 28 i 29 de març, 13 d’octubre, 3 de novembre
i 8 de desembre. A les 11h
Toca Tàrraco és una activitat adreçada a un públic familiar que
combina la realització d’una completa visita cultural guiada als
monuments declarats Patrimoni Mundial UNESCO de Tarragona
amb una part de taller amb manipulació d’objectes i vestuari
reproduccions d’època romana. Els/les participants, a més de gaudir
d’amenes explicacions sobre els monuments, podran manipular
objectes quotidians d’època romana: elements d’escriptura,
ceràmica, joguines, etc. També es vestiran dos participants,
un noi i una noia, per explicar com era la moda i les implicacions
socials del vestit en època antiga. Amb aquesta visita-taller,
l’antiga Tàrraco no només es veu, també es toca!
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Visita nocturna teatralitzada al cementiri patrimonial
de Vilafranca
Organitza: Ajuntament de Vilafranca del Penedès
– Servei de Promoció Turística
Dates: 31 de març, 28 d’abril, 29 de setembre, 27 d’octubre,
3 de novembre
Lloc: Vilafranca del Penedès
Visita guiada en la qual diversos personatges expliquen la història
de Vilafranca del Penedès i del seu cementiri, que conté elements
arquitectònics, dissenyats per arquitectes de renom.

Visita modernista teatralitzada a Vilafranca del Penedès
Organitza: Ajuntament de Vilafranca del Penedès
– Servei de Promoció Turística
Dates: 8 d’abril, 3 de juny, 7 d’octubre, 6 de maig, 1 de juliol
i 4 de novembre
Lloc: Vilafranca del Penedès
Itinerari que segueix el patrimoni arquitectònic modernista
de Vilafranca del Penedès a través de l’escultura, les arts gràfiques
i els edificis més emblemàtics. Inclou interiors de la Casa Miró
i la Casa Freixedas.

Pirates i corsaris a Sant Pere de Rodes
Organitza: Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Dates: Vespres de primavera i estiu
Lloc: Sant Pere de Rodes
Visita per descobrir les històries i llegendes dels pirates i corsaris que,
durant segles, navegaven i castigaven la costa del cap de Creus.
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Nit dels Museus a Lleida
Organitza: Museus i equipaments culturals de la ciutat de Lleida
Dates: 19 de maig
Lloc: Lleida
Web: www.paeria.es
Els museus i equipaments culturals de la ciutat de Lleida celebren
conjuntament la Nit dels Museus: portes obertes i propostes
ludicoculturals per a tothom.

Nit dels Museus i el Patrimoni de Reus
Organitza: Ajuntament de Reus
Dates: 20 de maig
Lloc: Reus
Web: www.reus.cat
Activitats i visites nocturnes a diferents espais patrimonials
singulars de la ciutat.

Visió romànica
Organitza: Museu Episcopal de Vic
Dates: Primer dissabte de mes
Lloc: Vic
Web: www.museuepiscopalvic.com
Visita guiada al Museu Episcopal de Vic per descobrir la seva
col·lecció d’art medieval i pujar al campanar de la catedral.

Art & Gastronomia
Organitza: Museu Episcopal de Vic
Dates: Tots els dimecres
Lloc: Vic
Web: www.museuepiscopalvic.com
Els dos grans atractius de la ciutat de Vic, l’art i la gastronomia,
s’uneixen en una visita guiada al Museu Episcopal de Vic i a la Casa
Riera Ordeix, elaboradora de la llonganissa de Vic.
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Restauració de pintures renaixentistes
Organitza: Capítol Catedral de Tarragona-Expertus Turismo y Ocio
Dates: De maig a desembre
Lloc: Tarragona
Web: www.expertus.es/turismoyocio
Visita a la Catedral de Tarragona que permet veure, a través d’una
pantalla, el procés de restauració de les sarges de l’orgue renaixentista i dues portes de doble batent, que incorporen olis pintats sobre
teles. Hi ha també tallers, conferències i concerts d’orgue.

