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NOVETATS 2019 

 

 

Sis rutes per conèixer el territori  

 

Catalunya és una destinació amb una geografia molt variada i llocs molt interessants des 

del punt de vista patrimonial i gastronòmic. Amb motiu de la celebració de l'Any del 

Turisme Cultural, s'han dissenyat sis grans rutes per fer amb cotxe i descobrir el territori 

segons les preferències de cada viatger: Els Pirineus, des dels cims fins al mar; Seguint 

el Mediterrani; Patrimoni Mundial, de la muntanya al mar; Allò que Catalunya amaga: 

de la costa cap a ponent; La cultura et marca el camí, i De Barcelona als Pirineus de 

Catalunya. 

 

www.catalunya.com 

 

 

Legends of Catalonia, el videojoc de realitat virtual per viure Catalunya  

 
Aquesta experiència interactiva de realitat virtual permet viure en primera persona un 

viatge no convencional. El jugador es converteix en el protagonista de les històries i 

llegendes de Catalunya, on la força i l'instint seran igual de necessaris per superar tots 

els reptes i fer front al drac mil·lenari. Aquest viatge en el temps portarà al jugador a la 

Tarraco del segle I dC, a la muntanya de Montserrat, a descobrir la màgia submarina 

que hi ha a Cadaqués i a descobrir els secrets que amaga la ciutat de Barcelona. 

L’excapità del Barça, Carles Puyol, l'alpinista Edurne Passaven, i els germans Roca 

protagonitzen aquest videojoc per descobrir Catalunya. 

 

www.legendsofcatalonia.com 

 

 

Ciutats i Viles amb Caràcter i Pobles amb Encant 

 
La marca Ciutats i Viles amb Caràcter té com a objectiu posar en valor el patrimoni 

urbà de Catalunya i promocionar aquelles ciutats i pobles que combinen diferents 

aspectes (cultura, art, gastronomia, arquitectura, innovació, etc.) per oferir al visitant 

una experiència completa. Calella de Palafrugell i Montsonís són els primers Pobles 

amb Encant. Manresa i Montblanc, les noves Ciutats i Viles amb Caràcter. Aquestes 

localitats se sumen a les ja certificades Lleida, Tarragona, Girona, Terrassa, Vic, Reus, 

Vilafranca del Penedès i Tortosa. 

 

www.catalunya.com 

 
 
Temporada de neu 2018-2019  
 
Catalunya compta amb 16 estacions d'esquí i muntanya, amb gairebé 700 quilòmetres 

de pistes. A més de les pistes, el sol, una temperatura agradable i una bona oferta 

http://www.catalunya.com/
http://www.legendsofcatalonia.com/
http://www.catalunya.com/
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gastronòmica, al territori Pirineus, són un complement clau en el turisme de neu. Cal 

destacar que les estacions d'esquí catalanes acullen diferents proves nacionals i 

internacionals d'esports d'hivern, com a descens, super-G (eslàlom alpí de llarg 

recorregut) o eslàlom combinat (descens + eslàlom), entre d’altres. 

 

L’ACT ha certificat diverses estacions d'esquí i de muntanya amb el segell de Turisme 

Familiar: Espot, Port Ainé, Vallter 2000, La Molina, Vall de Núria, Boí-Taüll i Masella. 

Disposen d'equipaments i serveis, com escoles d'esquí, jardins de neu per als més petits, 

parcs lúdics...  

 

Altres activitats, a més de l'esquí alpí, nòrdic, snowboard, etc., que es poden practicar 

en aquestes estacions són: rutes amb raquetes de neu, segway, mushing, trineu tirat amb 

cavalls, busseig sota el gel, excursions en motos de neu guiades i construcció d'iglús. 

 

Les 10 estacions d'esquí alpí són: Baquèira Beret, Boí Taüll, Espot Esquí, La 

Molina, Masella, PortAiné, Port del Comte, Tavascan, Vall de Núria i Vallter 2000. Les 

6 d'esquí nòrdic són: Aransa, Guils Fontanera, Lles, Sant Joan de l’Erm, Tuixent-La 

Vansa i Virós Vallferrera. 

 
http://www.visitpirineus.com/ca 

  
  
Viles Marineres  

 

L’ACT llança aquesta nova marca turística per a la promoció i comercialització dels 

municipis de fins a 70.000 habitants que tinguin una forta personalitat marinera. Poden 

optar a aquesta marca aquelles poblacions amb uns requisits específics, com tenir port, 

que duen a terme activitats relacionades amb els treballs en el mar o pesqueres 

(confraria de pescadors o llotja de peix), que tinguin vestigis molt evidents de la seva 

relació amb el mar (per exemple, els municipis indians), o que ofereixin activitats 

turístiques amb un nombre significatiu d'elements que avalin el seu caràcter mariner. De 

moment, una vintena de municipis s'han interessat per aquest projecte que pretén 

posicionar aquestes viles com a destinacions turístiques a nivell nacional i internacional. 

 

www.catalunya.com 

http://www.visitpirineus.com/ca
http://www.catalunya.com/
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COSTA BRAVA 

 

Lloret de Mar, exemple de renovació i modernització d'una destinació 

capdavantera 

 
Administracions i empreses de destinacions de la costa catalana amb una llarga tradició 

turística, com Lloret de Mar, a la Costa Brava, fa temps que treballen per renovar-se i 

modernitzar la seva oferta d'allotjament i la d'altres negocis turístics. 

