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Introducció
Catalunya és una destinació mediterrània, amb una història mil·lenària, una cultura i llengua
pròpies, a més a més d’un important patrimoni cultural i paisatgístic.
HABITANTS. 7,5 milions
SUPERFÍCIE. 32.107 quilòmetres quadrats
TERRITORI. La geografia catalana té paisatges molt variats:
Els 580 quilòmetres de costa mediterrània comprenen la Costa Brava, Costa
Barcelona, Barcelona, la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre.
Els Pirineus catalans, amb cims que arriben als 3.000 metres, marquen la zona
septentrional del país. En destaca especialment la Val d’Aran, una vall orientada vers
l’Atlàntic que ha conservat una cultura, una llengua –l’aranès– i unes institucions de
govern pròpies.
Tant la capital catalana, Barcelona, com les tres capitals provincials, Girona,
Tarragona i Lleida, ofereixen múltiples atractius. A la resta de Catalunya, nombroses
poblacions, de marcat caràcter, disposen d’un notable patrimoni: remodelats
centres urbans antics, edificis que van del romànic al modernisme i un ampli ventall
de museus n’avalen la visita.
CLIMA. Catalunya gaudeix, en general, d’un clima temperat i suau, de tipus mediterrani,
caracteritzat per uns estius secs i càlids, i uns hiverns moderats.
CATALUNYA, DESTINACIÓ TURÍSTICA. Catalunya és una destinació turística destacada,
que ofereix nombrosos atractius a qualsevol tipus de visitant: cultura, descans, natura, turisme
familiar, esportiu, de negocis... Una gran capacitat d’acollida i uns equipaments excel·lents la
converteixen en una de les primeres zones turístiques d’Europa, amb uns 30 milions de visitants
anuals, dels quals més de la meitat són estrangers. Amb una aportació d’aproximadament un
12% del PIB, el turisme és una de les principals fonts de riquesa de Catalunya i, en conseqüència,
s’ha convertit en una de les prioritats estratègiques.
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Catalunya s’ha convertit en una destinació idònia per a multitud de viatgers
pel seu ampli ventall de possibilitats. Mentre que els Pirineus són un lloc ideal
per a l’esquí, el turisme de neu, l’excursionisme i el turisme actiu, el litoral
català alterna elevats penya-segats amb cales amagades, llargues platges
de sorra, espais naturals protegits al costat del mar i un ampli ventall de
possibilitats per practicar esports aquàtics. A l’interior de Catalunya, l’àmplia
franja entre els Pirineus i el mar, aglutina nombrosos atractius, com esglésies
i monestirs romànics, els parcs naturals del Montseny, Montserrat i Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, a més a més de ciutats amb nuclis antics convertits
en zones de vianants a on descobrir patrimoni monumental, els productes
tradicionals i botigues de moda i complements.
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Xarxa de comunicacions
CARRETERES. Catalunya té una important xarxa viària, que permet desplaçar-se cap a qualsevol
de les principals capitals europees en menys de dotze hores, i manté ben comunicats per autopista
els grans aeroports comercials: Barcelona, Girona, Lleida i Reus, així com les principals ciutats del
país.
TREN. La xarxa ferroviària fa possible una bona comunicació, tant entre les ciutats i els pobles
catalans com amb l’exterior. La xarxa de rodalies de l’àrea metropolitana és molt completa, i
en destaquen les connexions entre la ciutat de Barcelona i les costes turístiques del Maresme
i el Garraf, agrupades sota la marca Costa Barcelona. A més a més de Renfe (Red Nacional de
Ferrocarriles Españoles), a Catalunya també donen servei els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC),
la xarxa dels quals uneix Barcelona amb localitats com Igualada, Manresa, Terrassa i Rubí entre
d’altres. D’aquesta mateixa xarxa depenen els renovats trens-cremallera de Montserrat i Núria.
AVE (Alta Velocitat Espanyola). Des de Barcelona es pot arribar en unes sis hores a Andalusia utilitzant
el bypass ferroviari que evita aturar-se a Madrid. El trajecte fins a Madrid dura unes dues hores
i mitja, amb parades, en el territori català, a Tarragona i Lleida. Enllestida la connexió amb França
a través de Girona i Figueres, és possible arribar des de Barcelona fins a París connectant diverses
ciutats franceses en sis hores i quart. La xarxa d’alta velocitat permet també desplaçar-se a Marsella,
Lió i Tolosa. Catalunya, en aquest sentit, està molt ben comunicada amb les ciutats europees i es
converteix en el centre d’una gran Euroregió mediterrània.
AEROPORTS. A Catalunya hi ha cinc aeroports comercials.
BARCELONA. L’any 2018 l’aeroport de Barcelona, el principal de Catalunya, va
continuar batent rècords i va registrar un moviment superior als 50 milions de
passatgers, xifra que, any rere any, no para de créixer des que es va posar en marxa
la terminal T1. La seva capacitat màxima és de 55 milions de viatgers l’any. A l’antiga
terminal T2 operen diverses companyies de baix cost. Està prevista l’entrada en
funcionament d’un parc aeronàutic de 90 hectàrees per instal·lar-hi hangarss de
manteniment; la construcció de La City, una ciutat aeroportuària de 150 hectàrees,
amb hotels, oficines i tota mena de serveis, a més a més de la connexió ferroviària
d’alta velocitat que enllaçarà la T1 amb el centre de la ciutat, l’obra de la qual està
prou avançada. L’extensió de la línia 9 del metro fins a les terminals de l’aeroport
ha suposat un gran avenç per als viatgers per la seva connexió ràpida amb la ciutat.
GIRONA-COSTA BRAVA (GIRONA). Situat a 100 quilòmetres de Barcelona i a 15
de Girona, l’aeroport Girona-Costa Brava té una destacada situació estratègica des
del punt de vista turístic (és el més proper a la Costa Brava), comercial i industrial.
Anualment rep una xifra mitjana de passatgers d’uns 2 milions de persones.
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REUS-COSTA DAURADA (REUS). A una distància de 110 quilòmetres de
Barcelona i a només 13 de Tarragona, és l’aeroport més pròxim a la Costa Daurada
i a les Terres de l’Ebre. Per aquesta instal·lació passen anualment prop d’1 milió de
passatgers i s’estan fent millores per ampliar-ne les terminals d’arribades i sortides.
LLEIDA-ALGUAIRE (ALGUAIRE). A només 15 quilòmetres de la ciutat de
Lleida, és el primer aeroport dissenyat, construït i promogut per la Generalitat de
Catalunya. Aquest equipament aeroportuari permet fomentar Catalunya com un
focus d’atracció per al turisme de neu i muntanya. En disposar de duana, ja pot
acollir vols de països de fora de l’espai Schengen, com per exemple Rússia i el Regne
Unit. Actualment, l’aeroport manté alguns enllaços comercials, i alhora s’utilitza
com a base de proves, com a escenari de nombrosos esdeveniments esportius i per
al desenvolupament de prototips aeronàutics. La incorporació d’una escola BAA
Training, una de les principals d’Europa per formar pilots, pot convertir l’aeroport
en un centre formatiu de primer ordre al sud d’Europa.
ANDORRA-LA SEU D’URGELL. La Generalitat de Catalunya, el Govern d’Andorra
i el Ministeri de Foment han reconvertit la instal·lació aeroportuària en una
infraestructura d’ús públic que ja ha començat a acollir vols comercials. L’aeròdrom,
reobert el juny de 2010 després de diverses obres de rehabilitació d’instal·lacions i
condicionament de la pista, està destinat a ser el futur gran aeroport dels Pirineus
i l’enllaç aeroportuari amb Andorra. El 2018 s’ha observat un augment de les
operacions de més del 30% respecte a l’any anterior. La implantació d’una duana
facilitaria l’arribada de vols procedents de països de fora de l’espai Schengen.
PORTS. A Catalunya hi ha 52 ports i clubs nàutics, als quals s’han d’afegir els grans ports de
Barcelona i Tarragona.
BARCELONA. És el primer port de creuers d’Europa. L’any 2018 els passatgers
de creuers que hi van passar van superar els 3 milions. La seguretat, la qualitat del
servei, l’atractiu de la ciutat i de Catalunya, i la proximitat de l’aeroport són les raons
que expliquen que la pràctica totalitat dels creuers que naveguen per la Mediterrània
occidental hi facin escala. El port de Barcelona té 10 terminals marítimes, set de
les quals estan dedicades exclusivament al trànsit de creuers. Però davant la forta
demanda d’atracades, s’està impulsant un procés per modernitzar les terminals
actuals i construir-ne de noves, ampliant el port cap al sud. La naviliera MSC
Cruceros ha anunciat la construcció d’una terminal exclusiva per als seus vaixells,
el projecte de la qual el desenvoluparà Ricard Bofill. Cal destacar, a més, les línies
regulars de ferris que operen des de les tres terminals habilitades per a aquest
servei, les destinacions de les quals són Roma, Liorna, Sardenya, Gènova, Tànger,
Tunis i Alger. Des del punt de vista de les mercaderies, des del moll de Ponent fins
al Sud, actualment tots tenen accés ferroviari.
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Palamós. El port de Palamós ha anat consolidant la seva projecció com a punt
d’escala de creuers fins a convertir-se en el segon de Catalunya, per darrere de
Barcelona. Un total de 15 navilieres operen en aquest port –algunes amb petits
vaixells de luxe–, que el 2018 va rebre 46 escales de creuers i uns 46.000 passatgers,
que van aprofitar per visitar els llocs de més interès de la Costa Brava. La posada en
funcionament d’una duana possibilita el desembarcament de persones procedents
de fora de la zona Schengen.
ROSES. El port de Roses, situat en un extrem de la badia més espectacular de
Catalunya, segueix progressant com a destinació al nord de la Costa Brava i
ha tancat 2018 amb vuit escales i més de 5.000 passatgers. Els ports de Roses i
Palamós es promocionen sota la marca Costa Brava Cruise Ports. L’objectiu
d’aquest pla de promoció és potenciar el tràfic de passatgers de creuers i fomentar
el desenvolupament de l’oferta turística vinculada a aquest turisme, tant en aquest
municipi de l’Alt Empordà com a la Costa Brava en general. Actualment hi ha sis
companyies de creuers amb vaixells que tenen com a destinació el port de Roses.
TARRAGONA. El port de Tarragona està molt ben situat pel que fa al tràfic de
mercaderies i n’és un referent entre els ports del sud d’Europa. Sota la marca
Tarragona Cruise Port Costa Daurada s’han agrupat diferents institucions per
promocionar el port com a destinació de creuers. Amb bones instal·lacions i ubicat
en una zona de gran atractiu turístic, el 2018 es van fer més de 50 escales de vaixells
de diferents dimensions, amb més de 100.000 creueristes. Hi ha un moll exclusiu
per al tràfic de creuers, ubicat en el dic de Llevant, a més a més de la marina Port
Tarraco, per a creuers de dimensions més petites. L’objectiu del port de Tarragona
és tenir la consideració de port base (home port), perquè genera més moviment en
l’economia, la qual cosa és enriquidora per al territori.
SANT CARLES DE LA RÀPITA. Aquesta població de les Terres de l’Ebre rep a
l’estiu el vaixell Star Flyer, un luxós veler de quatre pals. Amb gairebé un miler de
passatgers, hi fa sis escales durant la temporada.
VILANOVA I LA GELTRÚ. Aquest port, situat a 40 quilòmetres de Barcelona, just
al centre del litoral català, disposa de les instal·lacions portuàries, serveis i accessos
adequats per facilitar l’arribada de petits creuers en ruta pel Mediterrani.
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Catalunya Bus Turístic és una iniciativa que permet descobrir tots els secrets
de Catalunya amb excursions des de Barcelona per gaudir de Montserrat i
la cripta de la Colònia Güell, obra de Gaudí; l’art de Dalí a Figueres i la ciutat
de Girona; apropar-se fins a les més prestigioses bodegues per veure com
s’hi elabora el cava i tastar vins de reconegut prestigi, o gaudir d’una jornada
de compres a La Roca Village o d’una excursió per la ciutat marítima de
Badalona.
www.catalunyabusturistic.com
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Catalunya, destinació
de qualitat
Seguint les normes europees de qualitat turística, Catalunya ha desenvolupat un conjunt
d’eines i normatives per garantir la competitivitat de la destinació, per tal que la qualitat, en un
sentit ampli, sigui un valor fonamental. Aquest conjunt d’eines estructurades forma el Sistema
de Qualitat Turística de Catalunya, que es treballa a la Taula del Turisme de Catalunya, a través
de la Comissió de Qualitat i Innovació.
L’arquitectura del Sistema de Qualitat Turística de Catalunya té tres àmbits funcionals de
desenvolupament: la categorització, l’especialitat i l’excel·lència turístiques. La categoria
turística identifica els trets específics de cada empresa, mentre que l’especialitat determina
les característiques de servei dirigides a un grup concret d’usuaris. Pel que fa a l’excel·lència,
permet garantir a l’usuari que les seves expectatives s’han complert segons les característiques
de l’empresa a la qual s’ha sol·licitat el servei.
L’adscripció al Sistema de Qualitat Turística de Catalunya és una decisió voluntària de cada
empresa o establiment turístic, i cada any són més els professionals que s’esforcen a augmentar
el nivell de qualitat i fer possible que el client gaudeixi d’una oferta immillorable. Prova d’aquesta
excel·lència en la qualitat de l’oferta és el nombre creixent d’establiments catalans que cada any
aconsegueixen certificacions com la ISO 9001, la ISO 14001, l’EMAS, Ecolabel i la Garantia de
Qualitat Ambiental. Aquesta última, impulsada per la Generalitat de Catalunya, s’ha creat per
animar les empreses a comercialitzar productes i serveis respectuosos amb el medi ambient.