El laberint dels indians

Organitza: Expertus Turismo y Ocio – Parc Samà
Dates: Des de maig de 2017
Lloc: Cambrils
Web: www.expertus.es/turismoyocio
Al Parc Samà, el laberint acull una exposició basada en el llegat
cultural, econòmic i social dels indians i el seu reflex en la música,
la literatura, el cinema, l’arquitectura o el comerç.

Posta de sol al campanar de Santa Maria
Organitza: Ajuntament de Vilafranca del Penedès
– Servei de Promoció Turística
Dates: Dissabtes de juny i juliol, agost, setembre
(excepte l’1 de setembre) i 6 i 13 d’octubre
Lloc: Vilafranca del Penedès
Visita guiada a l’església de Santa Maria, de Vilafranca del Penedès,
i pujada al campanar coincidint amb la posta de sol.
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Diades dels Castellers de Vilafranca i Xicots de Vilafranca
Organitza: Castellers de Vilafranca i Xicots de Vilafranca
Dates: Festa Major (agost-setembre); Diada Castellera del Roser,
Festa de la Colla Castellera Xicots de Vilafranca, Diada Castellera
de Sant Miquel (octubre); Diada Castellera de Tots Sants (novembre)
Lloc: Vilafranca del Penedès
Festes per gaudir dels castells humans a Vilafranca del Penedès,
la «plaça més castellera».

Portes obertes al Gaudí Centre Reus
Organitza: Reus Promoció
Dates: 25 de juny
Lloc: Reus
Web: www.gaudicentre.cat
El Gaudí Centre Reus obre les portes i fa una visita amenitzada durant
la qual es representen diferents escenes de la vida d’Antoni Gaudí.

Nits del Temple
Organitza: Turisme de Lleida
Dates: Estiu
Lloc: Lleida
Web: www.turismedelleida.cat
Visites guiades nocturnes per descobrir el castell de Gardeny
i el patrimoni templer de la ciutat de Lleida.

Millora de la senyalització turística dels recursos culturals
Organitza: Direcció General de Turisme
Dates: De juny a desembre
La Direcció General de Turisme revisarà i ampliarà la senyalització
del Camí de Sant Jaume a Catalunya, així com la dels conjunts
històrico-artístics.
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Art Urbà a Penelles
Organitza: Ajuntament de Penelles / Diputació de Lleida
Dates: Octubre
Lloc: Penelles
Web: www.penelles.cat
Visites culturals per veure una cinquantena de pintures murals
a la localitat de Penelles, a Lleida.

La Ruta del Cister
Organitza: La Ruta del Cister
Dates: Tot l’any
Lloc: Santes Creus, Poblet i Vallbona de les Monges
Web: www.larutadelcister.info
Ruta per conèixer el patrimoni monumental, cultural i tradicional
de les comarques que acullen els monestirs reials de Santes Creus,
Poblet i Vallbona de les Monges. Hi ha diverses propostes com
el talonari cultural de vals 2x1, l’entrada conjunta als monestirs
o les visites guiades a les comarques.
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Fires, festes i diades
Festa del Xató
Organitza: Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Dates: 25 de febrer
Lloc: Vilafranca del Penedès
Web: www.rutadelxato.com/ca/
Festa del Xató a Vilafranca del Penedès, ciutat on es pot gaudir
d’aquest típic plat amb les característiques pròpies de les cinc
destinacions que són presents a la Ruta del Xató: Vilafranca
del Penedès, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, Sitges i Calafell.

29a Mostra d’Igualada - Fira de teatre infantil i juvenil
Organitza: La Mostra d’Igualada - Fira de teatre infantil i juvenil
Dates: Del 12 al 15 d’abril
Lloc: Igualada
Web: lamostraigualada.cat
Igualada acull aquesta fira de referència de les arts escèniques
de Catalunya per a tots els públics.