 

Sector públic i sector privat uneixen esforços per complir amb les expectatives dels 

turistes, tenint en compte l'augment de l'exigència actual de la demanda i l'increment 

dels nivells de qualitat que imposa el mercat. Es tracta de generar noves experiències 

que satisfacin els visitants amb propostes amb un alt valor afegit, per continuar atraient-

los i fidelitzant-los. 

 

Lloret de Mar té en marxa un pla operatiu específic de renovació de la destinació 

turística. S'ha identificat la necessitat de renovar una part de l'oferta actual per crear 

nous i sofisticats productes turístics centrats en l'especialització per segments, 

l'excel·lència de les instal·lacions i l'alta qualitat. Per aquest motiu administracions i 

empresaris promouen des de 2015 el Pla integral de modernització de l'oferta turística. 

 

En aquesta línia, Lloret de Mar ha invertit més de 54 milions d'euros entre 2018 i 

principis de 2019. Aquestes inversions s'estan destinant a: 

 

 Reforma integral i modernització d'establiments hotelers obsolets. Per exemple, 

l'hotel HTOP Casino Royal es transformarà en el Azure 4*S i l’Athene passarà a 

ser el boutique GHT Sa Miratge 4*S. 

  

 Segmentació i especialització.   

 

o Noves instal·lacions splash en resorts familiars, com Selvamar i Fenals 

Garden.  

o Especialització en hotel gastronòmic i escola privada d'hostaleria a l'hotel 

Alegria Santa Cristina 4*. 

o Segmentació de perfil als nous hotels urbans Adults Only, com 

el Rosamar Es Blau. 

 

http://lloretdemar.org/es/ 

 

 

Museu de l'Or: joies i artesans 

 
A Sant Julià de Ramis, prop de Girona, en el que van ser les restes del castell, s'ha 

instal·lat el Dor Museum: Museu de la Joieria i Centre d'Art, un espai dedicat al món de 

la joieria i als artesans que fan possible que una joia sigui l'expressió d'un sentiment. La 

primera planta acull tot el relacionat amb el món de la joieria del segle XX, mentre que 

http://lloretdemar.org/es/
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la segona dedica el seu espai a exposicions temporals d'art, amb obres de Josep Maria 

Subirachs i Apel·les Fenosa. L'Espai Quim Hereu mostra el procés creatiu d'aquest 

artista representant de l’estrambotisme. 

 

El conjunt, que rep el nom de la Fortalesa de Sant Julià de Ramis, compta amb espais 

per a reunions i presentació d'esdeveniments, un hotel de cinc estrelles i un restaurant 

regentat pel guardonat xef Jordi Cruz. 

 

www.dormuseum.com/es/  www.lafortalesa.com/es/ 

 

 

Espai AQUAE 

 

El jaciment arqueològic del Camp dels Ninots, a l'entrada de la població de Caldes de 

Malavella, ha deixat al descobert restes úniques que es remunten a 3,1 milions d'anys 

enrere. Esquelets sencers de tapirs, bòvids i rinoceronts juntament amb peixos, 

tortugues, amfibis i fòssils vegetals. Aquest és l'embrió del futur espai AQUAE, un 

centre d'interpretació que s'inaugurarà el primer quadrimestre de 2019 i on es combinarà 

la recerca amb la difusió del patrimoni històric vinculat a l'aigua. 

 

www.caldesdemalavella.cat 

 

 

Observatori astronòmic a l'Alt Empordà 

 
A la població d'Albanyà, en el límit de l'Alt Empordà amb La Garrotxa, s'ha instal·lat 

un observatori astronòmic on el públic, de la mà d'experts científics, poden fer un 

recorregut pel firmament. 

 

Una graderia amb calefacció a l'aire lliure amb capacitat per a 124 persones permet 

gaudir d'un viatge sensorial a través de l'espai i el temps amb la música del compositor 

català Pep Sala, especialment composta per a l'ocasió. L'objectiu és conèixer els secrets 

d'aquest cel tan pur –l'únic International Dark Sky Park d'Espanya–, en diferents 

èpoques de l'any. L'experiència combinarà la projecció d'imatges en directe, captades 

pel telescopi de l'observatori, amb contingut audiovisual sobre astronomia. 

 

www.observatorialbanya.com/es/observatorio-astronomico-albanya 

 

 

Empúries Virtual, la ciutat grega i romana en 3D 

 

S'ha posat en funcionament Empúries Virtual, una nova manera de visitar el fòrum de 

l'antiga ciutat romana amb recreacions en 3D. Amb aquesta aplicació el visitant 

interactuarà entre el passat i el present a través d'unes ulleres i gaudirà així d'una 

experiència única per un itinerari per l'antiga ciutat grega i romana que culmina amb la 

visita al fòrum romà d'Empúries 

 

http://patrimoni.gencat.cat/es/coleccion/empuries 

http://www.dormuseum.com/es/
http://www.lafortalesa.com/es/
http://www.caldesdemalavella.cat/
http://www.observatorialbanya.com/es/observatorio-astronomico-albanya
http://patrimoni.gencat.cat/es/coleccion/empuries
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Cúpula de les Arts, nou espai cultural a Girona 

 

Girona disposa d'un nou espai polivalent per celebrar espectacles, esdeveniments 

corporatius i activitats diverses. Es tracta de la Cúpula de les Arts, una carpa iglú amb 

una graderia que permet configuracions diferents, escenaris variats i té capacitat per més 

de 800 persones. 