L’Agència Catalana de Turisme desenvolupa, de la mà del sector turístic
català, nous productes que es concreten en propostes de qualitat, diferents
i d’alt valor afegit, per satisfer les necessitats dels turistes que visiten
Catalunya. Un exemple és l’especialització del programa de Turisme Familiar
Platja en Família i Natura i Muntanya en Família, que integren empreses
i municipis de costa i d’interior, amb l’objectiu final d’oferir propostes
atractives que satisfacin les necessitats i expectatives d’aquelles persones
que viatgen amb nens. Una altra proposta és el programa de Turisme
Accessible, del qual Catalunya n’és pionera. Conscients que el turisme ha
d’arribar a tothom, s’han verificat més de 600 recursos en 27 destinacions
que ofereixen propostes i serveis adaptats a persones amb diferents
discapacitats, entre els quals hi ha més de 150 quilòmetres de vies verdes,
senders accessibles i el Camí de Sant Jaume a Catalunya per a tots.
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El distintiu d’especialització d’Hotels Gastronòmics té 48 establiments certificats. És un producte
molt concret i de gran acceptació, ja que identifica establiments hotelers distribuïts per tot el
territori català amb un denominador comú: un tracte proper i familiar, un màxim de 60 habitacions i
una gastronomia excepcional a base de productes de proximitat, respectant el cicle de les estacions
i servint plats de cuina catalana de qualitat, des de l’esmorzar fins a un dinar o sopar.
Aquest distintiu s’afegeix a les espigues amb què es classifiquen les cases de turisme rural
(actualment hi ha 321 establiments categoritzats, des d’1 fins a 5 espigues, en funció dels
serveis que ofereixen, activitats, instal·lacions i decoració) i a la categorització amb claus dels
apartaments turístics i dels habitatges d’ús turístic, els paràmetres dels quals estan en revisió
conjuntament amb el sector per oferir més distinció.