La Gran Festa del Modernisme i els Indians
Organitza: Expertus Turismo y Ocio - Parc Samà
Dates: Abril i maig
Lloc: Cambrils
Web: www.expertus.es/turismoyocio
El Parc Samà acull aquesta activitat en la qual modernisme,
indians i naturalesa s’uneixen en una celebració que conjuga
els vestits blancs, les havaneres, les exposicions, els jocs
i les visites teatralitzades.
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Festa Alícia’t
Organitza: Fundació Catalunya La Pedrera
Dates: 5 i 6 de maig
Lloc: Sant Fruitós de Bages
Web: festaalicia.alicia.cat
La Fundació Alícia, ubicada al complex de Món Sant Benet, acull
un cap de setmana per conèixer i tastar els productes agroalimentaris
de qualitat i més singulars fets a les comarques de Barcelona,
i per descobrir els atractius turístics i gastronòmics del territori.

Trapezi. Fira del Circ de Catalunya
Organitza: Ajuntament de Reus
Dates: Del 10 al 13 de maig
Lloc: Reus
Web: trapezi.cat
Trapezi és la fira de referència per a tots els amants del circ,
professionals, programadors i públic. Disposa d’un segell propi
obert a diverses tendències, estètiques, formats i maneres
d’entendre i viure el circ.

Fira Modernista de Terrassa

Organitza: Ajuntament de Terrassa
Dates: 11, 12 i 13 de maig
Lloc: Terrassa
Web: www.terrasa.cat
Cap de setmana d’activitats per tornar a viure l’esplendor modernista
de la ciutat de Terrassa. L’edició de 2018 estarà dedicada a la cuina
modernista.
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Girona, Temps de Flors

Organitza: Ajuntament de Girona
Dates: Del 12 al 20 de maig
Lloc: Girona
Web: www.gironatempsdeflors.net/cat/inici.php
Durant deu dies, la ciutat de Girona vesteix de flors i instal·lacions
artístiques els seus monuments, patis i jardins, omplint-se de colors
i sensacions.

5a Diada del Patrimoni dels Minyons de Terrassa
Organitza: Colla castellera Minyons de Terrassa
Dates: 26 de maig
Lloc: Terrassa
Web: www.minyons.cat
Diada que reivindica dos dels patrimonis culturals més importants
de Terrassa, els castells i el conjunt arquitectònic de la Seu d’Ègara.

Maig Festiu a Lleida
Organitza: Turisme de Lleida i Ajuntament de Lleida
Dates: Caps de setmana de maig
Lloc: Lleida
Web: www.turismedelleida.cat
Cada cap de setmana de maig és una festa a Lleida: Fira de Titelles,
Festa Major, Festa de Moros i Cristians i Aplec del Caragol.
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Festa Major de Sant Pere
Organitza: Ajuntament de Reus
Dates: Del 24 al 29 de juny
Lloc: Reus
Web: www.reus.cat
Els actes principals de la Festa Major de Sant Pere a la ciutat de Reus
giren al voltant de la processó amb la imatge del patró i de la sortida
al carrer dels diferents elements i grups festius.

Tarragona, Ciutat de Castells

Organitza: Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
Dates: Del 24 de juny al 24 de setembre
Lloc: Tarragona
Web: www.tarragonaturisme.cat/ca/tarragona-ciutat-de-castells
Una iniciativa de la ciutat de Tarragona que té com a objectiu apropar
el món casteller a tothom. Jornades castelleres per veure i viure els
castells des de dins.

Festa Major Sant Miquel dels Sants de Vic
Organitza: Ajuntament de Vic i diverses entitats de la ciutat
Dates: Del 30 de juny al 8 de juliol
Lloc: Vic
Web: www.vic.cat
Extens programa d’actes amb voluntat d’aglutinar les diferents
expressions dels ciutadans de Vic en tots els àmbits.
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Sopar Medieval del Monestir de les Avellanes
Organitza: Monestir de les Avellanes
Dates: 9 de juliol
Lloc: Ós de Balaguer
Web: www.monestirdelesavellanes.com/
El monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes acull aquesta
activitat cultural de divulgació científica i gastronòmica en la qual
els comensals viatgen per la història a través d’una experiència
gastronòmica medieval.