 

https://cupuladelesarts.com/ 

 

 

 

https://cupuladelesarts.com/
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COSTA DAURADA  

 

L’oferta turística de Salou, Cambrils i la Pineda es modernitza 

 

La Costa Daurada aposta per millorar, modernitzar i renovar la seva oferta turística. Els 

hotelers de Salou, Cambrils i la Pineda, per exemple, han invertit 142 milions d'euros en 

millores i creació de nous productes en el període 2015-2018. 

 

Així, alguns dels hotels que s'han reformat han augmentat les estrelles de 3 a 4, com 

l'Oasis Park, de la cadena Best Hotels. Altres establiments que s'han renovat han estat el 

Playa de Oro i el Villa Dorada, de la cadena Oh!tels. A la zona de Carles Buïgas de 

Salou, han posat al dia les seves instal·lacions els hotels Los Angeles, San Francisco, 

Playa Margarita, Salou Park, Acqua Hotel Salou, Oasis Park, Mediterráneo, Playa de 

Oro, Villa Dorada, Calypso, H10 Delfín i Best Negresco. L'H10 Vintage Salou i el 

Salou Suite han dut a terme una reforma integral i aquest últim ha passat a ser el Pierre 

& Vacances Salou Beach, de quatre estrelles, un establiment amb 106 noves habitacions 

pensades per a un públic familiar. 

 

Per la seva banda, la companyia Golden ha invertit per a un nou establiment a la zona 

de Cap Salou i Port Aventura prepara l'obertura d'un hotel de 150 habitacions a la zona 

del Far West. 

 

https://www.costadoradahoteles.org/ 

https://www.portaventuraworld.com/ 

 

 

Polsera turística per conèixer Reus  
 
La polsera turística Visit Reus és un multitiquet que, per primera vegada a la ciutat, 

inclou la visita a cinc dels espais més emblemàtics de Reus: el Gaudí Centre, 

el Pavelló dels Distingits de l'Institut Pere Mata (obra de Lluís Domènech i Montaner), 

el campanar de l'església prioral de Sant Pere, el Museu d'Art i Història i el Museu 

Arqueològic. 

 

El preu reduït de la polsera i la seva durada, sis mesos, pretén incrementar la satisfacció 

dels clients, allargar la seva estada i afavorir la seva fidelització, ja que facilita el retorn 

a Reus. 

 

www.reus.cat/turisme 

 

 

Vies Braves a Salou 

 

Aquests itineraris marins, les Vies Braves, senyalitzats i abalisats amb boies i cartells 

informatius, faciliten nedar en espais únics i segurs. A Salou s'ha posat en marxa el que 

va de cala Font a platja Llarga, amb una longitud de 970 metres. Es triga a recórrer entre 

https://www.costadoradahoteles.org/
https://www.portaventuraworld.com/
http://www.reus.cat/turisme
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15 i 22 minuts i és apte tant per nedar com per fer esnòrquel. En aquest itinerari es pot 

veure el fons marí de sorra, roca i posidònia i es recomana entre els mesos de maig i 

novembre. El segon recorregut és la Via Brava Salou entre la platja Llarga i la dels 

Capellans, amb una longitud de 962 metres i un fons marí i de durada similar a l'itinerari 

anterior. 

 

www.visitsalou.eu 

 

 

Primera dark ride a PortAventura  

 

Durant 2019, veurà la llum una nova atracció a Port Aventura Park. Es tracta de la 

primera dark ride del parc i estarà situada a SésamoAventura, l'àrea per als més petits. 

L'atracció, de la que podran gaudir tots els membres de la família, estarà protagonitzada 

pels famosos personatges de Barri Sèsam. 

 

Així mateix, un altre dels projectes en els quals està immers Port Aventura World és 

l'ampliació de la seva oferta hotelera. La temporada 2019 vindrà marcada per la 

incorporació al ressort d'un nou hotel de quatre estrelles superior que estarà situat en el 

complex hoteler del Far West. Aquest nou hotel obrirà les seves portes al juny de 2019. 

 

«Iglús dels estels», al ressort rural Xalet de Prades 

 

El ressort rural Xalet de Prades format per un conjunt de cases de fusta ecològiques 

situades al centre del parc natural de les muntanyes de Prades inaugura un nou concepte 

d’habitacions batejades com «iglús dels estels». Es tracta d’iglús amb estructura 

geodèsica de fusta per gaudir i dormir sota els estels. Amb capacitat per a dues 

persones, disposen de bany complet i aire condicionat. 