CATALUNYA, DESTINACIÓ BIOSPHERE
Des de novembre de 2015, Catalunya disposa de la certificació Biosphere Responsible Tourism
de l’Institut de Turisme Responsable (ITR), membre de l’Organització Mundial del Turisme (OMT)
i adscrit al Consell Global de Turisme Sostenible (GSTC).
Catalunya és la primera gran destinació turística integral que, més enllà de ciutats o destinacions
més concretes, aconsegueix aquesta certificació transversal que garanteix al viatger gaudir d’una
experiència sostenible, contribuint a la conservació del seu patrimoni natural i cultural, i també
a la millora de l’economia local i disminuint l’impacte en el medi ambient. Aquesta certificació
suposa un reconeixement internacional a la tasca que es fa des del sector turístic català –públic i
privat– per continuar impulsant un model de turisme sostenible.
Les marques turístiques sota el paraigua de la Diputació de Barcelona –Costa Barcelona, Paisatges
Barcelona i Pirineus Barcelona– ostenten la distinció del certificat Biosphere. Aquesta certificació
també la tenen territoris com la Val d’Aran, les poblacions de Sitges, Tossa de Mar i Vilafranca del
Penedès, la ciutat de Barcelona i nombroses entitats, agències i establiments turístics.
La certificació Biosphere no només estableix criteris de qualitat, accessibilitat o sobre el medi
ambient, sinó que inclou requisits de sostenibilitat, com la responsabilitat social, la conservació
dels béns culturals, la satisfacció de les expectatives dels turistes i la millora de la qualitat de vida
de la població local.

CATALUNYA, EN PROJECTES I XARXES
EUROPEES
Catalunya, a través de la Direcció General de Turisme (DGT) i de l’Agència Catalana de Turisme
(ACT), participa i, en alguns casos lidera, diversos projectes europeus que tenen una gran
incidència en la salvaguarda de la natura, els itineraris transfronterers i el turisme gastronòmic i
social, entre altres aspectes.
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PROJECTES PER AL 2019
LAND-SEA té com a objectiu preservar els hàbitats naturals i les estratègies
d’ecoturisme a través de polítiques de gestió que generen un impacte sostenible
per part de governs regionals i locals.
EUROVELO 8 – MEDITERRANEAN ROUTE (EV08) vol desenvolupar una oferta
turística transnacional, sostenible i responsable basada en una xarxa europea de
vies i rutes ciclistes.