Tarragona Història Viva
Organitza: Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
Dates: De mitjans de juliol a inicis de setembre
Lloc: Tarragona
Web: www.tarragonaturisme.cat/ca/historia-viva
Un viatge al passat romà de la mà de reconstruccions històriques
que permeten descobrir com vivien els habitants de Tàrraco.

Un casament Reial
Organitza: Ajuntament de Gandesa
Dates: 20 i 21 d’octubre
El grup de teatre la Farsa rememora un episodi històric que va passar
el 17 d’octubre de 1319, conegut com la Farsa de Gandesa.
L’any 1319 a Gandesa es va celebrar un estrany enllaç matrimonial
entre l’Infant Jaume I, fill de Jaume II i Elionor, filla de Fernando IV,
Rei de Castella… aquest fet és conegut com “La Farsa de Gandesa”.

Festa Major de Vilafranca del Penedès
Organitza: Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Dates: Del 29 d’agost al 2 de setembre
Lloc: Vilafranca del Penedès
Festa considerada Patrimoni d’Interès Nacional per la conservació
del seu folklore i la riquesa cultural que des del segle XVII manté una
estructura similar, amb actes religiosos i actes populars que omplen
els carrers i les places de la població.
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Festes de Misericòrdia
Organitza: Ajuntament de Reus
Dates: Del 21 al 25 de setembre
Lloc: Reus
Web: www.reus.cat
La segona Festa Major de Reus o Festa Major Petita commemora
l’aparició de la Mare de Déu de la Misericòrdia a una pastoreta.

21a Fira Mediterrània de Manresa
Organitza: Fundació Mediterrània, Fira d’espectacles
d’arrel tradicional
Dates: Del 4 al 7 d’octubre
Lloc: Manresa
Web: firamediterrania.cat
Mercat d’espectacles amb la tradició mediterrània com a eix.
Es mou en dos àmbits principals: la cultura popular
i les músiques del món.

Fires de Girona
Organitza: Ajuntament de Girona
Dates: Del 26 d’octubre al 4 de novembre
Lloc: Girona
Web: www2.girona.cat/ca/firesdesantnarcis
Més de 200 actes formen la programació de les Fires de Sant Narcís,
la festa major de Girona.
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Festivals
Guitar Bcn
Organitza: The Project Music Company, SL
Dates: Gener-juliol
Lloc: Barcelona
Web: www.guitarbcn.com
Aquest festival dedicat a la guitarra presenta una programació
eclèctica i cosmopolita destinada a un públic jove, urbà
i conceptualment modern.

37è Festival Jazz Terrassa
Organitza: Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa
Dates: Del 7 al 25 de març
Lloc: Terrassa
Web: www.jazzterrassa.org
Aquest festival acull concerts, balls, jornades gastronòmiques, tallers,
exposicions, un cicle de cinema, conferències i homenatges, sempre
amb el jazz com a element principal.

MOT - Festival de Literatura
Organitza: Ajuntament de Girona
Dates: Del 15 al 24 de març
Lloc: Girona i Olot
Web: festivalmot.cat
Festival de literatura de referència amb vocació d’arribar a tot tipus
de públic sense renunciar a la qualitat.
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FEC-Festival Europeu de Curtmetratges
Organitza: POCC i Ajuntament de Reus
Dates: Del 21 al 25 de març
Lloc: Reus
Web: www.fecfestival.com
Festival de cinema dedicat a curtmetratges de ficció europeus.
Té una secció competitiva i un seguit d’activitats paral·leles.

Festival Strenes
Organitza: Promoarts Music
Dates: Del 24 de març a l’1 de maig
Lloc: Girona
Web: www.festivalstrenes.cat
Durant aquest festival els artistes catalans presenten els seus nous
treballs discogràfics, inicien o finalitzen les seves gires i presenten
espectacles inèdits.