 

http://www.xaletdeprades.com/ 

 

 

 

 

http://www.visitsalou.eu/
http://www.xaletdeprades.com/
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COSTA BARCELONA 

 

 

Circuit de Barcelona-Catalunya, molt més que motor 

  
El Circuit de Barcelona-Catalunya posiciona el territori en el focus de l'atenció mundial, 

i converteix Catalunya en la capital dels esports de motor amb la celebració dels millors 

campionats d'automobilisme i motociclisme. Al seu calendari repeteixen, com de 

costum, la Fórmula 1 i MotoGP. El Gran Premi d'Espanya de F1, que tindrà lloc els dies 

10, 11 i 12 de maig; i el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, el 14, 15 i 16 de juny. 

  

Però els dos grans premis no són només motor, sinó que venen acompanyats de 

diferents propostes gastronòmiques i d'oci. Els espectadors poden acostar-se als seus 

ídols, alguns dels millors pilots del món, amb les sessions d'autògrafs en el Pit Lane del 

traçat. Emoció, velocitat i adrenalina: tres elements que es conjuguen des de fa més de 

dues dècades per oferir les majors exhibicions dels esports de motor. 

  

www.circuitcat.com 

 

 

Torres a la Vista! a Santa Susanna 

 

A Santa Susanna queden vestigis dels constants atacs pirates que va sofrir la costa 

catalana als segles XV i XVIII. Els habitants d'aquest municipi van construir grans torres i 

van fortificar les seves cases per protegir-se. Des de les torres podien albirar el mar i 

alertar de l'arribada dels pirates. Algunes d'aquestes fortificacions encara es mantenen 

dempeus i és possible visitar-les, endinsar-se en alguna d'elles i respirar l'ambient del 

món pirata. L'Oficina de Turisme de Santa Susanna ofereix la possibilitat de realitzar 

una visita guiada a diferents torres, a les pintures de l'església i a la Masia de Can Ratés. 

Al final del recorregut, s'ofereix una degustació de productes locals. 

 

http://stasusanna-barcelona.es/noticias-santa-susanna/visita-torres-vista-y-souvenirs-

locales/ 

 

 

Nou B&B, a Sant Pol 

 

El B&B Sant Pol és un hostal petit i acollidor situat al centre de Sant Pol de Mar, un 

dels millors racons de la costa del Maresme, que es troba a només 50 minuts de 

Barcelona, Girona i la Costa Brava. El seu entorn privilegiat ofereix diferents 

possibilitats d'oci tant a la platja com als propers parcs naturals del Montnegre i el 

Montseny, així com gaudir de la gastronomia mediterrània. 

 

www.bandbsantpol.cat 

 

 

 

http://www.circuitcat.com/
http://www.bandbsantpol.cat/
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Barcelona Pass Modernista 

 

La targeta Barcelona Pass Modernista dóna a conèixer als visitants no solament el llegat 

modernista de la ciutat de Barcelona, sinó també una sèrie de fires i festes modernistes 

que se celebren al llarg de l'any a les comarques barcelonines. A més del llegat d'Antoni 

Gaudí i de Lluís Domènech i Montaner a la ciutat de Barcelona, no es parlaria de 

modernisme català sense les obres de Gaudí com la cripta de la Colònia Güell de Santa 

Coloma de Cervelló i els jardins Artigas de la Pobla de Lillet, al Berguedà. Tampoc 

s'entendria l'obra de Domènech i Muntaner sense conèixer la seva casa particular a 

Canet de Mar, o els edificis de Jujol a Sant Joan Despí. El passi és vàlid per 7 dies. Amb 

un cost de 90 € inclou l'entrada a 15 edificis modernistes de Barcelona, Sitges, Terrassa, 

Mataró i Canet de Mar i una miniguia. 

 

https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25163/barcelona-pass-

modernista.html 

 

https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25163/barcelona-pass-modernista.html
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25163/barcelona-pass-modernista.html
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PAISATGES BARCELONA  

 

 

Barraques de pedra a les Valls del Montcau 

 
S'han declarat Béns d'Interès Cultural tretze conjunts de tines, barraques de pedra seca 

situades en els nuclis de Talamanca, Mura i el Pont de Vilomara i Rocafort. A les Valls 

del Montcau, a la comarca del Bages, proliferen aquestes construccions de pedra que, en 

una terra que va ser eminentment vitivinícola, s'utilitzaven per guardar les eines del 

camp, emmagatzemar la collita de raïm durant la verema i el most després del 

premsatge i el vi. D'aquesta forma s'evitaven els llargs viatges a través d'un terreny 

accidentat. 

 

Molts d'aquests conjunts, de gran interès arquitectònic i etnogràfic, han estat rehabilitats 

per la Diputació de Barcelona i formen part de les rutes de senderisme i enoturisme amb 

les quals es pretén potenciar el turisme a la zona. 

 

www.manresaturisme.cat/esp/article/6623-les-valls-del-montcau 

 

 

 

 

 

http://www.manresaturisme.cat/esp/article/6623-les-valls-del-montcau
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PIRINEUS 

 

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Reserva Starlight 

 

Aquest parc nacional, l'únic que hi ha en territori català, ha rebut el reconeixement de 

Reserva Starlight per la qualitat del seu cel nocturn i pels nivells d'emissió acústica dins 

del parc i la zona perifèrica. Aquesta certificació contribuirà a ampliar el ventall 

d'activitats a la zona i s'espera que generi activitat econòmica a partir del turisme 

astronòmic. Actualment hi ha 10 Reserves Starlight al món. Una d'elles és la 

del Montsec, a Catalunya. 

