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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 de 4.000.000 euros.
Així, el 2018 i el 2019 segueixen 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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Terra de genis
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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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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.

1998

PINTURES
RUPESTRES DE
L’ARC MEDITERRANI
CATALUNYA

Val
d’Aran
França

Andorra
2000

Abrics de la serra de Godall
(Ulldecona), la Roca dels Moros
(el Cogul), art rupestre de les
muntanyes de Prades (Montblanc)
i altres pintures rupestres.

VALL
DE BOÍ

LES ESGLÉSIES ROMÀNIQUES
DE LA VALL DE BOÍ

2010

Sant Climent de Taüll, Santa Maria de Taüll,
Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d’Erill la
Vall, Sant Feliu de Barruera, La Nativitat
de Durro, Sant Quirc de Durro, Santa Maria
del Cardet i Assumpció de Coll.

CASTELLERS

2005

Andorra - La Seu

PIRINEUS

LA PATUM

CATALUNYA

PAISATGES BARCELONA

BERGA

Obra Mestra del
Patrimoni Oral
i Immaterial de la
Humanitat - Patrimoni
Cultural Immaterial.

Roses

PIRINEUS

Costa
Brava

2018

L’ART DE CONSTRUIR
MURS EN PEDRA SECA
TERRES DE LLEIDA

Patrimoni de
la Humanitat
per la Unesco
Patrimoni Cultural
Immaterial de la
Humanitat
per la Unesco

Paisatges
Barcelona

2015
TERRES
DE LLEIDA
Lleida
Alguaire

FESTES DEL FOC
DEL SOLSTICI

Girona
Costa Brava

Palamós

Obra Mestra del Patrimoni
Oral i Immaterial de la
Humanitat - Patrimoni
Cultural Immaterial.

Reserva de
la Biosfera
del Montseny

1991

Aeroport
Port
Tren
POBLET

Catalunya

Costa
Barcelona

Barcelona
El Prat
Vilanova
i la Geltrú

TARRAGONA

2000

CONJUNT ARQUEOLÒGIC
DE TARRACO
COSTA DAURADA

Sant Carles
de la Ràpida

PALAU DE
LA MÚSICA
CATALANA
I HOSPITAL
DE SANT PAU

BARCELONA

Camp de
Tarragona
Reus

Reserva de
la Biosfera
de les Terres
de l’Ebre

1997

BARCELONA

Costa
Daurada

COSTA DAURADA

Terres
de l’Ebre

GIRONA

PIRINEUS

LLEIDA
MONESTIR
DE POBLET

Obra Mestra del
Patrimoni Oral
i Immaterial de
la Humanitat Patrimoni
Cultural Immaterial.
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1984/2005

OBRES
D’ANTONI GAUDÍ
BARCELONA

Parc Güell, Palau Güell,
Casa Milà, Casa Vicens,
l’obra de Gaudí a la façana
de la Nativitat i la cripta
de la Sagrada Família,
la Casa Batlló i la cripta
de la Colònia Güell.

Muralla romana, passeig arqueològic,
paleocristians, teatre romà, fòrum de la
Colònia, temple, circ romà, pretori (fòrum
provincial), pedrera del Mèdol, Arc de
Berà, torre dels Escipions, Aqüeducte
de Les Ferreres, vil·la romana de
Centcelles, vil·la dels Munts.

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.

El Turisme Cultural a Catalunya

Festivals
i espectacles

10

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 2018-2019.
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 2018-2019
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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 2018-2019
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 2018-2019
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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 2018-2019, 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 2018-2019
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 2018-2019
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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
·· Corea

L’Any del Turisme Cultural 2018-2019

Accions
destacades
2019
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Les diferents entitats i empreses que participen en l’Any del Turisme
Cultural tenen previst organitzar un seguit d’accions durant el 2019
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 març a novembre
Lloc: Bogotà, Buenos Aires, Lima, Rio de Janeiro, Santiago de Xile
i Sao Paolo (Sud-amèrica), Mèxic DF, Monterey, Dallas (Mèxic i EEUU)
i Seül, Osaka i Tòquio (Àsia)
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 25 al 29 de març a Sud-amèrica (Rio de Janeiro, Buenos Aires
i Santiago de Xile) i un a Àsia (Seül, Osaka i Tòquio) del 25 al 29
de novembre. Per la seva banda, Turisme de Barcelona organitza
dos roadshows més: Sud-amèrica (Sao Paulo, Lima, Bogotà)
del 3 al 7 de juny i Mèxic i EEUU (Mexico DF, Monterey, Dallas)
del 30 de setembre al 4 d’octubre.

Presentacions als concerts de música clàssica
Organitza: Barcelona Obertura
Dates: 8 de maig
Lloc: Berlín
Presentacions de Barcelona i Catalunya adreçades a prescriptors
de turisme musical en els principals mercats europeus, als quals
es convida a concerts del Quartet Casals.

L’Any del Turisme Cultural 2018-2019

SomCultura Tour
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Organitza: Agència Catalana de Turisme
Dates: de març a novembre
Lloc: : Londres (Regne Unit), Amsterdam (Països Baixos),
Valparaíso (Xile) i Hong Kong (Xina).
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 continuar amb la roda de presentacions als principals
mercats emissors, encetada el 2018. En aquesta ocasió es preveuen
dues edicions a Europa i dues més en mercats de llarga distància.
La presentació de Valparaíso anirà lligada a l’Exposició sobre Gaudí
que organitza el Gaudí Research Institute.

58a Biennal d’Art de Venècia
Organitza: Institut Ramon Llull
Dates: de l’11 de maig al 24 de novembre
Lloc: Venècia
Web: www.labiennale.org
Catalunya participarà en la 58a edició de la Biennal d’Art de Venècia
dins el programa Eventi Collaterali amb un projecte comissariat per
Pedro Azara, i que porta per nom Perdre el cap (Ídols).
Perdre el cap (Ídols) és una proposta en la qual intervenen artistes
-David Bestué, Marcel Borràs, Albert Garcia-Alzórriz, arquitectes
–Tiziano Schürch-i documentalistes - Dolors Magallón - tant en un
sentit dialèctic com col·laboratiu.

L’Any del Turisme Cultural 2018-2019
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Barcelona, ciutat convidada d’honor a la Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires
Organitza: Institut Ramon Llull i Institut de Cultura de l’Ajuntament
de Barcelona amb el suport de l’Agència Catalana de Turisme.
Dates: del 23 d’abril al 13 de maig
Lloc: Buenos Aires
La Feria és un esdeveniment de grans dimensions i molta
repercussió mediàtica, que va més enllà de la presència del que
s’entén normalment per Fira del Llibre. És una fira de públic,
amb un gran component de Festival literari amb moltes activitats
i amb una forta presència de públic.
Com a Ciutat convidada, Barcelona tindrà un estand que disposarà
d’espai de treball, llibreria i un auditori propi per a activitats culturals.
L’estand esdevindrà un gran centre de promoció cultural de la ciutat.
També s’organitzarà un Programa d’activitats amb els quaranta
escriptors convidats a la Fira. La inauguració oficial a la Feria serà
el 25 d’abril de 2019 i comptarà amb la presència d’autors i persones
del món literari i cultural.
L’Agència Catalana de Turisme organitzarà una presentació adreçada
a prescriptors turístics

D’àmbit català

Blogtrip Turisme Industrial
Organitza: Agència Catalana de Turisme i Xarxa de Turisme Industrial
de Catalunya (Xatic)
Dates: novembre
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. Coincidint amb la Setmana
del Turisme Industrial que cada any organitza la Xarxa de Turisme
Industrial a Catalunya durant el mes de novembre, convidarem
blocaires europeus a conèixer de primera mà el llegat industrial.
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ORA. Centenari
Operació Romànic
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Organitza: Agència Catalana de Turisme, Diputacions de Barcelona,
Girona i Lleida, Museu Nacional d’Art de Catalunya i altres organismes i entitats d’àmbit local i comarcal.
Dates: de març a juliol
Lloc: EEUU i Catalunya
El 2019 se celebrarà el centenari de l’operació per a recuperar les
pintures romàniques de les esglésies del Pirineu català i evitar la seva
venda i exportació als museus nord-americans. En aquest sentit,
l’Agència Catalana de Turisme, que treballa per incentivar la
desconcentració, la desestacionalització, la diversificació i l’augment
de la despesa en turisme, vol aprofitar l’efemèride per a desenvolupar
un projecte d’agermanament amb els museus americans, el MNAC
i els altres museus catalans que contenen art romànic català,
i el territori català que compta amb mostres visitables d’art romànic
a les províncies de Barcelona, Girona i Lleida. El projecte comptarà
amb presentacions, viatges de familiarització i campanyes
de comunicació.

B-Industrial i Jornades Professionals de Turisme Industrial
Organitza: El Generador i Fira de Barcelona
Dates: del 22 al 24 de març
Lloc: Barcelona
Web: www.b-industrial.elgenerador.cat
Fira amb diferents estands que oferiran l’oferta de turisme industrial
catalana i també internacional, i on també hi haurà una Àrea
d’Activitats per al públic amb demostracions, tastets, jocs, tallers,
entre altres.
Paral·lelament al saló, dins de les Jornades es faran presentacions
de productes i projectes de turisme industrial, tallers-debats, visites
i cocktail-networking.
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Presentació del calendari de les fires modernistes
Organitza: Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona
Dates: 26 d’abril
Lloc: Recinte Modernista Sant Pau, Barcelona
L’Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona impulsa
l’articulació d’un seguit d’accions que posicionin la demarcació
de Barcelona com a destinació modernista als diferents mercats.
Entre aquestes accions es troba la presentació conjunta del calendari
anual de fires i festes modernistes de Barcelona i les seves comarques,
en un acte adreçat tant a influencers i creadors de continguts online
(instagramers i bloggers) com a públic final convocat a través
de les xarxes.
Els objectius d’aquesta acció són, d’una banda, consolidar la imatge
de la Destinació Barcelona com a destinació modernista i, d’altra,
otivar la ciutadania a desplaçar-se pel territori per a conèixer les
diferents fires d’aquesta temàtica que s’organitzen a la demarcació
de Barcelona des de maig a octubre.

Presentació del Turisme per a Gent Curiosa
Organitza: Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona
Dates: primer semestre de 2019
Lloc: a determinar
Des de l’Oficina de Promoció Turística s’ha decidit impulsar un seguit
d’estratègies orientades a posicionar la demarcació de Barcelona
com a destinació de turisme cultural als diferents mercats.
Amb la intenció de treballar aquest producte des d’una mirada
oberta, àmplia i sense prejudicis, s’ha engegat una línia de treball
amb projecció de futur anomenada Turisme per a Gent Curiosa,
que té com objectius:
· Donar un aire fresc i motivador a les activitats relacionades
amb el patrimoni, la ciència i la cultura
· Oferir i posar a disposició del públic interessat un ventall d’activitats
culturals i científiques estructurades sota el prisma turístic
· Orientar la promoció turística des del punt de vista de la demanda
· Promocionar turísticament el territori i els recursos culturals
de la província de Barcelona
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L’enoturista curiós
Organitza: Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona
Data: tot l’any
Lloc: continguts online
El concepte “turisme per a gent curiosa” serveix per promocionar
no només els recursos vinculats amb el patrimoni, sinó també aquells
atractius relacionats amb la gastronomia, l’eno-turisme, la cultura
popular o el paisatge.
Amb aquesta idea s’ha encarregat la creació d’una sèrie de dotze
vídeos de curta durada que presenten diferents propostes turístiques
per a gent curiosa a les comarques de Barcelona amb el fil conductor
del vi com excusa per parlar d’història, patrimoni, paisatge,
gastronomia i enoturisme. Aquests continguts es difondran al butlletí
“Ja saps què faràs aquest cap de setmana?” (amb més de 70.000
subscriptors), a la web “Barcelona és molt més” i als perfils de les
diferents xarxes socials (Facebook, Instagram i Twitter).