XARXES EUROPEES
La DGT i l’ACT participen en algunes xarxes europees que impulsen la cooperació empresarial
i la coordinació entre regions amb la finalitat d’aconseguir un turisme més social i sostenible.
Catalunya presideix NECSTouR, associació sense ànim de lucre formada per regions europees
amb l’objectiu de potenciar la cooperació entre elles en la consolidació del turisme sostenible i
influir directament en la política turística europea. Actualment, en formen part 36 regions de 17
països i 33 membres associats entre empreses, institucions, universitats i associacions del sector
turístic europeu.
L’ACT també forma part de l’OITS, Organització Internacional de Turisme Social, i d’ENAT,
associació internacional sense ànim de lucre, creada per treballar a favor del turisme accessible,
que es dirigeix a empreses i organismes que desitgen ser pioners en l’estudi, la promoció i la
pràctica del turisme accessible. La renovació recent de la presidència catalana per als propers
tres anys suposa un repte per implementar les cinc «S» (en el seu idioma original) per assolir
el Turisme Sostenible del Demà (Tourism of Tomorrow): Smart, Socio-cultural, Skills, Safety i
Statistics.
Catalunya també forma part de:
OMT, l’ACT, com a membre afiliat, representa a Catalunya en l’Organització Mundial
del Turisme, l’organisme de les Nacions Unides encarregat de la promoció d’un turisme
responsable, sostenible i accessible per a tothom.
OITS - Organització Internacional de Turisme Social, que té com a missió promoure
l’accés a les vacances i al turisme per al major nombre de persones –joves, famílies, adults,
grans i persones amb discapacitat.
ENAT, associació internacional sense ànim de lucre creada per treballar en pro del turisme
accessible, que es dirigeix a empreses i organismes que desitgen ser pioners en l’estudi, la
promoció i la pràctica del turisme accessible.
EUROREGIÓ - Euroregió Pirineus Mediterrània. Projecte de cooperació política entre
Catalunya, les illes Balears i Occitanie, proposat el 2004 amb l’objectiu de crear al nord-oest
de la Mediterrània un pol de desenvolupament sostenible basat en la innovació i la integració
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social i econòmica del territori, i contribuir a la construcció d’una Europa unida, solidària i
propera als ciutadans.

CPMR - Conference of Peripheral Maritime Regions. La Comissió Intermediterrània de la
CPMR es va crear l’any 1990 com a expressió de l’interès compartit dels membres de les regions
costaneres de la ribera Mediterrània. La Conferència de Regions Perifèriques Marítimes reuneix
160 regions de 25 Estats de la Unió Europea i de fora.

ETOA - European Tourism Association. Aquesta associació té com a objectiu
principal aportar una xarxa dinàmica per a la indústria turística europea, tant en els
mercats d’origen com en les destinacions.
Plataforma European Region of Gastronomy. Les regions europees que van
aconseguir el títol de Regió Europea de Gastronomia, en el cas de Catalunya el
2016, treballen conjuntament per augmentar la conscienciació de la importància
del seu patrimoni cultural i gastronòmic.
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Atractius turístics
PATRIMONI CATALÀ RECONEGUT PER
LA UNESCO
La llista de monuments i llocs declarats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco a Catalunya és
la següent:
Palau de la Música Catalana i Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.
Modernisme. Construïts per Lluís Domènech i Montaner a principis del segle xx.
Monestir de Poblet. Vimbodí (Tarragona). Monestir cistercenc dels segles xii i xiii,
el més gran de l’orde a Europa.
Tàrraco romana. Tarragona. Durant la segona meitat del segle i aC, Tàrraco
va obtenir l’estatus de colònia de dret romà i es va convertir en la capital de la
Hispània Citerior. D’aquest passat, se’n conserven importants restes a la ciutat i a
les poblacions veïnes d’Altafulla, Constantí i Roda de Berà. La ciutat de Tarragona
forma part de la xarxa de Ciutats Espanyoles Patrimoni de la Humanitat.
Art rupestre de l’arc mediterrani de la península Ibèrica. En el territori català, s’hi
poden trobar 27 jaciments, repartits entre coves, grutes i balmes on es conserven
pintures rupestres catalogades.
Esglésies romàniques de la Vall de Boí. A uns 140 quilòmetres de Lleida, a la
comarca de l’Alta Ribagorça, vuit esglésies i una ermita formen un dels conjunts
més importants del romànic català, tant per l’arquitectura com per les pintures que
s’hi conserven a l’interior:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 de Cardet
Assumpció de Cóll

L’obra d’Antoni Gaudí:
•
•
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Park Güell. Barcelona. Primera experiència de ciutat-jardí.
Palau Güell. Barcelona.
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•
•
•
•
•
•

La Pedrera (Casa Milà). Barcelona.
Casa Batlló. Barcelona.
Cripta de la Colònia Güell. Santa Coloma de Cervelló (Barcelona).
Estructura única construïda amb pedra i maó.
Casa Vicens. Barcelona.
Cripta de la Sagrada Família. Barcelona. Construïda entre el 1884 i el
1889, és l’obra religiosa més antiga de Gaudí.
Façana de la Nativitat de la Sagrada Família. Barcelona.

La Patum. La Unesco ha declarat Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de
la Humanitat les ancestrals festes de La Patum, que se celebren a Berga (Pirineus)
durant la festivitat del Corpus.
Castellers. Genuïna expressió de la cultura popular catalana que consisteix a aixecar
torres humanes de fins a 10 pisos. Va ser reconeguda com a Patrimoni Immaterial
per la Unesco l’any 2010.
Festes del Foc dels Solsticis d’Estiu i d’Hivern als Pirineus. Declarades Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat, aquestes festes uneixen patrimoni cultural
i natural i tenen un abast geogràfic transfronterer, ja que inclouen 63 pobles
(francesos, catalans, aragonesos i andorrans).