 

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes 

 

 

S’amplia el Parc Natural de l’Alt Pirineu 

 

Amb l'ampliació de prop de 9.500 hectàrees de territori protegit, aquest espai natural 

que es troba al Pirineu de Lleida i s'estén per les comarques del Pallars Sobirà i l'Alt 

Urgell, es consolida com el major espai protegit de Catalunya. A Rubió, el nucli habitat 

més alt de Catalunya, s'ha inaugurat el Jardí de les Roques, el primer museu a l'aire 

lliure que neix amb la voluntat de divulgar el patrimoni geològic de la zona i mostrar la 

diversitat geològica al parc al llarg de 265 milions d'anys, i especialment, les 

singulars terres roies de la vall de Siarb. El camí de la Mollera d’Escalarre, que enllaça 

la Guingueta d'Àneu amb Esterri d'Àneu, s'ha adaptat per a les persones amb mobilitat 

reduïda, s'ha ampliat, anivellant el terreny i s'han col·locat tanques de seguretat. 

 

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/alt-pirineu 

 

 

La Noguera Pallaresa, un dels millors rius per practicar rafting 

 

El riu Noguera Pallaresa disposa d'un recorregut sense interrupcions d'uns 50 

quilòmetres per a la navegabilitat de barques de rafting i caiac, entre altres 

embarcacions, en el tram comprès entre la zona de Llavorsí (a la comarca del Pallars 

Sobirà) fins al tram de la Figuereta de la Pobla de Segur (Pallars Jussà). Una segona 

actuació prevista per aquest any perllongarà 6 quilòmetres més la navegabilitat del riu 

fins a l'embassament de Sant Antoni, a Tremp (Pallars Jussà). Amb aquesta iniciativa 

les comarques dels dos Pallars se situaran a l'altura dels millors grans descensos 

mundials en aigües braves amb embarcacions i s'obren grans expectatives en el sector 

turístic en general, sobretot el de les empreses d'esports d'aventura i turisme actiu, atès 

que la nova oferta d'activitats permetrà passar d'un tram de descens amb barques dels 15 

quilòmetres actuals fins als 56 quilòmetres, des de la zona d'Escaló fins a l'embassament 

de Sant Antoni. 

 

http://www.visitpirineus.com/es 

 

 

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/alt-pirineu
http://www.visitpirineus.com/es
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Punt d’Interpretació del Romànic al Pallars Sobirà 

 

El Punt d'Interpretació del Romànic del Pallars Sobirà, a la localitat de Son del Pi, ja 

està en funcionament. És el primer centre d'aquestes característiques a la comarca i 

pretén contribuir a la recuperació de la memòria patrimonial de la zona. En aquest espai 

es pot experimentar i observar amb detall l'abundant romànic de la zona per mitjà de 

tecnologies interactives, plafons d'imatges estàtics i dinàmics, audiovisuals, bandes 

sonores i sensacions projectades, un viatge virtual a l'arquitectura, la pintura i l'escultura 

de l'època romànica del Pallars Sobirà i una visita guiada a l'església de Son. 

 

www.pyrenea.com 

 

 

El Museu del Ciment obre un nou espai museogràfic 

 

El Museu del Ciment Asland de Castellar de n'Hug obre un nou espai museogràfic amb 

un forn de proves de ciment. Es tracta d'un forn semi-industrial fabricat el 1967 a la 

fàbrica Asland que ha estat restaurat. Els visitants del museu poden engegar el forn i, 

d'aquesta manera, entendre el funcionament dels forns rotatoris del ciment, que 

transformaven el cru (com la pedra calcària i l'argila) en clínker, després del procés de 

cocció entre 1.500 i 1.800 ºC 

 

http://museuciment.cat/es/inicio/ 

 

 

Horrorland Park, el parc temàtic del terror 

 

A les instal·lacions properes a l'antiga Central Tèrmica de Cercs, actualment fora de 

servei, s'ha creat Horrorland Park, un parc temàtic basat en el terror que compta amb 

diferents programes adaptats a cada època i festivitat de l'any. Els escenaris que es 

presenten són tan al·lucinants que ha aconseguit un èxit sense precedents als pocs mesos 

de la seva inauguració. 

 

www.horrorlandpark.com 

 

 

Dinosaures a Fumanya 

 

Amb la inauguració del Centre d'Interpretació Dinosaures de Fumanya, al terme 

municipal de Fígols (Berguedà), s'ha completat l'última fase que va deixar al descobert 

un impressionant jaciment paleontològic amb més de 3.500 petjades de dinosaures de 

més de 65 milions d'anys. La relació entre els dinosaures i el carbó és directa: aquells 

van desaparèixer fa 65 milions d'anys, a la fi del Cretàcic, que és el període en què es va 

formar el lignit i en el qual la formació geomorfològica dels Pirineus s'aixeca en el que 

http://www.pyrenea.com/
http://museuciment.cat/es/inicio/
http://www.horrorlandpark.com/
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havia estat una plana fluvial. Aquesta és l'extraordinària relació entre geologia, mineria i 

paleontologia: entre els Pirineus, els dinosaures i el carbó. 