Instawalk Cultura de Lleida
Organitza: Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
Dates: 2019
Viatge per recórrer la cultura de Lleida i fotografiar-la per part d’Igers,
que participaran en un concurs.

IV Jornada de Patrimoni Cultural
Organitza: Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Dates: novembre
Lloc: Barcelona
Jornada de reflexió i debat sobre el Patrimoni Cultural, amb
la participació de ponents nacionals i internacionals. Aquest 2019
es centrarà en les noves tecnologies aplicades al Patrimoni Cultural.
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Jornades Europees del Patrimoni Cultural
Organitza: Agència Catalana de Patrimoni Cultural
Dates: 11, 12 i 13 d’octubre 2019
Lloc: Catalunya
Són la manifestació cultural participativa més important d’Europa
en relació al patrimoni. Catalunya, a través de l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural, hi participa cada any amb nombroses activitats
gratuïtes a tot el territori. Enguany el projecte s’ampliarà de forma
important sumant nous municipis, nous equipaments.

Plans de Foment del Turisme
Organitza: Direcció General de Turisme
Dates: 2019
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.

Suport universitari a l’Any del Turisme Cultural
Organitza: Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme
Calonge - Sant Antoni
Dates: tot l’any 2019
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 2019.

Congressos en Recerca Turística
Organitza: Laboratori Multidisciplinar en Recerca Turística
Dates: 2019
Alguns membres del Laboratori presentaran en els
congressos que assisteixen com a recercadors de turisme cultural,
la iniciativa de l’Any del Turisme Cultural 2019.
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Any del Turisme Cultural Costa Brava Girona
Organitza: Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Dates: 2019
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 oferta cultural Costa Brava & Pirineu de Girona.
· Setmana de la Costa Brava i el Pirineu al País Basc.
· Acció promocional multiproducte Tastemotions a Ambers,
Amsterdam i Estocolm.
· Presstrip sobre l’oferta cultural vinculada a Dalí.
· Diversos viatges de familiarització de temàtica cultural.
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Turisme Universitari
Organitza: Facultat de Turisme de Girona
Dates: 2017, 2018 i 2019
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.

Jornada Lleida, art i cultura
Organitza: Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
Dates: 2019
Lloc: Lleida
Dins del Projecte Lleida cultura, s’organitzarà una jornada
adreçada al sector, amb l’objectiu de millorar la competitivitat
de la destinació.

El Modernisme a Barcelona és molt més
Organitza: Oficina de Promoció Turística
(Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona)
Dates: 2019
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.
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Els amics de Picasso
Organitza: Diputació de Barcelona
(Gerència de Serveis de Turisme i Gerència de Cultura)
Dates: 2019
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.
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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»
Organitza: Patronat de Turisme i Institut d’Estudis Ilerdencs
Dates: primavera 2019
Lloc: Europa
Web: www.perseguitsisalvats.cat
Aquest projecte representa la recuperació de 7 rutes del Pirineu
de Lleida, que representaven l’única via d’escapada per fugir
de l’holocaust. Aquetes rutes d’evasió i Llibertat, esdevenen unes
rutes de senderisme plenes d’emotivitat i història i, al mateix temps,
un homenatge a la gent anònima i compromesa. El 2019 serà la
darrera etapa de l’exposició itinerant a diferents ciutats d’Europa.
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Internacionalització
de Sant Jordi

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, el web www.booksandroses.cat indicarà tots els
actes al voltant d’aquesta festivitat arreu del món. A més, l’Agència
Catalana de Turisme organitzarà accions promocionals adreçades
a públic final i professional, per tal de donar a conèixer la cultura
catalana a través d’aquesta tradició.
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Campanya de Publicitat “La ruta de l’atzar”
Organitza: Agència Catalana de Turisme
Dates: 2019
“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

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.).
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Tematització cultural del Microsite Catalunya és Casa Teva
Organitza: Agència Catalana de Turisme
Dates: 2019
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 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 38%
i una connexió a més de 130 destinacions europees. La inversió
publicitària en mitjans (previsió 800.000 euros en total), principalment
online, es centra en 2 mercats estratègics per Vueling i Catalunya:
França i Itàlia.
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 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.
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Campanya sobre l’Any del Turisme Cultural a les xarxes socials
Catalunya Experience
Organitza: Agència Catalana de Turisme
Dates: 2019
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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D’àmbit Català

Campanyes específiques, anys temàtics
i commemoratius

Accions de promoció de la cultura popular i tradicional
Organitza: Adifolk
Dates: d’abril a setembre
Lloc: diversos mercats
Web: www.adifolk.cat
32è Aplec Internacional 2019 a Copenhagen. Del 26 al 28 d’abril.
47enes Jornades Internacionals Folklòriques. Del 6 al 25 de setembre
a diverses poblacions de Catalunya.
Diferents accions per promoure les manifestacions de cultura
popular catalana.

Els museus surten al carrer
Organitza: Xarxes territorials de Museus de Catalunya
i Diputació de Girona
Dates: 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.
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Mercat d’Escapades
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Organitza: Agència Catalana de Turisme
Dates: del 3 al 5 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.

Benvinguts a pagès
Organitza: Prodeca, Fundació Alícia i Agència Catalana de Turisme,
amb el suport dels consells comarcals, les diputacions i els ajuntaments
Dates: 31 de maig i 1 i 2 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.
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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.
Llançament de les 3 rutes “Art i Cultura Gaspar de Portolà”.

Campanya específica de difusió del Patrimoni Mundial
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, la Seu Vella i la pedra seca.

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.

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 2019
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
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Cervera, Capital de la Cultura Catalana 2019
Organitza: Direcció General del Cultura Popular
i Associacionisme Culturall
Dates: tot l’any
L’any 2019 Cervera 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.

Hola Família!
Organitza: Agència Catalana de Turisme
Dates: del 7 al 9 de juny
Catalunya diu hola a la Família, organitzant un caps de setmana
amb més de 100 activitats lúdiques i culturals, amb l’objectiu
de gaudir i descobrir la família, la cultura, tradicions i recursos
de Catalunya i les seves destinacions familiars.

4ª Setmana del Turisme Industrial
Organitza: Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC)
Dates: del 2 al 10 de novembre
Lloc: Catalunya
Web: www.xatic.cat
Museus, antigues fàbriques, mines, colònies tèxtils, centres
d’interpretació i diverses empreses obriran les seves portes al públic,
amb gairebé un centenar d’activitats, perquè els visitants puguin
descobrir de primera mà el patrimoni industrial català des d’una
nova òptica i, a més, es dóna a conèixer el teixit productiu català
mitjançant jornades de portes obertes a empreses del territori.
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Bus a Cegues
Organitza: Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC)
Dates: 2 de novembre
Lloc: Barcelona
Web: www.xatic.cat

© Marga Cruz

Diversos busos organitzen recorreguts sorpresa per la geografia
catalana que permeten als inscrits visitar diversos equipaments de la
Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya i descobrir el patrimoni industrial català d’una manera sorprenent i innovadora. Els participants
no coneixen la destinació de la ruta fins que són a bord del bus.

360 anys del Tractat dels Pirineus
Organitza: Mancomunitat de la Vall de Camprodon
Dates: estiu i tardor
Lloc: Camprodon
Fa 360 anys la frontera es desplaçà i els territoris de la Catalunya del
Nord (el Rosselló, el Conflent, el Vallespir, mitja Cerdanya i el Capcir)
van passar a domini francès. Actualment, la Vall de Camprodon,
té part d’aquesta frontera com a límit del seu àmbit territorial.
Això ha convertit la vall en una terra de frontera, en una terra de pas,
al llarg de tots aquests anys. A través de diverses accions (xerrades,
exposicions), es commemoraran aquests 360 anys.

80 anys del final de la Guerra Civil Espanyola
Organitza: diversos ajuntaments de la Vall de Camprodon
Dates: tot l’any
Lloc: Vall de Camprodon
Ja fa 80 anys del final de la Guerra Civil espanyola i des de
diversos ajuntaments de la Vall de Camprodon, s’organitzaran
actes commemorant aquest aniversari.
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Exposicions

«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.

«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.

Salvador Dalí. Robert Whitaker 1967-1972
Organitza: Fundació Gala-Salvador Dalí. Teatre Museu Dalí
Dates: fins al maig
Lloc: Figueres
Web: www.salvador-dali.org

Salvador Dalí davant de la seva obra
La pesca de la tonyina (1966-67).
Fotografia, Robert Whitaker.
© Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres,
2018. Drets d’imatge de Salvador Dalí
reservats.

Selecció dels molts retrats que el fotògraf anglès Bob Whitaker va fer
a Salvador Dalí a la seva casa-taller de Portlligat i a París, entre els
anys 1967 i 1972. Les imatges pertanyen al fons Robert Whitaker, que
recentment ha adquirit la Fundació Gala-Salvador Dalí.
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Dalí/Rafael, un somieig prolongat
Organitza: Fundació Gala-Salvador Dalí. Teatre Museu Dalí
Dates: fins al desembre
Lloc: Figueres
Web: www.salvador-dali.org

Detall de L’ascensió de Santa Cecília
© Salvador Dalí,
Fundació Gala-Salvador Dalí,
Figueres, 2018.

Des de les obres de primera època fins a les últimes etapes de
la vida del pintor figuerenc són contínues les referències a Rafael
i al Renaixement, que serveixen a Dalí per reivindicar la tradició
i per reivindicar-se a ell mateix com un bon artista en relació amb
els seus contemporanis.

Lee Miller i el surrealisme a la Gran Bretanya
Organitza: Fundació Joan Miró
Dates: fins al 20 de gener
Lloc: Barcelona
Web: www.fmirobcn.org
La fotògrafa nord-americana Lee Miller i el seu company, l’artista
anglès Roland Penrose, van exercir d’ambaixadors de la causa
surrealista a territori britànic i també van mantenir una estreta relació
amb Joan Miró, qui va tenir un contacte permanent amb l’escena
britànica que va culminar, l’any 1964, amb una exposició monogràfica
a la Tate Gallery.

Lina Bo Bardi dibuixa
Organitza: Fundació Joan Miró
Dates: del 15 de febrer al 26 de maig
Lloc: Barcelona
Web: www.fmirobcn.org
Aquesta exposició versa sobre el profund sentiment de connexió
que l’arquitecta Lina Bo Bardi (1914-1992) va tenir amb el dibuix.
Més que una eina de disseny, per ella el dibuix era un mitjà expressiu
primordial alimentat per un fort sentit de la curiositat i el dubte.
Malgrat que no va defensar mai que fos un llenguatge artístic
independent, s’hi va abocar amb intencionalitat artística. Per ella
el dibuix era alhora nom i verb, resultat i procés, objecte i relació.
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Jaume Plensa
Organitza: Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Dates: fins al 22 d’abril
Lloc: Barcelona
Web: www.macba.cat
L’exposició individual de Jaume Plensa al MACBA planteja
un ampli recorregut pel treball d’un dels escultors catalans
amb més projecció internacional.

Stanley Kubrick
Organitza: Centre de la Cultura Contemporània de Barcelona - CCCB
Dates: fins al 31 de març
Lloc: Barcelona
Web: www.cccb.org
L’exposició repassa la trajectòria creativa del director novaiorquès
Stanley Kubrick (1928-1999), des dels seus anys d’aprenentatge
com a fotògraf a la revista Look, aturant-se en els seus dotze
llargmetratges, fins als seus projectes nonats o encomanats
a la responsabilitat d’altres cineastes.