Festival de Música Religiosa
Organitza: Ajuntament de Vic i parròquia de la Pietat
Dates: Setmana Santa
Lloc: Vic i les Masies de Roda
Web: www.vic.cat
Les esglésies i convents de Vic i el monestir de Sant Pere
de Casserres acullen aquest cicle de concerts amb el propòsit
d’unir la música amb els conceptes de proximitat, país, pedagogia
i diversitat.
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Festival Sismògraf
Organitza: Ajuntament d’Olot i Departament de Cultura
de la Generalitat
Dates: Del 19 al 22 d’abril
Lloc: Olot
Web: www.sismografolot.cat
Festival de dansa amb propostes catalanes i internacionals.

20è Festival de Jazz de Vic
Organitza: Vic Bang Jazz Cava, Ajuntament de Vic, VICCC
Dates: Maig
Lloc: Vic
Web: www.festivaljazzvic.cat
El festival està dedicat al jazz d’avantguarda: impulsa la nova creació
i esdevé un aparador del més destacat de l’escena experimental.

Festival terres Catalunya
Organitza: Filmsnòmades
Dates: Del 2 al 5 de maig
Lloc: Tortosa
Web: terres.info
Aquest festival aplega produccions basades en el turisme natural
i familiar i en el desenvolupament sostenible.

Girona a Cappella Festival
Organitza: DDM Visual
Dates: Maig
Lloc: Girona
Web: www.gironacappella.cat
Festival de música a cappella on tenen cabuda tots els estils
musicals del gènere.

L’Any del Turisme Cultural 2018

Tarraco Viva

64

Organitza: Ajuntament de Tarragona amb la col·laboració del Museu
Nacional Arqueològic de Tarragona, la Diputació de Tarragona
i empreses patrocinadores
Dates: Del 13 al 27 de maig
Lloc: Tarragona, Cambrils, Constantí, Altafulla i Vila-rodona
Web: www.tarracoviva.com
Diverses localitats tarragonines acullen unes 400 activitats en una
trentena d’espais patrimonials, enguany sota el lema «Esport i cultura
al Mediterrani clàssic».

VIDA, Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú
Organitza: Sitback Produccions, SL
Dates: Del 28 de juny a l’1 de juliol
Lloc: Vilanova i la Geltrú
Web: www.vidafestival.com
Nou concepte de festival que pretén encabir en un sol esdeveniment
diferents disciplines artístiques al voltant de la música.
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Undàrius. Festival de cultura popular i tradicional de Girona
Organitza: Escampillem
Dates: Del 28 de juny a l’1 de juliol
Lloc: Girona
Web: www.escampillem.cat/undarius/
Festival d’estiu de vocació transfronterera dedicat a la cultura
popular i tradicional catalana i occitana, però també connectat
amb altres cultures europees.

Festival Cruïlla
Organitza: Barcelona Events Musicals, SL
Dates: 13 i 14 de juliol
Lloc: Barcelona
Web: www.cruillabarcelona.com
Festival d’estiu de Barcelona, cosmopolita, obert i singular.

Festival Reus Blues
Organitza: AMCA
Dates: 14 i 15 de juliol
Lloc: Reus
Web: www.reus.cat/ajuntament/festival-reus-blues
El festival ofereix la diversitat de tendències musicals que conviuen
en el blues.

Festival Nits de Cinema Oriental
Organitza: Festival Nits del Cinema Oriental, Ajuntament de Vic
i Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Dates: Del 17 al 22 de juliol
Lloc: Vic
Web: cinemaoriental.com
Festival que apropa al públic la cultura asiàtica, bàsicament a través
del cinema però, també, de la gastronomia o les arts plàstiques
i escèniques.
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Jazz Festival de l’Estartit
Organitza: Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí
Dates: Del 19 al 22 de juliol
Lloc: Torroella de Montgrí-l’Estartit
Web: www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/jazz-lestartit-8.html
Concerts de diferents disciplines del jazz i propostes atraients
per promoure aquest gènere musical a l’Estartit.

Festival de la Porta Ferrada
Organitza: The Project Music Company, SL
Dates: Juliol i agost
Lloc: Sant Feliu de Guíxols
Web: www.festivalportaferrada.cat
Festival internacional de caràcter interdisciplinari que aplega obres
de música, dansa i teatre.