El jaciment, situat prop del visitable complex miner de Cercs, va ser declarat Bé 

Cultural d'Interès Nacional (BCIN) el 2014, i forma part de la candidatura que aspira a 

ser Patrimoni Natural de la Humanitat de la Unesco, conjuntament amb altres jaciments 

d’icnites de la península Ibèrica. 

 

www.dinosauresfumanya.com 

 

 

 

 

VAL D’ARAN 

 

 

Val d’Aran Walking Festival  

 

De l'1 al 7 de juliol de 2019 la Val d'Aran proposa als afeccionats al senderisme i a la 

natura conèixer, compartir i gaudir de la muntanya, la gastronomia, la cultura i el 

patrimoni del territori. Guies intèrprets professionals i titulats dirigiran rutes per llocs 

idíl·lics en diferents idiomes. S'han dissenyat tres programes d'excursions de diferents 

nivells (alt, mitjà i fàcil) per llocs emblemàtics i de gran bellesa, combinats amb 

degustacions gastronòmiques i visites culturals. 

 

www.camins.net 

 

 

Carreres de senderisme i bicicleta d’alta muntanya 

 

Cada any s'organitzen nombroses competicions de muntanya a la Val d'Aran, en les 

quals les senderes i rutes del territori es converteixen durant uns dies en l'escenari 

idíl·lic per als afeccionats a les carreres d'alta muntanya relacionades amb la bicicleta i 

el trail running. Alguns dels esdeveniments esportius que destaquen per la seva 

repercussió i participació són: 

 

 Trail Vielha-Molières 3010. En aquesta marató es coronen cinc dels cims de 

més de 2.000 metres de la Val d'Aran, entre ells el Molières, que amb els seus 

3.010 metres és considerat el sostre de la comarca. En la seva segona edició, 

celebrada l'any 2018, van participar-hi més de 1.200 corredors. 

 Pedals de Foc Non Stop MTB Ultramarathon celebra aquest any la seva 14a 

edició, i és novament Campionat d’Europa MTB Ultramarathon, en la qual 

uns 800 ciclistes competeixen seguint l'itinerari de la mítica Pedals de Foc.  

 Altres competicions que se celebren en territori aranès són: el Trail Carlac, 

Ultra Trail Naut Aran, Corsa i Caminada des Quinze Pòbles, Era Nocturna de 

Vielha o La Vertical d’Aran. 

  

www.visitvaldaran.com 

http://www.dinosauresfumanya.com/
http://www.camins.net/
http://www.visitvaldaran.com/
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Copa del Món FIS de snowboardcross 

Se celebra a Beret els dies 1 i 2 de març de 2019 i és la segona vegada que el màxim 

circuit mundial d'aquesta modalitat espectacular es disputa en terres araneses. En la 

competició estaran presents els millors snowboardcross del món, entre ells, els dos 

esportistes d'hivern espanyols de referència i integrants de l'equip de la Reial Federació 

Espanyola Esports d'Hivern (RFEDI): l'andalús Regino Hernández, medalla de bronze 

olímpica, i el basc Lucas Eguibar, subcampió del món.  

 

Precisament, l'estació d'esquí de la Val d'Aran ofereix a partir d'aquesta temporada fins 

a 165 quilòmetres de traçats (160 abalisats i 5 d'itineraris), gràcies a la creació de la 

nova àrea Baciver destinada a experts amb cinc noves pistes vermelles. A més, el punt 

més alt de l'estació passa a ser el Cap de Baciver amb 2.610 metres que permetrà 

realitzar descensos de més de 1.100 metres fins a la base de Baquèira 1500. Amb 

aquesta ampliació, el mapa de pistes de Baquèira Beret arriba a les 2.273 hectàrees de 

superfície. Per als més petits, a l'àrea de Beret, s'ha inclòs com a nova pista el FunPark.  

www.baqueira.es 

Nou refugi de muntanya de l’Artiga de Lin 

Aquest projecte se suma a l'oferta que el paratge natural de l'Artiga de Lin ofereix als 

milers de persones que, any rere any, viatgen a la Val d'Aran per descobrir 

l'espectacularitat de Uelhs deth Joèu (fonts del riu Joèu), així com al Centre 

d'Interpretació de la Natura que es va inaugurar en aquesta zona l'estiu de 2018. El 

refugi de l'Artiga de Lin facilitarà l'aproximació a qualsevol dels cims que emmarquen 

aquest paratge, entre les quals destaca la ruta aranesa de l’Aneto. Es tracta d'una ruta 

que transcorre a través del Còl de Toro (2.236 m) fins al Pla d’Aigualluts al Pirineu 

aragonès, i des d'allí, fins al cim de l’Aneto (3.404 m) a través de la seva glacera. 

 

www.visitvaldaran.com 

 

 

La Val d’Aran amplia la seva oferta d’escalada i vies ferrades 

  

La Val d'Aran comptarà amb una nova zona d'escalada als voltants de la població de 

Bagergue, amb diferents nivells de dificultat i diversos llargs equipats. Així mateix, a la 

població d'Arties es podrà gaudir de la via ferrada del Taro d’Arties, de 330 metres de 

recorregut i 100 metres de desnivell. Aquesta oferta se suma a les vies ferrades ja 

existents a la població de Les, de 450 metres de recorregut i 150 de desnivell, i a la de la 

Torre de Cledes de 125 metres de recorregut i 180 de desnivell en el Baish Aran. En el 

Naut Aran es va instal·lar fa uns anys la via ferrada del Poi d’Unha, de 775 metres de 

recorregut i 500 de desnivell. 