Quàntica. A la recerca de l’invisible
Organitza: Centre de la Cultura Contemporània de Barcelona - CCCB
Dates: del 9 d’abril al 24 de setembre
Lloc: Barcelona
Web: www.cccb.org

©Adrià Goula, CCCB

L’exposició aporta les claus per entendre els principis de la física
fonamental i ho fa a través del treball creatiu conjunt de científics,
divulgadors i artistes. El projecte convida el públic a explorar
els nous paradigmes de la ciència moderna, encuriosir-s’hi
i valorar-los críticament.
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Picasso descobreix París
Organitza: Museu Picasso
Dates: fins al 20 de gener
Lloc: Barcelona
Web: www.museupicasso.bcn.cat

Pablo Picasso
Pablo W i Manuel Pallarès
contemplant la torre Eiffel
Barcelona o París, 1900
Tinta sèpia a ploma sobre paper
8,8 x 11,1 cm

En el marc de la col·lecció permanent, el Museu Picasso
de Barcelona exposa peces impressionistes i simbolistes del Museu
d’Orsay de París i el Museu National Picasso-París. Aquestes
obres permetran al públic copsar l’impacte que el jove Picasso
va experimentar en els seus dos primers viatges a París.

Donació Pablo Picasso, 1970
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografia, Gasull Fotografia.
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid 2018

Sabartés per Picasso per Sabartés
Organitza: Museu Picasso
Dates: fins al 24 de febrer
Lloc: Barcelona
Web: www.museupicasso.bcn.cat

Alexander Liberman
Jaume Sabartés amb el marc del retrat
Jaume Sabartés amb pinçanàs (1901)
Còpia moderna. París, c. 1951
Getty Research Institute, Los Angeles.
Alexander
© Alexander Liberman – J. Paul Getty Trust
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid 2018

Cinquanta anys després de la mort de Jaume Sabartés, fundador,
amb Pablo Picasso, del Museu Picasso de Barcelona, l’arxiu personal
que custodia el Museu podrà ser consultat pels investigadors.
Aquest esdeveniment és el punt de partida de l’exposició que li
dedica el Museu Picasso de Barcelona i que vol reivindicar la figura
de Jaume Sabartés no només com l’amic i confident de tota la vida
del pintor més determinant del segle XX, sinó també com a agent de
tota una trajectòria personal: biògraf, escriptor, traductor, professor
i intel·lectual compromès políticament amb el seu temps.
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Pablo Picasso i els editors Gustavo Gili. Treball i Amistat
Organitza: Museu Picasso
Dates: fins al 24 de febrer
Lloc: Barcelona
Web: www.museupicasso.bcn.cat

Autor desconegut
Gustau Gili, Pablo Picasso
i Anna Maria Torra a Notre-Dame-de-Vie
Fotografia amb sals de plata, tinta negra
i bolígraf blau

L’exposició mostra per primera vegada part del Fons de l’Anna Maria
Torra i Gustavo Gili Esteve adquirit per la Fundació Museu Picasso,
l’any 2014, i una selecció del fons documental procedent de la
donació Editorial Gustavo Gili del mateix any. Es complementa amb
obres i documents d’altres institucions i col·leccionistes privades.

Mougins, 5 de desembre del 1970
(dedicatòria)
Fons Gustau Gili i Anna Maria Torra.
Museu Picasso, Barcelona. Adquisició, 2016
MPB 114.06
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid 2018

LIBERXINA, Pop i nous comportaments artístics, 1966-1971
Organitza: Centre de la Cultura Contemporània de Barcelona - CCCB
Dates: fins al 22 d’abril
Lloc: Barcelona
Web: www.cccb.org

Cartell per a Oriflama
(coberta del núm. 70, maig 1968),
Enric Sió, 1968.

Les propostes artístiques que es van produir a Catalunya durant la
segona meitat de la dècada dels anys seixanta del segle XX, que
compartien els ideals de renovació generacional i revolució que van
esclatar en diversos nuclis internacionals, es presentaran en aquesta
mostra, coincidint amb els 50 anys del maig del 68.

Barcelona Gallery Weekend
Organitza: Art Barcelona
Dates: tardor
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.
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Art òptic i cinètic
Organitza: Fundació Catalunya La Pedrera
Dates: fins al 27 de gener
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, Ajuntament de Vic, Bisbat de Vic,
Generalitat de Catalunya
Dates: fins al 10 febrer
Lloc: Vic
Web: www.museuepiscopalvic.com
L’exposició Oliba episcopus, en el marc del projecte Episcopus
del Bisbat de Vic, proposa una visió renovada d’Oliba, el seu context
i els diferents aspectes de la seva trajectòria, des de l’origen comtal,
passant per la condició de monjo i abat, la consagració episcopal
i les tasques pròpies del bisbe, fins a la seva obra artística, cultural
i política.

“El luxe dels ivoris romànics: Ivoris del Musée de Cluny
al Museu Episcopal de Vic”
Organitza: Museu Episcopal de Vic
Dates: de febrer a desembre
Lloc: Vic
Web: www.museuepiscopalvic.com
París, Musée de Cluny-Musée
national du Moyen Âge.

Exposició d’objectes d’ivori d’alta qualitat i d’època romànica
procedents del Musée de Cluny de París. L’ivori ha estat un dels
materials més cobejats en la producció d’objectes de luxe al llarg
de la història.
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“La Càrrega o la violència de l’estat contra el poble”
Organitza: Institut de Cultura d’Olot – Museu de la Garrotxa
Dates: del 2 de març al 18 d’agost
Lloc: Olot
Web: www.museus.olot.cat

© Blai Farra

Exposició que celebra els 100 anys de l’arribada del quadre
de La Càrrega de Ramon Casas a Olot.

Pa &. Fotografies de Francesc Guillamet
Organitza: Ecomuseu-Farinera i Ajuntament de Castelló d’Empúries
Dates: del 12 de maig al 30 de juny
Lloc: Castelló d’Empúries
Web: www.ecomuseu-farinera.org
Exposició fotogràfica que gira entorn la imatge del pa. Bodegons on
el pa està acompanyat per altres productes comestibles i que junts
formen part del nostre senzill però saborós receptari d’esmorzars,
berenars, sopars i en situacions tristes i difícils de plat únic.

Inund’art
Organitza: Associació Inund’art
Dates: del 31 de maig al 2 de juny
Lloc: Girona
Web: www.inundart.org
Trobada i mostra artística oberta i participativa en què els
principals espais públics acullen exposicions de pintura, fotografia,
performances, instal·lacions i altres propostes interdisciplinàries.
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Sota la mirada del fotògraf. Picasso als seus tallers
Organitza: Museu Picasso
Dates: del 7 de juny al 24 de setembre
Lloc: Barcelona
Web: www.museupicasso.bcn.cat

Pablo Picasso
Nu dans l’atelier, 1er état B
Finals de 1936 principis de 1937
Musée national Picasso Paris

Passeig fotogràfic de taller en taller que intenta mostrar la riquesa
pluridisciplinària de l’obra picassiana, on l’experimentació és
la prioritat, amb independència de la tècnica i el suport utilitzats.

©RMN-Grand Palais (Musée national
Picasso-Paris) / Jean-Gilles Berizzi
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid 2018

Éluard i Picasso
Organitza: Museu Picasso
Dates: del 8 de novembre al 23 de febrer de 2020
Lloc: Barcelona
Web: www.museupicasso.bcn.cat

Pablo Picasso
Paul Eluard (1936)
Musée d’art et d’histoire – Saint-Denis.
Cliché: Irène Andréani
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid 2019

Recorregut temàtic i cronològic d’ambdós personatges a partir
de llibres i poemes, obres il·lustrades, retrats i dibuixos d’Éluard
i de Nusch fins a la col·lecció que va reunir Paul Éluard així com
fotografies de Man Ray i Brassaï, i correspondència i pel·lícules
documentals on es relaten les trobades entre els dos amics.

Picasso poeta
Organitza: Museu Picasso
Dates: del 8 de novembre al 23 de febrer de 2020
Lloc: Barcelona
Web: www.museupicasso.bcn.cat

Pablo Picasso
Portrait de jeune fille
Juan-les-Pins, 3 d’abril de 1936
Musée national Picasso Paris
© RMN-Grand Palais
(Musée national Picasso-Paris)
/ Adrien Didierjean
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid 2018

El Museu Picasso dona a conèixer la importància de l’escriptura
poètica en el procés creatiu de Picasso i revisa en un context més
ampli els estrets lligams que hi ha entre escriptura i pintura.
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Exposicions a la Sala Capitular del Monestir de les Avellanes
(Espai Cultura, Art i Música)
Organitza: Associació d’Amics del Monestir de les Avellanes
i Universitat de Lleida
Dates: tot l’any
Lloc: Monestir de les Avellanes, Os de Balaguer
Web: www.monestirdelesavellanes.com
El Monestir de les Avellanes acull l’Espai Cultura, Art i Música,
que pretén difondre l’art que realitzen els artistes de proximitat.
Aproximadament cada mes, es fa una exposició diferent,
que és d’accés gratuït.

Biennal romànica del Berguedà: amb els ulls de Picasso
Organitza: Associació cultural CIVITAS CULTURA
Dates: del 23 de juny al 30 d’octubre
Lloc: Guardiola de Berguedà
Web: www.civitascultura.org
La biennal repensa el romànic des de l’art contemporani amb
un conjunt d’exposicions que opten per fotografies de gran format
i una programació cultural continuada de música, teatre, dansa,
debats, visites guiades i instal·lacions.
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Fires, festes i diades
Festes dels Tonis de Taradell
Organitza: Tonis Taradell, Ajuntament de Taradell
Dates: 13 de gener
Lloc: Taradell
Web: www.tonistaradell.com
L’Acte central de les festes dels Tonis de Taradell és el passant
dels tres tombs que es celebra tots els anys el diumenge anterior
a Sant Antoni Abat. Durant aquesta diada tots els carruatges
i eines disponibles a Taradell i d’altres municipis de Catalunya surten
al carrer degudament guarnits i carregats (en molts casos per
les entitats i/o particulars del municipi) tal com es feia 50 o 60 anys
enrere, per tal que puguin ser vistos i coneguts pel públic en general.

Encamisada de Falset
Organitza: Ajuntament de Falset
Dates: 19 i 20 de gener
Lloc: Falset
Web: www.falset.org

Miquel Bové

Festa que ret homenatge a la victòria dels falsetans
en la Guerra del Francès. Conta la llegenda que una nit de boira els
veïns de la capital de la comarca del Priorat es van vestir
de blanc i van alliberar-se de les tropes franceses gràcies,
en bona part, a l’efecte sorpresa.

Calçotada de Valls
Organitza: Ajuntament de Valls, Cambra de Comerç de Valls
Dates: 27 de gener
Lloc: Valls
Web: www.cambravalls.com

Ajuntament de Valls

El darrer diumenge de gener es celebra la Gran Festa
de la Calçotada, un esdeveniment gastronòmic imprescindible
per a conèixer els millors cultivadors de calçot, elaboradors
de salsa de la calçotada o també qui menja més calçots.
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Festes de Santa Eulàlia
Organitza: Ajuntament de Barcelona
Dates: del 8 al 12 de febrer
Lloc: Barcelona
Web: www-lameva.barcelona.cat

Turisme de Barcelona. Espe Pons

Les festes de Santa Eulàlia contemporànies commemoren
el seu 35è aniversari amb una gran celebració de la cultura popular
d’arrel tradicional que es desperta de nou per mostrar la seva vitalitat
i força creativa.