Per les característiques de Catalunya, tant a escala patrimonial com
immaterial, cada any hi ha llocs i conceptes que s’afegeixen a la llista d’espera
per ser inclosos al repertori del Patrimoni de la Humanitat. És el cas del Turó
de la Seu Vella de Lleida, un conjunt monumental dels segles xiii i xiv que s’ha
convertit en el símbol de la ciutat; la interessant portalada del monestir de
Ripoll, relat bíblic realitzat en pedra en el segle xii, i la seu d’Egara de Terrassa
i la seva decoració pictòrica dels segles v a vii.
Aquestes peticions s’uneixen a la candidatura Priorat-Montsant-Siurana,
que espera ser inscrita en l’apartat de Paisatge Cultural; a la Diada de Sant
Jordi, i a la de la rumba catalana com a Patrimoni Immaterial, i a la de la cuina
catalana, que es sustenta en la varietat paisatgística del territori, l’àmplia
gamma de productes, el seu grau de protecció i en el fet que el receptari més
antic d’Europa estigui escrit en català.
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PLATGES
Amb 580 quilòmetres de costes i gairebé tres-centes cinquanta cales i platges, Catalunya
continua sent una de les millors destinacions per gaudir del que es coneix com el turisme de sol i
platja. D’altra banda, aquest turisme es pot compaginar amb la visita a un patrimoni monumental
de gran valor i amb la possibilitat de gaudir d’una natura protegida, amb nombrosos camins
senyalitzats per anar a peu o amb bicicleta. El turisme nàutic, el turisme familiar, la gastronomia
i el turisme esportiu són el complement perfecte d’unes vacances a prop del mar.
La Generalitat de Catalunya duu a terme una intensa tasca de prevenció, control i millora
de les aigües litorals i de les platges catalanes, i durant la temporada estiuenca cada municipi
s’encarrega de la neteja diària de la sorra de les principals platges del seu litoral. Prova d’això és
que cada any platges i ports esportius mantenen la Bandera Blava. A més a més, des de l’any 2015
un nou espai en el portal del Servei Meteorològic de Catalunya aporta la predicció meteorològica
i marítima per banyar-se i practicar esports nàutics.
Per la seva banda, l’Allgemeiner Deutscher Automobil Club (ADAC), amb més de disset milions
de famílies associades i un gran prestigi com a expert imparcial en turisme entre l’opinió pública
alemanya, avala anualment la qualitat de les platges catalanes. Aquestes es caracteritzen per
la qualitat de les aigües, una àmplia oferta lúdica, respectuosa amb el medi ambient, i per una
extensa oferta de serveis turístics, molts d’ells adaptats per garantir l’accessibilitat a tots els
usuaris.
Més enllà, però, de les banderes blaves i els certificats de qualitat que poden exhibir gran nombre
de platges catalanes, dels serveis que s’ofereixen als municipis de costa, i dels nombrosos ports
esportius i empreses dedicades a afavorir la pràctica d’esports nàutics, el màxim aval l’atorguen
els milions de turistes que cada temporada repeteixen la seva estada a Catalunya.

PARCS NATURALS I ESPAIS PROTEGITS
Més del 30% del territori català té algun grau de protecció especial. A més a més d’un Parc
Nacional, a Catalunya hi ha 14 parcs naturals, reserves marines i naturals, paratges naturals
d’interès nacional (PNIN) i una dotzena d’espais naturals protegits que gestiona la Diputació
de Barcelona.
El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que pertany a la xarxa estatal de
parcs nacionals, té 14.000 hectàrees protegides com a parc nacional i més de 26.000 de zona
perifèrica. Les entrades més importants del parc són per Espot (Pallars Sobirà) i per la Vall de Boí
(Alta Ribagorça). També s’hi pot accedir per la Vall Fosca a través del telefèric (Pallars Jussà) i la
Val d’Aran. Així mateix destaquen el parc natural del Montseny, i els territoris de la Val d’Aran i les
Terres de l’Ebre, declarats Reserva de la Biosfera per la Unesco.
El parc natural de Montsant, el parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, com també
els espais protegits del Foix, Olèrdola i Garraf tenen la Carta Europea de Turisme Sostenible
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(CETS). La Federació EUROPARC ha atorgat l’acreditació a aquests espais naturals i ha renovat
les del Montseny, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i la Zona Volcànica de la Garrotxa, que va ser
el primer parc de l’Estat que la va obtenir. A aquests, s’ha d’afegir el parc natural del Delta de
l’Ebre, que també posseeix aquesta acreditació d’àmbit europeu. D’entre tots els espais naturals cal
destacar el parc natural de l’Alt Pirineu que, amb la seva ampliació recent supera les 79.000 hectàrees, i
es converteix en l’espai protegit més gran de Catalunya.

SALUT I BENESTAR
Molts visitants venen a Catalunya per gaudir dels tractaments que ofereixen la vintena de balnearis
amb aigües mineromedicinals declarades d’utilitat pública. La tradició balneària catalana
es remunta a l’època dels romans, però aquests centres han adaptat les seves instal·lacions a
les noves tendències d’allotjament i ofereixen uns estàndards de qualitat equivalents als de
l’hoteleria moderna. En aquest sentit, destaquen viles termals com les de Benifallet, Caldes
d’Estrac, Caldes de Malavella, Caldes de Montbui, el Vendrell, la Garriga, Sant Climent Sescebes,
Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de Farners, de gran riquesa hidromineral, que a més a més
dels centres termals posen a l’abast dels visitants diversos atractius turístics, com el patrimoni
cultural, l’entorn natural, les activitats de lleure, la gastronomia i les festes i tradicions. A tot això
cal afegir l’oferta en centres de wellness, lúdics i termals, i de talassoteràpia.
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Allotjaments turístics
ESTABLIMENTS HOTELERS
L’oferta d’allotjaments turístics està regulada per una estricta normativa controlada per la
Generalitat de Catalunya, que determina la qualificació dels establiments. D’acord amb ella,
els tipus d’establiments reconeguts són dos: hotels (H) i pensions o hostals (P), a més de la
modalitat hotel-apartament (HA), englobada en el grup dels hotels.
Pel que fa a les categories, en els hotels la classificació va des de Gran Luxe fins a 1 estrella,
mentre que les pensions o hostals actualment no tenen categoria. Alguns hotels formen part
de les cadenes més prestigioses del món, com ara The Leading Hotels of the World o Relais &
Châteaux, i molts tenen alguna certificació de qualitat. Cal ressaltar les iniciatives com els Hotels
Gastronòmics, amb 48 establiments certificats.
A Barcelona s’ha desenvolupat una important oferta hotelera, a causa de l’increment del turisme
experimentat els darrers anys, però sobretot a la franja litoral, que s’estén de la Vila Olímpica fins
a la zona del Fòrum de les Cultures, una nova àrea de congressos i convencions sorgida el 2004.
La zona propera al recinte firal Montjuïc-2, a poca distància de l’aeroport, també ha vist créixer
considerablement el nombre d’hotels de qualitat, igual que en determinats barris del casc antic i
de l’Eixample amb la reconversió d’edificis històrics en hotels emblemàtics.
Actualment, a Catalunya hi ha prop de 2.900 establiments hotelers amb unes 300.000 places,
molts dels quals estan invertint en reformes per tal de renovar-se, modernitzar-se i especialitzarse en segments com el golf, el turisme de salut i benestar, la neu, les activitats nàutiques i altres
relacionades amb el turisme actiu. Quant als serveis que acostumen a oferir els hotels catalans,
destaca l’excel·lent oferta de restauració, que, sens dubte, afavoreix el prestigi gastronòmic de
Catalunya.