 

www.visitvaldaran.com 

 

 

http://www.baqueira.es/
http://www.visitvaldaran.com/
http://www.visitvaldaran.com/
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Centre d’Interpretació de les Festes del Foc de Les i Arties 

 

A partir de 2019, la Val d'Aran compta amb el Centre d'Interpretació des 

Hèstes deth Huèc (Festes del Foc), que dóna a conèixer durant tot l'any les Festes de 

l'Haro de Les i del Taro d’Arties. Aquestes festes, exemples de tradicions ancestrals, 

tenen lloc la nit del 23 de juny, en la qual se celebrava el solstici d'estiu, amb la crema 

d'un tronc d'avet i on es demanava la purificació de les terres. Malgrat el pas del temps 

aquesta tradició s'ha mantingut pràcticament intacta. Les festes van ser declarades 

Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco l'any 2015. 

 

www.visitvaldaran.com 

 

 

TERRES DE L’EBRE 

 

Banys de bosc al Parc Natural dels Ports 

 
El bany de bosc és una tècnica ancestral que s'ha desenvolupat en totes les cultures 

antigues. Al Parc Natural dels Ports una proposta organitza banys de bosc durant tres 

dies. Per la qualitat ambiental del territori, s'entra en contacte amb les partícules volàtils 

dels arbres i plantes, capaces de reforçar les defenses per lluitar contra tot tipus de 

malalties i, a més, reforçar el sistema immunològic.  

 

www.portsexperience.com/banos-de-bosque/ 

 

 

 

Senderisme i ciclisme a La Sènia 

 
La Sènia és un dels municipis més meridionals de Catalunya, situat a la comarca del 

Montsià, a la província de Tarragona. Gaudeix d'una xarxa viària que afavoreix la 

pràctica d'esports com el senderisme, el running i el cicloturisme. La seva inclusió dins 

de la marca The Trail Zone afavoreix la pràctica d'aquests esports amb trails de curta, 

mitjana i llarga distància, rutes en BTT amb grans desnivells i itineraris de cicloturisme, 

el desnivell màxim dels quals és la pujada al Mont Caro, de 1.441 metres d'altura. 

 

www.thetrailzone.com/la-senia/ 

 

 

http://www.visitvaldaran.com/
http://www.portsexperience.com/banos-de-bosque/
http://www.thetrailzone.com/la-senia/
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TERRES DE LLEIDA 

 

 

Espais Naturals de Ponent s'amplia 

 
Aquest projecte vol donar a conèixer els espais naturals situats a la zona del ponent de 

les terres lleidatanes. S'amplia ara, tant en el nombre de municipis participants com en 

el de les activitats que ofereix. Formen part del projecte 20 espais naturals que es 

reparteixen entre les comarques de la Noguera, La Segarra, Les Garrigues, El 

Segrià Nord, El Segrià Sud, L’Urgell i El Pla d'Urgell, tots ells integrats a la Xarxa 

Natura 2000. Entre març i setembre es realitzaran un total de 46 activitats variades per 

atreure un públic familiar i professional i donar-los a conèixer la flora, la fauna i, 

sobretot, el turisme ornitològic tan important en aquestes comarques. 

 

www.espaisnaturalsdeponent.cat 

 

 

La Conca de Tremp, declarada Geoparc 

 

Geoparc Orígens-Pirineus Catalans és el nom escollit per al territori de la Conca de 

Tremp-Montsec, el segon geoparc reconegut per la Unesco a Catalunya. Aquesta 

denominació emfatitza la importància d'aquesta àrea per comprendre l'evolució de la 

vida a través del patrimoni geològic. El geoparc lleidatà el formen 19 municipis de 4 

comarques: Pallars Jussà, Noguera, Pallars Sobirà i Alt Urgell que, conjuntament, 

superen els 2.000 quilòmetres quadrats. És una àrea amb un gran valor geològic i 

natural, que permet il·lustrar com es van formar serralades com la dels Pirineus. Altres 

elements expliquen l'evolució de la vida, com les restes fòssils dels últims dinosaures 

que van viure a Europa. Aquest geoparc s'afegeix al Parc Geològic i Miner de la 

Catalunya Central, que es va convertir en geoparc de la Xarxa Europea el setembre de 

2012. 

 

http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/ 

 

http://www.geoparc.cat/es 

 

 

La farmàcia de Vallbona de les Monges, oberta al públic 

 

L'antiga farmàcia del monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges, un dels tres 

pilars –juntament amb Poblet i Santes Creus– de la Ruta del Cister, ja es pot visitar. 

Considerat un dels tresors del monestir cistercenc, l'espai, situat en una gran sala gòtica, 

s'ha reconvertit en museu i conté tot tipus d'elements, productes i utensilis relacionats 

amb la pràctica farmacèutica, la majoria del segle XVIII. Es poden veure pots de 

ceràmica, morters, balances, herbes medicinals, ampolles de vidre verd amb formes 

curioses per destil·lar ungüents, fins i tot es conserven ampolletes de vidre que encara 

http://www.espaisnaturalsdeponent.cat/
http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/
http://www.geoparc.cat/es
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guarden algun producte medicinal. La farmàcia es pot veure en el marc de les visites 

guiades que es realitzen diàriament en el monument. 