Festa del Xató
Organitza: Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Dates: 17 de febrer
Lloc: Vilafranca del Penedès
Web: www.rutadelxato.com/ca/
En aquesta ciutat es pot gaudir d’aquest plat típic 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.

El setge de Tortosa
Organitza: Ajuntament de Tortosa
Dates: 23 i 24 de març
Lloc: Tortosa
Web: www.tortosaturisme.cat
Jornades de recreació del setge de Tortosa de 1708 en què la ciutat
cau en mans de les tropes borbòniques. L’escenari central són
les fortificacions dels Avançades de Sant Joan, construïdes entre
els segles XVII i XVIII i es reprodueixen els diferents combats per
la defensa (o conquesta) de la plaça, a càrrec de grups de recreació
vinguts de Catalunya i València.
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30a Mostra d’Igualada - Fira de teatre infantil i juvenil
Organitza: La Mostra d’Igualada - Fira de teatre infantil i juvenil
Dates: del 4 al 17 d’abril
Lloc: Igualada
Web: lamostraigualada.cat
Igualada acull aquesta fira de referència de les arts escèniques
de Catalunya per a tots els públics.

Setmana Santa a Mataró
Organitza: Comissió de Setmana Santa
Dates: del 12 al 21 d’abril
Lloc: Mataró
Web: www.visitmataro.cat
La tradició de Setmana Santa a Mataró compta amb la representació
de la Passió, desfilades dels Armats, processons, especialment
la Processó General de Divendres Sant considerada Patrimoni Cultural
de Mataró i que compta amb la participació de totes les confraries
i germandats i els Armats de la ciutat de Mataró.

Setmana Santa a Tarragona
Organitza: Ajuntament de Tarragona
Dates: del 14 al 22 d’abril
Lloc: Tarragona
Web: www.tarragona.cat

Manel R. Granell

Més de 4.000 persones hi participen any rere any i d’entre
els nombrosos actes no et podràs perdre la Processó del Sant
Enterrament, documentada des del 1550. Hi participen fins a 19
passos que són portats a espatlla. La processó comença i acaba
a l’església de Natzaret, situada a la plaça del Rei de Tarragona.
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Desfilada dels Manaies i processó del Sant Enterrament
Organitza: Ajuntament de Girona
Dates: 17 i 19 d’abril
Lloc: Girona
Web: www.girona.cat
El dimecres de Setmana Santa els manaies (legionaris romans)
desfilen pels carrers de la ciutat per lliurar el penó al domicili
del penoner i el divendres Sant tornen per recollir-lo per
unir-se posteriorment amb totes les confraries a la processó
del Sant Enterrament.

Desclavament i la Processó de l’Encontre de la Granadella
Organitza: Parròquia de la Granadella
Dates: 18 i 20 d’abril
Lloc: Granadella
El Desclavament i la processó de l’Encontre són els actes
més emblemàtics de la Setmana Santa a la Granadella,
dos elements festius molt arrelats i participatius.

Les tres gràcies
Organitza: Ajuntament de Reus
Dates: 19 d’abril
Lloc: Reus
Web: www.reus.cat

PMT Reus

La processó de les Tres Gràcies de Reus és un dels elements centrals
de la celebració de la Setmana Santa a la capital del Baix Camp.
La celebració del Divendres Sant arrenca amb la processó
de l’Agonia, continua al migdia amb la processó de les Tres Gràcies,
que té el punt àlgid a la plaça de la Sang quan retorna la imatge
del Sant Crist i els reusencs li demanen les Tres Gràcies i clou al
vespre amb la processó de Tornada.
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Viacrucis del Calvari
Organitza: Ajuntament de la Selva del Camp
Dates: 19 d’abril
Lloc: La Selva del Camp

Ajuntament de la Selva

La Setmana Santa és farcida d’actes de religiositat i tradició
i a la Selva del Camp el Viacrucis del Calvari forma part
d’una herència centenària que està datada del 1793.

La Gran Festa del Modernisme i els Indians
Organitza: Expertus Turismo y Ocio – Parc Samà
Dates: 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.

Festa Alícia’t
Organitza: Fundació Catalunya La Pedrera
Dates: 28 i 29 d’abril
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.
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Trapezi. Fira del Circ de Catalunya
Organitza: Ajuntament de Reus
Dates: del 9 al 12 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: 10, 11 i 12 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. La XVII de la Fira Modernista
2019 estarà dedicada al Cinema (Terrassa, City of Film-UNESCO).
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Festa del Modernisme de la Colònia Güell
Organitza: Consorci de la Colònia Güell
Dates: cap de setmana després del Pilar (12 d’octubre)
Lloc: Santa Coloma de Cervelló
Web: www.gaudicoloniaguell.org
Recreació teatral al carrer d’escenes de la vida quotidiana
de la colònia d’ara fa cent anys. Aquesta recreació és tractada
i representada pels mateixos veïns i veïnes amb un context festiu
i se situa al marc incomparable de l’arquitectura modernista
de la colònia.

La Passió d’Olesa de Montserrat
Organitza: Passió d’Olesa
Dates: 3, 10, 16, 24, 30 de març; 7, 13, 19, 28 d’abril; 1 de maig
Lloc: Olesa de Montserrat
Web: www.lapassio.cat
Olesa de Montserrat acull les representacions de La Passió,
una obra de teatre que explica la vida, obra i Passió de Jesús;
un espectacle perfectament adaptat al teatre del segle XXI.

La Passió d’Esparreguera
Organitza: La Passió d’Esparreguera
Dates: març, abril i maig
Lloc: Esparreguera
Web: www.lapassio.net
Espectacle que ofereix l’oportunitat de viure una jornada teatral
d’una gran complexitat, en el que es representen 37 escenes
dividides en dues parts, un centenar de personatges, 400 figurants
i música en directe.
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Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi
Organitza: Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi
Dates: 23, 26, 27, i 28 d’abril i 3, 4 i 5 de maig
Lloc: Montblanc
Web: www.setmanamedieval.cat
Centrada en la llegenda de Sant Jordi i el Drac, des de 1987, és la
festa de recreació històrica més antiga del país declarada d’interès
turístic a Catalunya i l’estat espanyol. La Setmana Medieval compta
amb un extens programa d’actes, que es renova parcialment cada
edició i s’enriqueix amb noves aportacions tecnològiques i artístiques.

30a Fira de Titelles de Lleida
Organitza: Centre de Titelles de Lleida i Ajuntament de Lleida
Dates: 3, 4 i 5 de maig
Lloc: Lleida
Web: www.firatitelles.com
Els carrers de la ciutat s’omplen de titelles i els visitants podran
gaudir d’un centenar d’exhibicions als diferents espais que
s’habiliten a la ciutat. Unes trenta companyies d’arreu del món
oferiran un programa complet per a totes les edats, amb actuacions
gratuïtes o a preus populars. L’organització de la fira també ha previst
diverses activitats culturals com ara la Fira del Llibre de les Arts
Escèniques, exposicions, concurs fotogràfic i tallers de titelles.

Caps de setmana genials
Organitza: El Paisatge dels Genis
Dates: caps de setmana de maig
Lloc: Costa Daurada i Terres de l’Ebre
Web: www.elpaisatgedelsgenis.cat
Els caps de setmana genials inclouen la realització de diferents
activitats per famílies al volant de les figures de Gaudí, Miró, Casals
i Picasso a Costa Daurada i Terres de l’Ebre, i l’allotjament a diferents
establiments de Reus, Mont-roig Miami, El Vendrell i Horta
de Sant Joan.
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Ball del Sant Crist
Organitza: Ajuntament de Salomó
Dates: 5, 12, 19 i 26 de maig
Lloc: Salomó
Web: www.salomo.cat
El Ball del Sant Crist de Salomó té arrels medievals
i les representacions que podràs veure et traslladaran a la tradició
dels Balls Parlats, que a la Catalunya Nova evidencien la participació
activa dels veïns en els diversos elements del Seguici Popular.
En el cas de Salomó, el Ball del Sant Crist recrea la història
de Josep Nin, quan embarca cap a l’Alguer a la recerca de blat.

VI Calafell Family Weekend
Organitza: Regidoria de Turisme de Calafell
Dates: del 10 al 12 de maig
Lloc: Calafell
Web: www.calafell.cat

Joan Capdevila

Cap de setmana ple d’activitats gratuïtes per a tota la família.
Teatre, actuacions musicals, conferències, tallers, concerts
i espectacles de carrer. Així com descomptes en el allotjaments
del municipi.

5a Diada del Patrimoni dels Minyons de Terrassa
Organitza: Colla Castellera Minyons de Terrassa
Dates: 25 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.
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Organitza: Ajuntament de Girona
Dates: de l’11 al 19 de maig
Lloc: Girona
Web: www.gironatempsdeflors.net/cat/inici.php
Girona s’omple de colors i sensacions amb ornamentacions florals
i instal·lacions artístiques als carrers, monuments, patis i jardins
del centre històric.

XXIV Festa de moros i cristians de Lleida
Organitza: Associació de Moros i Cristians
Dates: 18 i 19 de maig
Lloc: Lleida
Web: www.miclleida.org
El cap de setmana festiu s’inicia a la Plaça Paeria, amb les
Ambaixades, els parlaments dels ambaixadors moro i cristià previs
per evitar la batalla que tindrà lloc diumenge, dia gran de la festa.
Diumenge al matí, se celebra la denominada entrada infantil i,
al migdia, es presenten les bandes, que interpreten música pròpia
de la festa de Lleida. A la tarda es concentren les comparses
de moros i cristians a la Seu Vella per a, posteriorment, desfilar
amb els seus vistosos uniformes pels carrers més cèntrics.
Abans que caigui la nit, s’inicien uns parlaments de caràcter satíric
que provoquen un enfrontament verbal al qual segueix l’espectacular
batalla, amb l’incomparable marc de la Seu Vella com a fons.
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20a festa i fira de les Trementinaires
Organitza: Museu de les Trementinaires, Consell Comarcal
de l’Alt Urgell, Ajuntament de Josa i Tuixent, Ajuntament de la Vansa
i Fórnols, Parc Natural Cadí Moixeró
Dates: 18 i 19 de maig
Lloc: Tuixent
Web: www.trementinaires.org
Festa i fira en homenatge a les Trementinaires, dones de la vall
de la Vansa, Josa i Tuixent, que al segle XIX recol·lectaven plantes
medicinals, elaboraven remeis a partir de la resina i amb aquests
productes realitzaven una venda ambulant a peu per tot el territori
català. Els actes i activitats programats durant aquest cap
de setmana tenen relació amb aquest ofici: itineraris botànics
naturalistes, visites guiades al Museu de les Trementinaires, centre
de flora de Tuixent i Jardí botànic de les Trementinaires, xerrades,
entre altres.

Les falles, La festa del Foc
Organitza: diferents municipis de la zona del Pirineu i Prepirineu
Dates: diferents caps de setmana del juny i juliol
Lloc: Pirineu i Prepirineu

Manel Pueyo

Diuen que les tradicions només es mantenen vives si les celebren
any rere any la mateixa gent del territori com un fet propi i no
simplement com una herència del passat. La festa de les Falles
ha estat des de temps remots una tradició arrelada en alguns pobles
del Pirineu. Se celebra als municipis d’Alins, Arties, Barruera, Boí,
Casòs, Durro, Erill la Vall, Isil, Les, Llesp, La Pobla de Segur, Pont
de Suert, Senet, Taüll i Vilaller.