Festival de Torroella de Montgrí
Organitza: Joventuts Musicals Torroella de Montgrí
Dates: Del 28 de juliol al 19 d’agost
Lloc: Torroella de Montgrí-l’Estartit
Web: www.festivaldetorroella.cat
La música i l’art es fusionen amb els espais que el patrimoni
arquitectònic de Torroella de Montgrí-l’Estartit ofereix per
a l’expressió cultural.

L’Any del Turisme Cultural 2018

FiraTàrrega 2018
Organitza: Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega
Dates: Del 6 al 9 de setembre
Lloc: Tàrrega
Web: www.firatarrega.cat
Mercat internacional de les arts escèniques.
És un esdeveniment de referència.

Festival TNT
Organitza: Centre d’Arts Escèniques de Terrassa
- Ajuntament de Terrassa
Dates: Finals de setembre
Lloc: Terrassa
Web: www.tnt.cat
Festival que impulsa i difon les arts i la creació contemporània
i multidisciplinària.

Festival d’Astronomia del Montsec
Organitza: Parc Astronòmic del Montsec
Dates: Octubre
Lloc: Àger
Web: www.parcastronomic.cat
Activitats relacionades amb l’astronomia orientades especialment
al turisme familiar.

Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya
Organitza: Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema
de Catalunya
Dates: Del 5 al 14 d’octubre
Lloc: Sitges
Web: sitgesfilmfestival.com/cat
La 51a edició del Festival és una cita ineludible per veure les
últimes tendències i les noves tecnologies aplicades al cinema
i a la producció audiovisual.
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COS – Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual
Organitza: Ajuntament de Reus
Dates: Del 19 al 21 d’octubre
Lloc: Reus
Web: www.cosreus.cat
Espectacles de dansa, gest i titelles, gest i humor... en nous escenaris
urbans que s’afegeixen als tradicionals del festival.

MOST Festival Internacional del Cinema del Vi el Cava
Organitza: VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya
i Cineclub Vilafranca
Dates: Comença el primer dijous de novembre i té onze dies
de durada. Coincideix amb el Dia Internacional de l’Enoturisme
(segon diumenge de novembre)
Lloc: Penedès i Priorat
Web: www.mostfestival.cat
Festival de cinema a diverses localitats del Penedès i el Priorat
que recull la millor producció audiovisual internacional sobre
la vinya i el vi.

Festival Memorimage - Festival Internacional de Cinema de Reus
Organitza: Ajuntament de Reus
Dates: Del 7 al 10 de novembre
Lloc: Reus
Web: memorimage.reus.cat
Festival que se centra exclusivament en pel·lícules que utilitzen
imatges d’arxiu i que destaca la funció de la imatge en la configuració
de la memòria individual i col·lectiva.

Festival Mil·lenni
Organitza: Concert Studio
Dates: De novembre a maig
Lloc: Barcelona
Web: www.festival-millenni.com
Sis mesos i més de 40 concerts dins una gran varietat
d’estils musicals.
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Black Music Festival
Organitza: Multi-Art Produccions
Dates: Del 2 al 18 de març
Lloc: Girona
Web: www.blackmusicfestival.com
Blues, jazz, soul, funk, R&B, hip-hop i altres estils arriben
a tots els racons de Girona de la mà del festival de referència
de la música negra.

Festivalot. Festival de música en família
Organitza: Pistatxo Produccions
Dates: 2 i 3 de juny
Lloc: Girona
Web: festivalot.cat/category/musica-en-familia/
Aquest festival té l’objectiu d’apropar tots els estils musicals a petits
i grans per gaudir junts de la música en directe.

Tempo Sota les Estrelles
Organitza: Associació Cultural Cinètica
Dates: Del 20 de juliol al 13 d’agost
Lloc: Girona
Web: www.temposotalesestrelles.com
El Barri Vell de Girona acull aquest festival que convida a gaudir
de l’experiència musical de jazz i soul tot degustant vins i tastets
en format pop-up.

Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona
Organitza: Diputació de Girona amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Girona i Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat
Dates: Del 28 d’agost a l’1 de setembre
Lloc: Girona
Web: www.fitag.cat
Festival internacional dedicat difondre i promoure el teatre amateur
de tot el món a Catalunya.
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Festival de Jazz Girona
Organitza: Produccions Fila 6
Dates: Setembre
Lloc: Girona
Web: www.gironajazzfestival.cat
El millor jazz d’avantguarda català, europeu i internacional a Girona,
amb propostes de primer nivell per a tots els públics.

Concerts
El so de les cases
Organitza: Ajuntament de Vic
Dates: 2 i 3 de juny
Lloc: Vic
Web: www.vic.cat
Un cap de setmana de concerts gratuïts de format curt en espais
singulars de Vic, públics i privats, oberts expressament per a l’ocasió.

Nits d’Estiu a la Pedrera
Organitza: Fundació Catalunya-La Pedrera
Dates: Del 8 de juny a 15 de setembre. Nits de divendres i dissabtes
Lloc: Barcelona
Web: fundaciocatalunya-lapedrera.com
Música de jazz en directe al terrat de la Pedrera.

Vijazz
Organitza: Acadèmia Tastavins Penedès
Dates: 6, 7 i 8 de juliol
Lloc: Vilafranca del Penedès
Web: vijazzpenedes.com
Mostra de vins i caves del Penedès amb actuacions de jazz
i activitats complementàries culturals, gastronòmiques i turístiques.
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30è Mercat de la Música Viva de Vic
Organitza: Ajuntament de Vic i Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya
Dates: Del 12 al 16 de setembre
Lloc: Vic
Web: www.mmvv.cat
Fira professional del món de la música. Concerts en viu de tots
els gèneres i per a tots els públics omplen els escenaris i carrers
de la ciutat.

Nits de Clàssica
Organitza: Auditori de Girona
Dates: Del 27 de juny a 23 de juliol
Lloc: Girona
Web: www.auditorigirona.org/nitsdeclassica/cat/programacio.php
Espai dedicat a la música clàssica en el qual actuen músics
i formacions del país i els solistes internacionals més destacats.

Cicle de concerts a la Col·legiata de Cardona
Organitza: Fundació Cardona Històrica / ALS
Dates: 2018
Lloc: Cardona
Web: www.cardona.cat
Cicle de concerts de música sacra d’arreu d’Europa a la Col·legiata
de Sant Vicenç de Cardona.
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Publicacions
Fulletons de les Rutes temàtiques
Organitza: Direcció General de Turisme amb la col·laboració
de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural
Dates: 2018
Els fulletons de les Rutes del Romànic, Gòtic i del Modernisme seran
actualitzats i reformulats a nivell de disseny, per poder distribuir
a les oficines de turisme de Catalunya i als esdeveniments turístics
de referència.

Catàleg “Catalunya, Descobreix i viu l’art i la cultura”
Organitza: Agència Catalana de Turisme
Dates: 1 de febrer de 2018
Web: http://act.gencat.cat/qui-som/publicacions/
Catàleg que pretén oferir una visió general del turisme cultural que
es pot gaudir a Catalunya. Està editat en vuit idiomes: català, castellà,
anglès, francès, alemany, italià, rus i holandès.

Monogràfic Traveler “Cataluña, 365 días de viaje y cultura”
LO S

L U GA R E S

M Á S

B E L LO S

D E L

Organitza: Condé Nast Traveler i Agència Catalana de Turisme
Dates: Llançament el 22 de febrer, presentació el 12 d’abril a Madrid
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“Parlem de cultura. D’utilitzar la benzina del viatge per engegar
el motor de la saviesa”. Així comença el pròleg del monogràfic
amb què Condé Nast Travel s’uneix a l’Any del Turisme Cultural
per promoure les possibilitats del turisme cultural de Catalunya.
A finals d’any s’haurà editat en castellà, anglès, francès i holandès.

Nou catàleg promocional “Lleida Cultura”
Organitza: Patronat de turisme de la Diputació de Lleida
Dates: Gener 2018
Edició d’un nou catàleg promocional Lleida Cultura i d’un
nou microsite específica de cultura.
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