CÀMPINGS
La xarxa de càmpings de Catalunya la integren uns 350 establiments, que ofereixen 100.000
unitats d’acampada i una capacitat d’allotjament total d’unes 270.000 places. Es classifiquen en
quatre categories: luxe (L), 1a categoria, 2a categoria i 3a categoria i, malgrat que principalment
es troben a les zones del litoral i dels Pirineus, tenen una presència notable a tot el territori,
sobretot a prop d’espais naturals protegits, per la qual cosa la seva oferta s’estén al senderisme,
esports d’aventura i senzillament relaxació en plena natura.
Molts d’aquests càmpings són autèntics parcs de vacances i complexos turístics on hi ha una
àmplia oferta en allotjaments singulars, entre els quals destaquen els bungalous, gastronomia
autòctona, diversió i entreteniment per a petits i grans. Els càmpings disposen de piscines
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tematitzades, tenen wifi o ofereixen servei de trasllat a l’aeroport. L’estil de vida en un càmping
català es basa en el descans, la tranquil·litat i el respecte pel medi ambient i marca tendència a
Europa en conceptes com el glamping (càmping amb glamur).
Gràcies a la bonança del clima mediterrani, la temporada en la majoria dels càmpings catalans
s’allarga durant tot l’any amb activitats singulars com pàdel, ioga, massatges orientals, salut i
benestar, bateig astronòmic o senzillament gaudir del color dels boscos o la recerca de bolets a
la tardor i de l’esquí a l’hivern.
Catalunya és, doncs, una destinació excel·lent per als amants del càmping i del caravàning.
Una dada a ressaltar és que els socis de prestigioses organitzacions com l’Automòbil Touring
Club dels Països Baixos (ANWB) –amb uns quatre milions de membres– o el Club Alemany
d’Automobilistes (ADAC) –amb més de 17 milions de famílies associades– acostumen a valorar
molt positivament els càmpings catalans i els situen entre els millors d’Europa per l’alt nivell de
qualitat. Per exemple, segons l’ANWB, el Camping & Resort Sangulí Salou (Costa Daurada),
adherit al segell de Turisme Familiar de l’ACT, ha estat el millor càmping europeu de l’any 2018.
Federació Catalana de Càmpings i Ciutats de Vacances
Associació càmpings de Barcelona: www.barcelonacampings.es/ca
Associació càmpings de Lleida: www.campingsdelleida.com
Associació càmpings de Tarragona: www.campingstarragona.es/ca
Associació càmpings de Girona: www.campingsingirona.com
Associació càmpings de muntanya: www.sompaisatge.com

ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL
L’oferta de turisme rural ha superat els 2.400 establiments, que sumen més de 18.000 places.
Inclou diferents tipologies: des de cases de poble fins a masies aïllades. Diverses associacions
identificades per territoris engloben i comercialitzen les que hi estan adherides. Hi ha un sistema
voluntari de classificació per espigues.
Els establiments es classifiquen de la manera següent:
Cases de pagès o establiments d’agroturisme: aquells en què la persona titular, pagès
professional, obté rendes agràries, ramaderes o forestals, i on els usuaris que s’hi allotgen poden
complementar la seva experiència compartint les tasques i activitats pròpies de l’explotació
agrària.
Allotjaments rurals: establiments el titular dels quals no està obligat a obtenir rendes agràries,
si bé ha de residir a la mateixa comarca o habitatge, en funció de la modalitat.
Per a cadascun d’aquests dos grups hi ha quatre modalitats: Masia (es comparteix la casa amb
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els titulars), Masoveria (casa aïllada que s’ofereix sencera), Casa de Poble Compartida i Casa de
Poble Independent. Cadascuna d’elles s’identifica mitjançant una placa específica del grup a què
pertany.
Confederació Catalana de Turisme Rural - Concatur
www.concatur.cat
Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme de Catalunya - Turalcat
www.turalcat.com

APARTAMENTS TURÍSTICS I HABITATGES
D’ÚS TURÍSTIC
Els apartaments turístics i els habitatges d’ús turístic constitueixen una part important de
l’oferta d’allotjament a Catalunya. Estan repartits per gairebé tot el territori català, però són més
abundants a les zones costaneres. N’hi ha per a tots els gustos: petits i grans, urbans, de platja,
de muntanya o d’esquí. A Catalunya tots els apartaments i habitatges turístics han de fer constar
el número d’identificació del Registre de Turisme de Catalunya, garantia de la seva legalitat.
De les associacions que els comercialitzen, destaquen les següents:
Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Girona (ATA)
www.apartamentos-ata.com
Associació d’Apartaments Turístics Costa Daurada (AT)
www.atcostadaurada.org
Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR)
www.apartur.com

La Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya posa a disposició dels usuaris una Guia
oficial d’establiments turístics en línia, de cadascun dels diferents tipus
d’allotjaments turístics –hotels, càmpings, apartaments i turisme rural–, que
ofereix als usuaris la garantia que els establiments que s’hi inclouen estan
acollits a la normativa vigent en el territori català.
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Marques turístiques
Catalunya disposa de nou marques turístiques que agrupen i promocionen els diferentes patronats
de turisme.
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https://ca.costabrava.org