10a Fira d’Oficis i Menestrals de Rialp
Organitza: Ajuntament de Rialp
Dates: 1 i 2 de juny
Lloc: Rialp
Web: www.turisrialp.cat
Mostra i reconeixement d’antics oficis que existien a la capital
de la Vall d’Àssua que havia estat Rialp. Durant tot el cap de setmana
s’ofereixen activitats i tallers relacionats amb aquests antics oficis,
sopar popular, música, animació infantil.
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Fira del Mar
Organitza: Regidoria de Turisme de Calafell
Dates: 8 i 9 de juny
Lloc: Calafell
Web: www.calafell.cat
XVIII edició de la Fira del Mar de Calafell. La fira consistirà
en la reproducció de la vida comercial del Calafell mariner,
on destaquen activitats com l’exhibició d’antics oficis (armadors
d’arts, palangrers, nansaires, remendadores i calafats) tallers infantils
i la subhasta del peix.

Ludi Rubricati
Organitza: Museu de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat.
Dates: 8 i 9 de juny
Lloc: Sant Boi de Llobregat
Web: www.museusantboi.cat
La festa romana de Sant Boi ha celebrat el 15è aniversari amb
activitats dedicades al convivium, el ritual del menjar a la Roma
clàssica. Durant aquests anys, la festa s’ha consolidat com
un referent del calendari cultural de la ciutat en el marc d’una aposta
clara per fer arribar les propostes i els continguts del Museu de Sant
Boi a tots els públics.

Painting Trip “Paisatges picassians a Horta de Sant Joan”
Organitza: El Paisatge dels Genis
Dates: del 8 al 10 de juny
Lloc: Horta de Sant Joan
Web: www.elpaisatgedelsgenis.cat
Experiència artística pels amants de món de la pintura.
El viatge combina les diferents sessions de taller de pintura
amb altres que ens portaran a conèixer millor al geni així com
els llocs, la gent, la gastronomia i la natura de la terra que
va captivar a l’artista.
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Baixada de Falles
Organitza: Associació Cultural de Fallaires
i Pubilles de la Pobla de Segur
Dates: 17 de juny
Lloc: La Pobla de Segur
Web: www.lapobladesegur.cat
A la tarda, els fallaires, carregats amb les seves falles, van cap al
cim de la muntanya de Santa Magdalena. Quan cau el sol, encenen
les falles i inicien el descens, mentre les pubilles i el poble sencer
desfilen per anar a rebre’ls als peus de la muntanya. Un cop
els fallaires arriben amb les falles enceses, les parelles es retroben
i juntes tornen a enfilar el camí del nucli antic per fer l’ofrena
a la Verge de Ribera i ballar la sardana de la Pobla al voltant
de la foguera.

L’ou com balla
Organitza: Ajuntament de Barcelona
Dates: 20 de juny
Lloc: Barcelona
Web: www.lameva.barcelona.cat

Turisme de Barcelona. Espe Pons

Aquesta manifestació, pròpia de la festa del Corpus barceloní,
ha esdevingut amb el pas dels anys un símbol de la identitat festiva
de la ciutat. Els elements de l’ou com balla són l’ou, l’aigua
i l’abundor de flors, tots tres amb interpretacions simbòliques
de fecunditat i regeneració, pròpies de l’estació primaveral en plena
vitalitat. Popularment, l’ou com balla representa la Sagrada Forma
dins una rica custòdia ornada amb pedres precioses.

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 22 de juny al 7 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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Diada dels Raiers
Organitza: Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa
Dates: 6 i 7 de juliol
Lloc: La Pobla de Segur
Web: www.elsraiers.cat
Cap de setmana ple d’activitats aptes per a tota la família que
permetran conèixer i recordar aquest antic ofici tan arrelat al territori.
Es podrà realitzar des d’una caminada fins a fer una degustació
de la girella, un embotit pallarès, i finalment, gaudir de la baixada
dels rais el diumenge al matí. Unes setmanes abans de la Diada
també es podrà viure l’experiència d’anar a buscar redortes
i participar en el muntatge dels rais.

X Jornades d’història al Monestir de les Avellanes
Organitza: Associació d’Amics del Monestir de les Avellanes
i Universitat de Lleida
Dates: 8 i 9 de juliol
Lloc: Monestir de les Avellanes
Web: www.monestirdelesavellanes.com
És un espai de difusió de la recerca i del coneixement i estan
adreçades a tothom que estigui interessat en conèixer la història
del monestir. A més a més en tot l’apartat divulgatiu, s’hi adjunta
una proposta d’allotjament i de restauració on té el punt àlgid
en el sopar medieval que es celebra, obert a tothom, en el claustre
medieval del Monestir de les Avellanes.

VIII Sopar Medieval del Monestir de les Avellanes
Organitza: Associació d’Amics del Monestir de les Avellanes
i Universitat de Lleida
Dates: 8 de juliol
Lloc: Monestir de les Avellanes
Web: www.monestirdelesavellanes.com
Experiència gastronòmica que permet fer un viatge a la cuina
medieval catalana. En aquesta edició el tema és “La vida als
monestirs” i el sopar se centrarà en un àpat monàstic medieval
extret d’un receptari de l’orde dels canonges regulars
premonstratesos; que era l’orde que va fundar el Monestir
de les Avellanes al segle XII.
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Diada Castellera de Les Santes
Organitza: Ajuntament de Mataró i Colla Castellera
Capgrossos de Mataró
Dates: 21 de juliol
Lloc: Mataró
Web: www.visitmataro.cat
A Mataró s’hi celebra una de les jornades més importants
del calendari casteller. Les Santes donaran ales a la Colla Castellera
Capgrossos de Mataró per tocar el cel de més a prop i compartir
amb la ciutat els millors castells, juntament amb dues altres colles.

XXIV Festa del Renaixement
Organitza: Ajuntament de Tortosa
Dates: del 18 al 21 de juliol
Lloc: Tortosa
Web: www.tortosaturisme.cat
La Festa del Renaixement és una de les principals recreacions
històriques del sud d’Europa. Durant quatre dies, tota la ciutat
és un gran escenari que et transportarà en el temps a l’esplendor
del segle XVI. Es podrà degustar la gastronomia, vestir-se d’època
i convertir-se en habitants del segle XVI. També es podrà gaudir
d’actuacions de música, teatre i circ amb més de 60 espectacles
diaris i companyies d’arreu d’Europa.

I Fira del drap piteu a Sant Llorenç de Morunys
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys,
Associació de Turisme de la Vall de Lord
Dates: 27 i 28 de juliol de 2019
Lloc: Sant Llorenç de Morunys
Web: www.lavalldelord.com
Fira que s’inspira amb l’antiga indústria llanera de “Drap piteu”
que hi va haver a Sant Llorenç de Morunys entre els segles XIV i XIX.
Les diferents activitats estan relacionades tant amb el tèxtil com
en el context històric i social de la vila durant la baixa edat mitjana
i l’edat moderna.
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Misteri de la Selva
Organitza: Ajuntament de la Selva del Camp
Dates: 14 i 15 d’agost
Lloc: La Selva del Camp
Web: www.laselvadelcamp.org

Crèdits: Ajuntament de la Selva

Des del segle XIII existeix documentació que testimonia
la representació del Misteri de la Selva. Cada any es pot descobrir
aquest drama assumpcionista, que és el més antic d’Europa
en llengua romànica. A l’obra hi participen un centenar de persones,
és cantada a capella per un cor de cantants i solistes amateurs.

Festa Major de Gràcia
Organitza: Fundació Festa Major de Gràcia
Dates: del 15 al 21 d’agost
Lloc: Barcelona
Web: www.festamajordegracia.cat

Turisme de Barcelona. Espe Pons

Declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional, la Festa Major de
Gràcia omple els carrers i les places d’aquest barri amb guarnicions,
activitats, concerts, sopars populars i jocs per als més petits.

Festa Major de Sants:
Organitza: Federació de la Festa Major de Sants
Dates: del 22 al 31 d’agost
Lloc: Barcelona
Web: www.bcn.cat/sants-montjuic

Turisme de Barcelona. Espe Pons

Festa dedicada al patró de l’antiga Vila de Sants, Sant Bartomeu,
on els carrers són adornats pels veïns i també es pot gaudir
de cercaviles, música, castellers, sardanes i activitats per nens.
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Festa del Rei Jaume
Organitza: Ajuntament de Salou
Dates: d’agost a setembre
Lloc: Salou
Web: www.salou.cat

Crèdits: PMT Salou

La història estableix a Salou la sortida de les naus que va dirigir
el rei Jaume I abans de conquerir Mallorca. La Festa del Rei Jaume
que es celebrarà a Salou és un homenatge a aquest capítol
de la història on hi haurà espectacles de recreació històrica,
infantils i també propostes gastronòmiques a l’entorn de la figura
del rei Jaume I.

Mercat Medieval de Calaphel
Organitza: Ajuntament de Calafell
Dates: primer cap de setmana de setembre
Lloc: Calafell
Web: www.calafell.cat

Joan Capdevila

Amb més de 20 edicions, el Mercat atrau gent de tot arreu
amb un programa ple d’activitats relacionades amb el món medieval
(recreació històrica, tallers, concerts...) que es desenvolupen
al Castell de la Santa Creu i als seus entorns.

D.O. PORCIANUS · Jornada enològica
Organitza: Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
Dates: 15 de setembre
Lloc: Castell Platja d’Aro
Web: www.ciutada.platjadaro.com
Commemoració d’una de les principals activitats de l’assentament
romà de Pla de Palol, realitzant una jornada enològica per a tots
els públics. Al matí, verema infantil, tallers i activitats per la mainada,
a la tarda tast de vins i durant tot el dia visites guiades a les termes
de la vil·la romana de Pla de Palol.
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AMFITEATRVM
Organitza: Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
Dates: Agost
Lloc: Tarragona
Web: www.tarragonaturisme.cat
A Tarragona les pedres tenen història. L’amfiteatre es converteix
en el millor escenari per reviure els espectacles de recreació històrica
que et permetran viure una experiència única com si visquessis
a l’Imperi Romà.

Un casament Reial
Organitza: Ajuntament de Gandesa
Dates: octubre
Lloc: Gandesa
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.

Festa Major de Vilafranca del Penedès
Organitza: Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Dates: del 30 d’agost al 3 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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Santa Tecla
Organitza: Ajuntament de Tarragona
Dates: del 14 al 24 de setembre
Lloc: Tarragona
Web: www.tarragona.cat

Joan Capdevila Vallve

Des del 1321 Tarragona celebra la festa en honor a Santa Tecla,
la patrona de la ciutat. Durant dues setmanes, la Festa Major
de Santa Tecla omple de vida els carrers de la Part Alta.

La Mercè
Organitza: Ajuntament de Barcelona
Dates: del 20 al 24 de setembre
Lloc: Barcelona
Web: www.barcelona.cat/lamerce/ca

©Turisme de Barcelona. Espai d’Imatge

La festa major de Barcelona, en honor a la seva patrona, la Verge de
la Mercè, ocupa festivament un gran nombre d’espais públics amb
una programació centrada en la cultura mediterrània. En menys d’una
setmana, Barcelona aplega una programació ingent que us obligarà
a escollir: arts de carrer, cercaviles, concerts, balls tradicionals...

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.
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22ª Fira Mediterrània de Manresa
Organitza: Fundació Mediterrània, Fira d’espectacles
d’arrel tradicional
Dates: del 10 al 13 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 i Festes de Sant Narcís
Organitza: Ajuntament de Girona
Dates: del 25 d’octubre al 3 de novembre
Lloc: Girona
Web: www2.girona.cat/ca/firesdesantnarcis
La festa major de Girona compta amb una fira de mostres,
atraccions, actuacions musicals, balls tradicionals, fires i mercats,
gegants, correfoc... tot un munt d’activitats per gaudir de la ciutat.