 

http://www.monestirvallbona.cat 

 

 

El call de Lleida, nou atractiu 
 

Després de més de 500 anys en l'oblit, Lleida ha recuperat l'espai dels nous jardins de 

la Cuirassa, l'antic barri jueu medieval, un dels més importants de Catalunya. 

La Cuirassa es va convertir, des de la conquesta cristiana de la ciutat a mitjans del segle 

XII fins a l'expulsió definitiva dels jueus al final del segle XV, en una de les comunitats 

jueves més importants de la Corona d'Aragó. Després de tres anys de treball 

d'arqueòlegs, historiadors i arquitectes, s'ha posat al descobert l'antiga jueria, s'han 

instal·lat diferents passarel·les des de les quals es poden veure els vestigis que s'han 

trobat de part de la trama urbana medieval, com restes de murs, d'habitatges, de carrers, 

dels dipòsits d'un antic taller de pergamins i del clavegueram. En el que va ser la casa 

d'un ric prohom jueu, hi ha peces d'aixovar úniques a la península, com una gran gerra 

d'origen andalusí, restes de roba doblegada, vaixelles, una espasa, un calder de coure i 

part del muntant de pedra d'una porta amb tres estels de David gravats. En el recorregut 

senyalitzat s'han instal·lat plafons informatius que ajuden a interpretar i interactuar amb 

allò que s'està veient. 

 

www.turismedelleida.cat 

http://www.monestirvallbona.cat/
http://www.turismedelleida.cat/arxius/cuirassa-cas
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BARCELONA 

 

L'Any del Turisme Cultural continua amb un programa ple d'activitats 

 

Les torres humanes (castells), Patrimoni Mundial de la Unesco, seran presents en els 

nombrosos festivals tradicionals que s'organitzen a Barcelona durant l'any. Així mateix, 

com a Ciutat de la Literatura de la Unesco, acollirà diversos festivals i activitats com 

la Diada de Sant Jordi i els 10 itineraris literaris per la ciutat. 

Pel que fa a les exposicions, al CaixaForum es pot veure la mostra «Velázquez i el segle 

d'or», del Museu del Prado, i una retrospectiva dedicada a Max Beckmann; el MACBA 

acull l'exposició de Plensa, amb algunes obres de l'artista català; la Fundació Mapfre té 

previst organitzar sengles mostres fotogràfiques dedicades a la nord-

americana Berenice Abbott i a Richard Learyord, i el Museu Nacional d'Art de 

Catalunya presentarà una exposició dedicada a Bartolomé Bermejo.  

Música, disseny, art, cinema… Barcelona acull durant l'any més de 180 festivals de 

diferents disciplines, com el de música avançada Sonar, que aquest any serà al juliol; el 

Primavera Sound, i el nou festival de música clàssica Barcelona 

Obertura Spring Festival, al març. 

 
Barcelona Obertura Classic & Lyric. Festival de Primavera 

 

Tres llocs espectaculars, el Palau de la Música, el Gran Teatre del Liceu i L'Auditori, 

són la seu d'aquest festival, que acollirà els artistes i orquestres més distingits del món i 

durant uns dies convertirà Barcelona en la capital de la música clàssica. Barcelona 

Obertura Classic & Lyric se celebrarà del 4 al 17 de març de 2019. També hi haurà 

concerts gratuïts per tota la ciutat. 

 
Barcelona Pass Modernista  

 

La targeta Barcelona Pass Modernista dóna a conèixer als visitants no només el llegat 

modernista de la capital catalana, sinó també d’altres indrets, així com fires i festes 

modernistes que se celebren al llarg de l'any a les comarques barcelonines. Amb el pass 

es poden visitar a la ciutat de Barcelona edificis emblemàtics d'Antoni Gaudí i de Lluís 

Domènech i Montaner, com la Casa Amatller, la Casa dels Punxes, el 

Palau Baró de Quadras, el Palau de la Música, la Casa Vicens i el recinte de l'Hospital 

de Sant Pau. El pass és vàlid per 7 dies, té un cost de 90 € i inclou l'entrada a 15 edificis 

modernistes de Barcelona, Sitges, Terrassa, Mataró i Canet de Mar i una miniguia. 

 

https://www.barcelonaturisme.com 

 

 

La Casa Batlló ofereix una restauració oberta al visitant 

 

Aquesta joia arquitectònica d'Antoni Gaudí, després d'un any d’investigació, ha 

descobert el revestiment original de les parets i sostres de la planta noble. Aquesta és la 

primera fita de la campanya Explora la Restauració, que convida a viure, en primera 

persona, les troballes i la labor científica i històrica de restauradors experts. El visitant 

https://www.barcelonaturisme.com/
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podrà veure, durant els propers mesos, el procés artesanal i artístic dels treballs en curs 

de la restauració i tindrà personal especialitzat a la seva disposició per aprofundir en el 

tema. 

https://www.casabatllo.es/restauracion/ 

https://www.casabatllo.es/restauracion/