Costa Brava
La Costa Brava és una destinació mediterrània consolidada els principals atractius
de la qual són el clima, el paisatge, la costa, l’entorn natural i la cultura. Ofereix
nombrosos productes turístics, com el turisme de vacances o de sol i platja, cultural,
enogastronòmic, actiu i de natura, i també d’altres més específics, com el golf, salut
i benestar, o el turisme de congressos i reunions. La Costa Brava s’identifica per
l’alternança d’àmplies platges i petites cales envoltades de vegetació i penya-segats
rocosos, que s’estenen des de Portbou fins a Blanes al llarg de 220 quilòmetres, moltes
d’elles amb bandera blava.
Aquests quilòmetres de costa ofereixen la
possibilitat de practicar una gran varietat
d’activitats aquàtiques, mentre que les
Vies Braves, per la seva banda, permeten
descobrir aquest espai heterogeni i únic
des d’un altre punt de vista: a través
d’itineraris marins públics destinats a la
pràctica d’activitats esportives, lúdiques i
pedagògiques. Des del 2012, les poblacions
de Roses, Castelló d’Empúries, Sant Pere
Pescador i l’Escala comparteixen l’única
badia del Mediterrani –la de Roses– que
forma part del Club de les Badies més
Boniques del Món.
A la província de Girona 15 restaurants
sumen 19 estrelles Michelin. Entre aquests
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destaquen El Celler de Can Roca, a Girona,
dels germans Roca, actualment considerat
un dels millors del món segons la revista
britànica Restaurant Magazine, el Miramar, a
Llançà, de Paco Pérez, i Les Cols, a Olot, de
Fina Puigdevall. Capítol a part mereixen els
vins de la DO Empordà, la qualitat de la qual
es pot descobrir a través de la Ruta del Vi DO
Empordà.
La Costa Brava gaudeix d’una àmplia
diversitat natural i actualment ha iniciat els
tràmits per ser considerada Reserva de la
Biosfera per la Unesco. En el territori hi ha
quatre parcs naturals, un dels quals, el del
Montseny, va ser el primer espai declarat
Reserva de la Biosfera. Els parcs naturals
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La Costa Brava és la destinació ideal per al visitant que vol entrar en contacte
amb un territori amb una gran càrrega identitària. Les visites a monuments
construïts per civilitzacions del passat i de l’arquitectura contemporània,
les rutes temàtiques i la participació en festivals i festes tradicionals són les
motivacions principals dels turistes culturals que arriben a la demarcació de
Girona.
dels Aiguamolls de l’Empordà i el del
Montgrí, illes Medes i el Baix Ter, de creació
més recent, preserven la fauna marina i
ornitològica, especialment migratòria. Per
la seva banda, el paratge natural d’interès
nacional de l’Albera mostra clarament
la transició entre el paisatge pirinenc i el
mediterrani.
Per al visitant més aventurer i actiu, una
bona manera de descobrir el paisatge
espectacular de la Costa Brava és entrant en
contacte amb la natura mitjançant la pràctica
del senderisme, el ciclisme de carretera o de
muntanya, la nàutica, el submarinisme, saltar
en paracaigudes –a Skydive Empuriabrava,
un destacat centre de paracaigudisme a
escala mundial–, l’hípica, l’escalada o el golf,
entre d’altres.
La capital de la regió, Girona, és una ciutat
ben comunicada, situada a mig camí entre
la costa i els Pirineus. És una coneguda
destinació city break tots els dies de l’any
gràcies a la seva oferta cultural –que inclou
els festivals Temps de Flors i Temporada
Alta–, monumental i comercial.
En el litoral, hi destaquen petits nuclis pel
seu encant, com Cadaqués, Begur, Calella
de Palafrugell, Palamós i Tossa de Mar, i
també ho fan poblacions turístiques com
Roses, Platja d’Aro, Lloret de Mar i Blanes,
i els pobles amb patrimoni medieval de

Peralada, Castelló d’Empúries, Monells, Pals i
Peratallada, a l’interior.
L’oferta de turisme cultural atrau milions de
visitants. Ibers, grecs i romans van descobrir
la riquesa d’aquesta terra fa segles, com
reflecteix el jaciment d’Empúries. El romànic
ha deixat autèntiques joies arquitectòniques,
com el monestir de Sant Pere de Rodes a
l’inici del Camí de Sant Jaume per Catalunya.
Els castells i les fortaleses, juntament amb
els pobles medievals, el llegat jueu, les
grans obres del modernisme i l’empremta
surrealista de Dalí, que engloba el TeatreMuseu Dalí a Figueres, la Casa-Museu
Salvador Dalí a Portlligat, i el Castell Gala
Dalí a Púbol, marquen la identitat d’aquestes
comarques i la seva gent. Cal tenir en compte
també l’artesania, el patrimoni industrial,
els festivals de música i arts escèniques i
les festes tradicionals i populars declarades
d’interès nacional.
Pel que fa als allotjaments, a la Costa
Brava es poden trobar tota mena d’opcions,
des de l’oferta hotelera convencional, en
què destaquen els petits hotels familiars
i amb encant, els hotels de vacances i els
establiments situats a primera línia de
mar, fins al turisme rural, els apartaments
turístics i els càmpings. El nombre
d’allotjaments turístics a la Costa Brava és
d’unes 360.000 places.
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www.barcelonaesmoltmes.cat