FamilyArt Experience
Organitza: El Paisatge dels Genis
Dates: de l’11 al 13 d’octubre
Lloc: Costa Daurada i Terres de l’Ebre
Web: www.elpaisatgedelsgenis.cat
Proposta de viatge pensada per famílies amb inquietuds artístiques,
en la que despertarem el geni creatiu que tots portem a dins, de la mà
de Gaudí, Miró, Casals i Picasso.

Festa del Pi de Centelles
Organitza: Associació Festa del Pi
Dates: 30 de desembre
Lloc: Centelles
Web: www.festadelpi.cat
La Festa del Pi, declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional
de Catalunya, se celebra el mes de desembre. L’acte més conegut
i freqüentat és del 30 de desembre al matí quan se surt a tallar el pi
i l’ofereixen engalanat a la patrona, Santa Coloma.
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11a Fira d’Ous d’Euga i 9è Mercat de Pagès de Sant Llorenç
de Morunys
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys,
Associació de Turisme de la Vall de Lord
Dates: 26 i 27 d’octubre de 2019
Lloc: Sant Llorenç de Morunys
Web: www.lavalldelord.com
Fira que s’inspira amb la llegenda dels “Tres savis prudents
dels Piteus” de Jacint Verdaguer i en la qual es fa un concurs
de carabasses, un mercat de productes agroalimentaris i artesans
a la plaça de la Canal i actes ambientats al món de la pagesia.

Fira Ferroviària
Organitza: Ajuntament de Mataró.
Dates: últim cap de setmana d’octubre
Lloc: Mataró
Web: www.visitmataro.cat
Diverses propostes entre conferències i xerrades, tallers, projeccions
cinematogràfiques, demostracions tecnològiques i exposicions,
que se sumen al desplegament a la zona comercial d’exposició
i mercat d’ocasions amb fabricants nacionals i internacionals
i expositors comercials de modelisme ferroviari.

Pessebre Vivent de Corbera de Llobregat
Organitza: Amic de Corbera
Dates: 7, 25, 26, 27 i 28 de desembre; 1, 5 i 13 de gener
Lloc: Corbera de Llobregat
Web: www.pessebrecorbera.cat
La població és un referent durant les festes de Nadal per la seva representació viva del naixement de Jesús, a Betlem, i que s’ha convertit en patrimoni immaterial esdevenint un dels més importants
i visitats de tot Catalunya. Aquest famós pessebre es representa
des de l’any 1962 i és un dels més antics del país.
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20a edició del Pessebre de sorra
Organitza: Ajuntament de Vila-seca
Dates: desembre
Lloc: La Pineda
Web: www.vila-seca.cat

PMT de Vila-seca

La platja de Vila-seca La Pineda Platja acull, des de l’any 1999,
un pessebre de sorra de grans dimensions fet per artistes de prestigi
internacional. Cada any és una descoberta poder visitar el Pessebre
i la creació on sempre hi són presents les figures tradicionals dels
pessebres més exigents.

44a edició del pessebre vivent
Organitza: Ajuntament de La Pobla de Montornès
Dates: desembre
Lloc: La Pobla de Montornès
Web: www.lapoblademontornes.cat

GerardPhoto

Amics de Montornès són els encarregats de donar vida a una nova
edició del Pessebre Vivent que compta amb la participació d’un total
de dues-centes persones. L’ermita de Montornès és l’escenari de
la representació que compta amb un total de 15 quadres escènics.

22a edició del pessebre vivent Mas Castelló
Organitza: Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Dates: desembre
Lloc: Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Web: www.vandellos-hospitalet.cat

PMT L’Hospitalet de l’Infant

El poble deshabitat de Castelló (a Vandellòs) acull el tradicional
Pessebre Vivent que es celebra durant dos dies, tot coincidint
amb les vacances de Nadal. El Pessebre, a més a més de reproduir
algunes escenes bíbliques també representa alguns dels oficis
tradicionals al camp.
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Festivals
Guitar Bcn 2019
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.

LAP (L’Altra Programació)
Organitza: Institut de Cultura d’Olot
Dates: de gener a juny i de setembre a desembre
Lloc: Olot
Web: www.olotcultura.cat
Cicle d’espectacles d’arts escèniques no convencionals.
Propostes arriscades, alternatives o de companyies joves
per a públic amb ganes de deixar-se sorprendre. En un format que
trenca la barrera entre artistes i espectadors i amb un diàleg conjunt
al final de l’espectacle.

Festival Internacional del Circ Elefant d’Or
Organitza: Circus Arts Foundation
Dates: del 14 al 19 de febrer
Lloc: Girona
Web: www.festivaldelcirc.com
Un dels cinc majors certàmens de circ al món presenta,
a Girona, més d’una vintena de les millors atraccions
internacionals mai vistes a Europa.
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ANIMAC. Mostra Internacional de Cinema d’Animació
de Catalunya
Organitza: Ajuntament de Lleida i Generalitat de Catalunya
Dates: del 21 al 24 de febrer
Lloc: Lleida
Web: www.animac.cat
Animac és una mostra no competitiva de gran visibilitat internacional
que es dirigeix a aquells artistes que utilitzen l’animació com
a instrument per a la seva expressió personal anant més enllà
dels límits de la narrativa tradicional.

Barcelona Obertura Spring Festival
Organitza: Barcelona Obertura
Dates: del 4 al 17 de març
Lloc: Barcelona
Web: www.barcelonaobertura.com

Barcelona Obertura Spring Festival.
Cuarteto Casals

Tres escenaris espectaculars, el Palau de la Música, el Liceu
i L’Auditori, acullen als artistes i orquestres més destacades de tot
el món, fent de Barcelona un punt de trobada per tots els amants
de la música clàssica. El festival inclou també concerts gratuïts
per tota la ciutat en llocs emblemàtics.

38è Festival Jazz Terrassa
Organitza: Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa
Dates: del 6 al 24 de març
Lloc: Terrassa
Web: www.jazzterrassa.org
L’edició 2019 s’emmarca en la celebració del 60è aniversari del
club egarenc i està dedicada íntegrament al recentment desaparegut
trompetista Roy Hargrove.
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MOT. Festival de literatura de Girona i Olot
Organitza: Ajuntament de Girona i Ajuntament d’Olot
Dates: del 28 al 30 de març i del 4 al 6 d’abril
Lloc: Girona i Olot
Web: festivalmot.cat
Festival de literatura que ofereix converses de proximitat amb
escriptors de renom nacional i internacional, a més d’un programa
d’activitats complementàries. Cada edició gira entorn d’una
temàtica concreta.

FEC. Festival Europeu de Curtmetratges
Organitza: POCC i Ajuntament de Reus
Dates: del 20 al 24 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 30 de març al 5 de maig
Lloc: Girona
Web: www.festivalstrenes.cat
Girona esdevé un gran espai escènic en el qual els artistes catalans
presenten els seus nous treballs discogràfics, inicien o finalitzen
les seves gires i presenten espectacles inèdits.

Literatura entre muntanyes a la Vila del Llibre
Organitza: Ajuntament de la Pobla de Segur
Dates: abril
Lloc: La Pobla de Segur
Web: www.viladelllibre.cat
El Festival de la Vila del Llibre de la Pobla de Segur compta amb
activitats dissenyades de manera conjunta entre editorials, autors,
autores i empreses locals amb propostes culturals, gastronòmiques
i de turisme actiu per a totes les edats.
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Festival Internacional de Dixieland
Organitza: Ajuntament de Tarragona
Dates: del 25 al 30 d’abril
Lloc: Tarragona
Web: www.tarragona.cat

Pep Escoda

Fa poc més de cent anys, amb la Primera Guerra Mundial,
el jazz arribava a Europa. Des d’aleshores, el jazz ha fet les delícies
de tothom. A Tarragona podràs escoltar-lo i, sobretot, ballar-lo
a escenaris com places, restaurants o als auditoris més solemnes.

Festival Sismògraf
Organitza: Ajuntament d’Olot i Departament de Cultura
de la Generalitat
Dates: del 25 al 29 d’abril
Lloc: Olot
Web: www.sismografolot.cat
El Sismògraf és des de fa més de 10 anys una trobada anual
de dansa a la ciutat d’Olot i, des del 2015, el festival estratègic
de dansa de Catalunya. A part de poder-s’hi veure les principals
produccions de dansa del nostre país, el Sismògraf dona cabuda
a una mostra de propostes de la resta de l’Estat Espanyol i també
algunes d’internacionals.

21è Festival de Jazz de Vic
Organitza: Vic Bang Jazz Cava, Ajuntament de Vic, VICCC
Dates: del 2 al 12 de 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.
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Festival terres Catalunya
Organitza: Filmsnòmades
Dates: del 26 d’abril al 5 de maig
Lloc: Tortosa
Web: www.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 i Ajuntament de Girona
Dates: de l’11 al 19 de maig
Lloc: Girona
Web: www.gironacappella.cat
Festival de música a cappella, és a dir, sense instruments
i expressada només amb la veu, on tenen cabuda tots els estils
musicals del gènere. Emoció, qualitat i originalitat.

Jazz Cava
Organitza: Jazz Cava
Dates: 10,11,12 de maig
Lloc: Vic
Web: www.jazzcava.com
Festival de petit format de cantautores i cantautors emb concerts
de proximitat en espais singulars.

Festival Jardins de Pedralbes
Organitza: Concert Studio
Dates: juny i juliol
Lloc: Barcelona
Web: www.festivalpedralbes.com

Festival Jardins de Pedralbes

Setena edició del festival de música que comptarà, com
cada any, amb grans noms de l’escena internacional que actuaran
en un escenari a l’aire lliure, en contacte amb la història i la natura.
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Organitza: Ajuntament de Tarragona amb la col·laboració del Museu
Nacional Arqueològic de Tarragona, la Diputació de Tarragona
i empreses patrocinadores
Dates: del 5 al 19 de maig
Lloc: Tarragona, Cambrils, Constantí, Altafulla i Vila-rodona
Web: www.tarracoviva.com
Festival cultural internacional dedicat i especialitzat en la divulgació
històrica d’època romana. Diverses localitats tarragonines acullen
diverses activitats en diferents espais patrimonials.

Grec Festival de Barcelona
Organitza: Ajuntament de Barcelona
Dates: juny i juliol
Lloc: Barcelona
Web: lameva.barcelona.cat/grec/

Teatre Grec públic ple
© Josep Aznar

Principal cita de la ciutat amb el teatre, la dansa, la música i el circ.
En la seva 43a edició, El Grec ha esdevingut durant aquest temps
no només la principal atracció cultural de l’estiu barceloní, sinó també
una referència al calendari europeu de festivals.
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Brickània, 5è Festival de Lego de Montblanc
Organitza: Ajuntament de Montblanc
Dates: del 8 al 9 de juny
Lloc: Montblanc

OT Montblanc

Sabies que LEGO vol dir: jugar bé? Doncs a Montblanc et posen
totes les eines perquè puguis descobrir com jugar bé amb un clàssic
danès que té més de vuit dècades de vida. El Festival fa les delícies
de tots els amants d’aquest joc amb exhibicions de robòtica, tallers,
xerrades i molts més!

(A)phònica, Festival de la Veu de Banyoles
Organitza: Ajuntament de Banyoles, Alter Sinergies
Dates: del 27 al 30 de juny de 2019
Lloc: Banyoles
Web: www.aphonica.banyoles.cat
Festival dedicat a la veu en totes les seves vessants. El 2019 serà
la 16a edició d’un esdeveniment amb personalitat pròpia, que compta
amb actuacions i activitats paral·leles per a tots els públics. Artistes
reconeguts i altres propostes més emergents formen part d’un cartell
cada any sorprenent, en què es poden descobrir i redescobrir veus
de tot tipus.

VIDA Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú
Organitza: Sitback Produccions, SL
Dates: del 4 al 6 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 27 al 30 de juny
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. Hi haurà música, ball, folk, espectacles
de carrer, llengua, cançó, tradicions, gastronomia, entre altres.

Festival Cruïlla
Organitza: Barcelona Events Musicals, SL
Dates: del 4 al 6 de juliol
Lloc: Barcelona
Web: www.cruillabarcelona.com
Festival d’estiu de Barcelona, cosmopolita, obert i singular.

Festival Reus Blues
Organitza: AMCA
Dates: primera quinzena 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.

Festus Torrelló
Organitza: Ajuntament de Torelló, Cirvianum, Festus
Dates: 5 i 6 de juliol
Lloc: Torrelló
Web: www.festusfestival.com
Festival multidisciplinari on es presenten en un mateix cap
de setmana propostes de l’àmbit del teatre, el circ, la dansa,
no convencionals, la música i les arts visuals amb un denominador
comú: ser capaces d’emocionar, entretenir i fer pensar a la vegada.
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Festival Nits de Cinema Oriental de Vic
Organitza: Festival Nits del Cinema Oriental, Ajuntament de Vic
i Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Dates: del 16 al 21 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.

Sónar
Organitza: Advanced Music S.L.
Dates: del 18 al 20 de juliol
Lloc: Barcelona
Web: www.sonar.es
Creat l’any 1994, Sónar és un esdeveniment cultural pioner i únic
en el seu format i continguts: un referent internacional de primer
ordre gràcies a una cuidada oferta que combina la dimensió lúdica
amb l’artística, l’avantguarda i l’experimentació amb els nous
corrents musicals de l’electrònica de ball.

Festival Internacional de Música de Cambrils
Organitza: Ajuntament de Cambrils
Dates: del 26 de juliol al 14 d’agost
Lloc: Cambrils
Web: www.festivalcambrils.com

Festival Internacional de Música
de Cambrils

Fa més de quaranta anys que a Cambrils la música es sinònim
de nits fantàstiques.
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Circ a la plaça
Organitza: Institut de Cultura d’Olot
Dates: tots els dijous de juliol
Lloc: Olot
Web: www.olotcultura.cat
El festival porta cada estiu a la plaça de Braus d’Olot propostes
de circ de gran format per a tots els públics. Passen per la pista
artistes catalans i internacionals de disciplines diverses del món
del circ: trapezi, roda de la mort, equilibris, etc.

Festival Internacional de Teatre al Carrer a Viladecans
Organitza: Ajuntament de Viladecans
Dates: primer cap de setmana de Juliol
Lloc: Viladecans
Web: www.alcarrerviladecans.com
Representacions a diferents punts de la ciutat on hi tenen cabuda tot
tipus d’actuacions, des de teatre fins a música o dansa, passant per
circ, màgia, clown, espectacles pirotècnics o instal·lacions lúdiques.

Fiorgue. Festival Internacional d’Orgue Mataró
– Barcelona Jaume Isern
Organitza: Ajuntament de Mataró
Data: primera quinzena de juliol
Lloc: Mataró
Web: www.fiorgue.com
Festival d’orgue que s’emmarca a la Basílica de Santa Maria
de Mataró, on es troba l’orgue més gran de Catalunya. Dins d’aquest
marc, els concerts són realitzats per organistes prestigiosos
a nivell internacional. A més, el festival ofereix una escola
de perfeccionament a alumnes d’orgue vinguts d’arreu del món,
que també reben formació per part dels concertistes participants.
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XIX Festival de música de la vila de Rialp
Organitza: Rialp Musical Associació
Dates: des de mitjans de juliol fins el 26 de setembre
Lloc: Rialp
Web: www.festivalrialp.com
Dinovena edició del festival de música referent a la província
de Lleida amb concerts i activitats diverses que conformen un mosaic
únic i esdevenen una plataforma excel·lent per donar a conèixer
nous talents i per fer arribar al conjunt de la població propostes
ja plenament consolidades i de primer ordre.

Festival Terra Ibèrica
Organitza: Fundació Castell de Calafell – Ciutadella Ibèrica de Calafell
Dates: finals de juliol
Lloc: Calafell
Web: www.calafellhistoric.org

Joan Capdevila

Festival que té per objectiu la divulgació de la cultura dels ibers
mitjançant un programa d’activitats on destaquen les nits
de recreació històrica al jaciment reconstruït de la Ciutadella
Ibèrica de Calafell.

Festival Internacional de Música Pau Casals
Organitza: Auditori Pau Casals
Dates: juliol
Lloc: El Vendrell
Web: www.auditoripaucasals.cat
Amb la voluntat de retre homenatge a Pau Casals, músic
genial i profund humanista, va iniciar-se l’any 1981 el Festival
Internacional de Música Pau Casals, que, des del primer dia,
ha reunit als millors intèrprets i formacions del país i d’arreu
del món. L’atenció pel violoncel n’és el fil conductor.
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Lloret Outdoor Summer Festival
Organitza: Lloret Turisme
Dates: de juny a setembre
Lloc: Lloret de Mar
Cicle d’arts escèniques i musicals amb propostes que es duen a terme a diferents indrets de Lloret les nits d’estiu. Espectacles musicals,
teatrals, de circ i malabars, gairebé sempre gratuïtes
i a l’aire lliure i sense text, pensats perquè tothom pugui
participar-hi i gaudir-los.

Garrigues Guitar Festival
Organitza: Consell Comarcal de les Garrigues
Dates: juliol, agost i setembre
Lloc: Les Garrigues
Web: www.garriguitar.com
Trobada internacional de les més altes expressions
de la música culta d’instruments de corda polsada.

AIMS Festival
Organitza: AIMS Foundation i Ajuntament de Solsona
Dates: del 30 de juliol al 18 d’agost
Lloc: Solsona
Web: www.aims.cat
Divuitena edició del festival de música que ofereix concerts
de cambra en algunes de les esglésies més emblemàtiques
de la comarca, places del nucli històric de la ciutat de Solsona
i altres poblacions de Catalunya.

Jazz Festival de l’Estartit
Organitza: Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí
Dates: 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.
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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: 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.

Schubertíada Vilabertran
Organitza: Associació Franz Schubert
Data: del 17 d’agost al 1 de setembre
Lloc: Vilabertran

M. Artalejo

Principal festival de música de cambra i cançó poètica de Catalunya
amb 27 anys de trajectòria consolidada i projecció internacional.
Acull alguns dels artistes més reconeguts del món en l’àmbit del lied.
Els concerts tenen lloc a l’església romànica de la Canònica
de Santa Maria de Vilabertran, obra de gran importància
en el patrimoni històric-artístic català.
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Festival Tast de Jazz
Organitza: Ajuntament de Mataró, Associació Jazz Maresme,
Fabrés Produccions
Data: últim cap de setmana d’agost
Lloc: Mataró
El festival aprofita les últimes nits càlides de l’any, per oferir
un espai únic on els oients podran escoltar els millors artistes
de l’escena jazzística internacional i gaudir del servei de restauració
que es troba a dins del mateix recinte. En l’última edició ens van
visitar artistes de gran renom musical com la Big Mama Montse,
Guillermo Calliero o el swingman Ray Gelato.

XX Festival de música de la Vall de Camprodon
Organitza: Mancomunitat de la Vall de Camprodon
Dates: estiu
Lloc: Vall de Camprodon
Web: www.fmvc.cat
Festival de referència al Pirineu. Durant l’estiu, aquesta proposta
permet oferir una programació estable i de qualitat a la població local
i a tots els visitants del nostre territori.

Les Nits de Marimurtra
Organitza: Jardí Botànic Marimurtra, Fundació Privada Carl Faust
Dates: 2, 9, 16 i 23 d’agost
Lloc: Blanes
Web: www.marimurtra.cat
Les Nits de Marimurtra consisteixen en concerts de petit format, amb
un aforament exclusiu de 200 persones on es crea una atmosfera de
proximitat única i singular.

BioRitme Festival
Organitza: BioRitme Festival
Dates: 22, 23, 24 i 25 d’agost
Lloc: Vilanova de Sau
Web: bioritmefestival.org
BioRitme és un espai per compartir música d’arreu del món, música
compromesa, crítica i constructiva d’un mon millor.
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FiraTàrrega 2019
Organitza: Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega
Dates: del 5 al 8 de setembre
Lloc: Tàrrega
Web: www.firatarrega.cat

© Núria Boleda

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.

Milestone Project
Organitza: Milestone Project
Dates: del 2 al 22 de setembre
Lloc: Girona
Web: www.milestoneproject.cat
Aquest festival d’art urbà, que ja forma part de la iconografia
dels carrers i dels edificis de la ciutat de Girona, es desenvolupa
com expositor, connector i productor d’art i pensament.

Festival Terra de Trobadors
Organitza: Ajuntament de Castelló d’Empúries
Dates: segona setmana de setembre
Lloc: Castelló d’Empúries
Web: www.terradetrobadors.com
Castelló d’Empúries rememora la seva història com a capital
del comtat d’Empúries (XI-XV) amb ambientació i recreació històrica
de la vila i dels vilatans.
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Terrània, el Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc
Organitza: Oficina de Turisme de Montblanc
Dates: 27, 28 i 29 de setembre
Lloc: Montblanc
Web: www.montblancmedieval.cat
L’antiga església i el claustre de Sant Francesc es converteix en punt
de trobada de ceramistes arribats d’arreu de Catalunya, Espanya
i Europa. Les demostracions, tallers, exposicions i espectacles se
succeeixen durant els tres dies del festival. A la sala d’exposicions
del claustre de Sant Francesc, en l’horari d’obertura de Terrània,
s’hi troba una mostra dedicada al país convidat: Suïssa.

Festival de Cinema de Girona
Organitza: Ajuntament de Girona
Dates: de l’1 al 5 d’octubre
Lloc: Girona
Web: www.gironafilmfestival-26.com
Trobada de talent cinematogràfic, que contrasta les darreres
creacions de més de cinquanta països del món davant
dels propis autors, el públic internacional i el públic local.

Festival d’Astronomia del Montsec
Organitza: Parc Astronòmic del Montsec
Dates: del 11 al 13 d’octubre
Lloc: Àger
Web: www.parcastronomic.cat
Activitats relacionades amb l’astronomia orientades especialment
al turisme familiar.
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Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya
Organitza: Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema
de Catalunya
Dates: octubre
Lloc: Sitges
Web: sitgesfilmfestival.com/cat
La 52a edició del Festival és una cita ineludible per veure
les últimes tendències i les noves tecnologies aplicades al cinema
i a la producció audiovisual.

COS – Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual
Organitza: Ajuntament de Reus
Dates: del 18 al 20 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.

Temporada Alta. Festival de Tardor de Catalunya
Organitza: Bitò
Dates: d’octubre a desembre
Lloc: Girona
Web: www.temporada-alta.com
Festival Internacional d’arts escèniques que presenta una
programació apte per a tots els públics. Des d’espectacles
d’èxit fins a estrenes i cicles dedicats a la creació contemporània
o propostes familiars.
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Clickània, Festival dedicat al click de Playmobil
Organitza: Ajuntament de Montblanc
Dates: 12, 13, 19 i 20 d’octubre
Lloc: Montblanc

OT Montblanc

L’antiga església de Sant Francesc de Montblanc és l’escenari
del festival dedicat al click de Playmobil dirigit a tots els
col·leccionistes grans i petits de Playmobil. Clickània compta amb
una extensa exposició de clicks, a més a més de diorames temàtics
i un espai multimèdia per a jugar amb jocs de Playmobil.

Som cinema. Festival de l’audiovisual català
Organitza: Suggeriments Gestió Cultural, amb el suport
de l’Ajuntament de Lleida, el Centre Experimental
de Cinematografia i les Arts Audiovisuals de Catalunya (CECAAC)
i la Diputació de Lleida.
Dates: del 17 al 20 d’octubre
Lloc: Lleida
Web: www.somcinema.cat
La mostra ofereix el seu aparador a les produccions audiovisuals més
recents, joves i arriscades realitzades des de les escoles de cinema,
productores independents o àrees d’audiovisuals universitàries dels
territoris de parla catalana.

XIV Musiquem Lleida
Organitza: Coral Shalom
Dates: octubre
Lloc: Lleida
Web: www.coralshalom.cat
Festival internacional de música que se celebra als carrers i places
de la ciutat de Lleida i comarques i que pretén apropar la música al
carrer i obrir les portes a tothom que en vulgui fruir; com també donar
l’oportunitat a diferents intèrprets de tenir un escenari per difondre
la seva música.
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Fora Muralla
Organitza: Jazz Cava
Dates: 9 de novembre
Lloc: Vic
Web: www.foramuralla.cat
Festival de música de tardor amb diversos concerts
a l’Atlàntida i a la Jazz Cava.

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 6 al 9 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.
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Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei
Organitza: Ajuntament de Molins de Rei
Dates: novembre
Lloc: Molins de Rei
Web: www.molinsfilmfestival.com
Celebració del món del cinema en la qual es pot gaudir de la marató
de terror més antiga de la Península Ibèrica i d’un concurs de curts
de terror en què participa el Festival de Cinema de Sitges.

Càntut. Cançons de tradició oral
Organitza: Alter Sinergies
Dates: novembre
Lloc: Cassà de la Selva
Web: www.cantut.cat
El projecte neix l’any 2012 per recollir i difondre la música popular
i tradicional recordada per la gent més gran de les comarques
gironines. Cassà de la Selva esdevé l’epicentre del cant i de la
cultura popular, amb actuacions, exposicions, tallers i altres activitats
al voltant de la tradició oral i en què, també es troben espais
i moments per cantar.

36è Festival BBVA De Cinema De Muntanya
Organitza: Fundació Festival de Cinema de Muntanya de Torelló,
Fundació Antigues Caixes Catalanes, BBVA, Caixa Catalunya
Dates: del 15 al 24 de novembre
Lloc: Torrelló
Web: www.torellomountainfilm.cat
Festival cinematogràfic centrat en la muntanya i la natura.
El festival també inclou activitats com ara col·loquis, exhibicions
i exposicions.
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51 Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona
Organitza: TheProject Music Company, S.L
Dates: durant tot l’any
Lloc: Barcelona
Web: www.jazz.barcelona

© 50 Voll Damm Festival Internacional
de Jazz de Barcelona

Concerts gratuïts, classes magistrals a càrrec de primeres figures,
interessants conferències, trobades amb els artistes... Un cúmul
d’activitats paral·leles completen la programació, oferint múltiples
opcions per a gaudir de la bona música i de la passió pel jazz durant
la celebració del certamen.

Festival Mil·lenni
Organitza: Concert Studio
Dates: de gener a maig
Lloc: Barcelona
Web: www.festival-millenni.com
Més de 40 concerts dins d’una gran varietat d’estils musicals.

Black Music Festival
Organitza: Multi-Art Produccions
Dates: de l’1 al 17 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.
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Festivalot. Festival de música en família
Organitza: Pistatxo Produccions
Dates: del 15 al 16 de juny
Lloc: Girona
Web: www.festivalot.cat
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 18 de juliol a l’11 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.

FITAG. 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 27 al 31 d’agost
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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Concerts
Ibercamera Girona
Organitza: Ibercamera Girona
Dates: de gener a juny
Lloc: Girona
Web: www.ibercameragirona.cat
La Temporada Ibercamera Girona porta les grans orquestres
i els grans directors a l’Auditori de Girona, que han fet
de la ciutat un punt de referència imprescindible en el circuit
simfònic internacional.

Música sota les estrelles
Organitza: Parc astronòmic del montsec
Dates: de juny a novembre
Lloc: Àger
Web: www.parcastronomic.cat
Sèrie de concerts impulsats pel Parc Astronòmic Montsec (PAM),
consolidats en l’oferta cultural de Catalunya, sobretot en l’agenda
de la música independent i projecció de grups i cantautors catalans.

El so de les cases
Organitza: Ajuntament de Vic
Dates: 1 i 2 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.
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Nits d’Estiu a la Pedrera
Organitza: Fundació Catalunya-La Pedrera
Dates: del 7 de juny al 13 de setembre. Nits de divendres i dissabtes.
Lloc: Barcelona
Web: fundaciocatalunya-lapedrera.com
Música de jazz en directe al terrat de la Pedrera.

VII Cicle de Concerts “Música & Patrimoni” del Monestir
de les Avellanes
Organitza: Associació d’Amics del Monestir de les Avellanes
i Ajuntament d’Os de Balaguer
Dates: 8, 15, 29 de juny i 8 de juliol
Lloc: Monestir de les Avellanes
Web: www.monestirdelesavellanes.com
El cicle de concerts té per objectiu escoltar música d’estils diferents
dins o a l’entorn dels espais monumentals del monestir de les
Avellanes. Els concerts solen anar acompanyats d’altres activitats
complementàries, com degustació de productes locals, visites
guiades, entre altres.

Música al Parc
Organitza: Institut de Cultura d’Olot
Dates: els diumenges de juliol i agost
Lloc: Olot
Web: www.olotcultura.cat
Concert de diferents estils a l’espai natural del Parc Nou d’Olot.
Una proposta per a totes les edats per gaudir d’una forma distesa
de música de qualitat.
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XVI Cantada d’Havaneres de Calafell
Organitza: Regidoria de Turisme de Calafell
Dates: 2 i 3 d’agost
Lloc: Calafell
Web: www.calafell.cat
Alguns dels millors grups d’Havaneres es reuneixen a la XVI Cantada
d’Havaneres de Calafell els dies 2 i 3 d’agost per gaudir de la música
en directe.

Jazz Olot
Organitza: Institut de Cultura d’Olot
Dates: de gener a juny i de setembre a desembre
Lloc: Olot
Web: www.olotcultura.cat
Jazz Olot ofereix dos cicles de concerts de jazz de qualitat al llarg
de l’any a la ciutat d’Olot. Hi desfilen músics de primera fila en una
programació rica i variada.

Música als Jardins
Organitza: Museu Pau Casals
Dates: agost
Lloc: El Vendrell
Web: www.paucasals.org
Cicle de concerts de música clàssica gratuïts als jardins del Museu
Pau Casals, amb la voluntat de donar l’oportunitat als joves intèrprets
de tocar en el marc incomparable dels jardins de la Vil·la Casals.

30è Mercat de la Música Viva de Vic
Organitza: Ajuntament de Vic i Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya
Dates: del 18 al 21 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.
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Nits de Clàssica
Organitza: Fundació Auditori - Palau de Congressos
Dates: del 29 de juny al 30 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: 2019
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.

Temporada Ibercamera
Organitza: Ibercamera
Dates: d’octubre a juny
Lloc: Barcelona
Web: www.ibercamera.com
Temporada de concerts de música clàssica a L’Auditori de Barcelona
i al Palau de la Música Catalana. La nostra oferta abasta tots
els gèneres i èpoques de la música clàssica: del Barroc a les
Avantguardes, passant pel Romanticisme; de les obres mestres
de la música simfònica a la intimitat del recital.

Setmana de la Música Antiga de Mataró
Organitza: Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, associació
Unda Maris
Dates: mitjans de novembre
Lloc: Mataró
Web: www.culturamataro.cat
Assessorats musicalment per Joan Vives, músic, estudiós i gran
comunicador musical, es programen diferents concerts dins del marc
excepcional de la Capella dels Dolors d’Antoni Viladomat, un dels
màxims exponents d’art barroc català. Tot plegat fa que els oients
dels concerts visquin una experiència única.

L’Any del Turisme Cultural 2018-2019

94

Continguts
Fulletons de les Rutes temàtiques
Organitza: Direcció General de Turisme amb la col·laboració
de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural
Dates: 2019
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 Ciutats, Pobles i Viles de Catalunya
Organitza: Agència Catalana de Turisme
Dates: a partir de l’1 de gener
Web: http://act.gencat.cat/qui-som/publicacions
Catàleg que pretén proposar la visita als pobles amb encant
i les ciutats i viles amb caràcter de Catalunya.

Ciutats, viles i pobles
Fulletó Agenda cultural de Catalunya

Escapa’t a Catalunya i deixa’t captivar

Organitza: Agència Catalana de Turisme
Dates: a partir de l’1 de gener
Web: http://act.gencat.cat/qui-som/publicacions

Catalunya

Recull de les principals dates de l’agenda cultural catalana,
proposada per mesos, sense dates concretes.

Agenda d’esdeveniments culturals

Torna a gaudir del viatge

Les grans rutes
de Catalunya
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monestirs i vinyes.
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Organitza: Agència Catalana de Turisme
Dates: a partir de l’1 de gener
Web: http://act.gencat.cat/qui-som/publicacions
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Les sis rutes que es presenten tan sols són
suggeriments: deixa’t endur a través del paisatge
de Catalunya i gaudeix de la natura, la cultura,
la gastronomia i, sobretot, del viatge. Surt de la
ruta marcada, experimenta variants i extensions
que amplien les possibilitats i suggereixen visites
imprescindibles. La sorpresa t’espera darrere cada
corba. Pobles amb encant, paisatges corprenedors,
escenaris de pel·lícula i mil activitats es succeeixen
amb gran naturalitat i proximitat, enllacen una ruta
amb l’altra i allarguen el camí tant com el temps
i les presses ho permetin. I és que la xarxa de
carreteres de Catalunya t’ho dona tot: des de viatjar
tranquil·lament a través de boscos frondosos o
gairebé tocant el mar amb la mà fins a la possibilitat
de travessar el país de nord a sud en una tarda.
Vine a perdre’t amb nosaltres.
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Rutes per carretera:
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Proposta de sis grans rutes per recórrer Catalunya a partir de rutes
que incorporen la cultura com a eix principal, combinant-la amb
la natura.
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Nova col·lecció de fulleteria del Patrimoni Cultural
Organitza: Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Dates: 2019
Nova col·lecció de fulleteria per donar a conèixer els principals
recursos del Patrimoni Cultural de Catalunya. Edició en quatre
idiomes: català, castellà, anglès i francès.

Nova col·lecció d’entreteniments sobre Patrimoni Cultural
adreçat a públic infantil
Organitza: Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Dates: 2019
Nova col·lecció d’entreteniments infantils, en els quals, a través
d’un seguit d’activitats es donarà a conèixer el Patrimoni Cultural
de Catalunya als infants. Editat en quatre idiomes: català, castellà,
anglès i francès.

Noves produccions del Visitmuseum
Organitza: Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Dates: primer semestre 2019
Lloc: Tarragona, Mataró i Olot
L’any 2019 el Visitmuseum ampliarà els continguts amb la posada
en marxa de tres noves produccions d’audioguia en català,
castellà, anglès i francès al Museu Nacional Arqueològic
de Tarragona, al Museu de Mataró i al Museu de la Garrotxa.
A banda, modernitzarà l’aplicació existent per a dispositius mòbils
i continuarà incorporant nous continguts per fer més accessibles
les col·leccions de més d’un centenar de museus de Catalunya.
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