Costa Barcelona
Aquesta marca turística agrupa sis comarques: a l’interior, l’Alt Penedès, el Vallès
Occidental i el Vallès Oriental, aquesta última amb el massís del Montseny, declarat
parc natural i Reserva de la Biosfera; i a la costa, el Maresme, el Baix Llobregat
i el Garraf. És un territori amb un clar compromís amb la qualitat, ja que totes les
comarques de Costa Barcelona ostenten la certificació Biosphere com a destinacions
turístiques sostenibles.
Costa Barcelona aplega una alta concentració
de serveis i activitats d’oci. Cada any rep més
de quatre milions de turistes, que representen
13,5 milions de pernoctacions. L’oferta
d’allotjament és de 125.000 places entre
establiments hotelers, càmpings i turisme
rural. D’entre els nombrosos atractius turístics
de Costa Barcelona destaquen els més de
100 quilòmetres de litoral de les comarques
del Maresme, el Baix Llobregat i el Garraf, on
trobem localitats emblemàtiques com Sitges,
Mataró i Castelldefels. Arenys de Mar té un
important port pesquer, mentre que Sant Pol
de Mar conserva l’estructura del seu acollidor
casc antic. D’altra banda, les poblacions de
l’Alt Maresme com Calella, Pineda de Mar,
Santa Susanna i Malgrat de Mar afegeixen una
important oferta d’activitats a la seva clara
vocació turística.
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A la comarca del Garraf, les localitats de
Sitges i Vilanova i la Geltrú són al costat del
mar. El principal reclam cultural de la primera
és la imatge d’Es Baluard, on es concentren
els palauets del casc antic convertits en
museus, als quals s’afegeixen unes platges
ben cuidades i una destacada oferta d’oci i
restauració. Vilanova i la Geltrú, per la seva
part, ha viscut sempre de cara al mar amb
un magnífic port pesquer i comercial, a
més d’unes tradicions molt arrelades. Cap
a l’interior, Vilafranca del Penedès i Sant
Sadurní d’Anoia són les respectives capitals
del vi i el cava, amb una significativa oferta
d’enoturisme, present a tota la comarca de
l’Alt Penedès.
Sant Cugat, al Vallès Occidental, és una ciutat
moderna que conviu amb un dels conjunts
monàstics de l’època medieval (segle ix)
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Amb un ric patrimoni cultural i monumental destaca el llegat modernista
de Gaudí al Baix Llobregat, amb la cripta de la Colònia Güell, declarada
Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. El Circuit de Barcelona-Catalunya
és una cita obligada per als aficionats al motor amb els grans premis de
Fórmula 1 i de Motociclisme. Tot això sense deixar de degustar una rica
i variada gastronomia i gaudir de l’extens calendari de festivals, festes i
tradicions de Costa Barcelona.

més importants de Catalunya. El Circuit
de Barcelona-Catalunya, situat al Vallès
Oriental, seu dels grans premis de Fórmula 1
i de Motociclisme, ofereix activitats variades
per a tots els públics. A Terrassa es poden
visitar la Seu Egara, un conjunt monumental
únic a Europa, el Museu de la Ciència i la
Tècnica de Catalunya, i la Masia Freixa, obra
de començament del segle xix, i seguir la ruta
modernista que recorre la ciutat.
Costa Barcelona ofereix un centenar de
quilòmetres de platges urbanes, amb tot
tipus de serveis i ben comunicades amb
Barcelona. També s’hi troben les estacions
nàutiques de Santa Susanna i Vilanova i
la Geltrú, i és una destinació ideal per a la
pràctica del golf. El termalisme està ben
representat en poblacions com Caldes
d’Estrac, Caldes de Montbui i la Garriga,

conegudes per la qualitat de les seves aigües
termals, i els amants de la natura poden
recórrer l’extensa xarxa de parcs naturals:
els del Montnegre i el Corredor, el de
la Serralada Litoral i el de la Serralada
de Marina, a prop del mar, i a l’interior,
Montserrat, amb les seves úniques i peculiars
formes arrodonides, i els del Garraf, de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, i del Montseny.
L’equilibri entre el mar, la plana i la muntanya
condiciona un paisatge suau i un clima
excel·lent que converteix aquesta zona en una
terra rica en productes de l’hort, juntament
amb la important cuina basada en el peix i
el marisc. A més, aquestes característiques
climàtiques han permès el cultiu de la vinya i
reunir tres de les dotze DO catalanes: la del
Penedès, la d’Alella i la del Cava, de gran
prestigi internacional.
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www.visitbarcelona.com

Barcelona
Barcelona és la capital de Catalunya, una ciutat oberta, integradora, diversa, sostenible
i amb més de 2.000 anys d’història. És valenta, bressol de moviments d’avantguarda i
avançada de canvis socials, culturals i polítics.
La seva situació estratègica al costat del
Mediterrani i el fet d’haver sigut un important
port comercial durant l’època medieval han
influït positivament en el caràcter actual dels
barcelonins. A la ciutat es continua gaudint
del mar, de quilòmetres de platges amb
diferents propostes d’activitats nàutiques,
de la navegació esportiva (Barcelona World
Race) o de plaer –una posta de sol des del
mar, amb el perfil de la ciutat de fons–,
i de l’arribada dels vaixells de pescadors
a port per assistir després a la subhasta
de peix. Barcelona conserva aquesta
tradició mil·lenària i ofereix la possibilitat
d’acompanyar i compartir una jornada amb
els pescadors.
Compromesa amb la sostenibilitat i el
respecte al medi ambient, Barcelona va ser
la primera ciutat del món que va obtenir la
certificació Biosphere de turisme responsable
impulsada per la Unesco, que li atorga la
condició de destinació sostenible.
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És una ciutat innovadora amb una llarga
tradició industrial, pionera en disseny,
creativitat i en l’ús de les tecnologies i la
gestió intel·ligent dels serveis a la ciutadania.
L’Eixample s’obre en tota la seva
esplendor entre els barris antics al costat
del mar i la muntanya. Aquest barri és
un model d’ordenació urbanística únic a
Europa, projectat l’any 1860 per Ildefons
Cerdà, un dels fundadors de l’urbanisme
modern. L’Eixample barcelonès acull les
més rellevants joies arquitectòniques
modernistes d’Europa.
Pablo Picasso, Joan Miró i Antoni Tàpies
són els pintors que millor reflecteixen la
rauxa que compensa l’habitual seny propi
dels catalans. Barcelona és una ciutat de
museus, des del romànic del Museu Nacional
d’Art de Catalunya i la modernitat del Museu
d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
o el Centre de Cultura Contemporània de
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Barcelona reuneix tots els ingredients per ser una ciutat gastronòmica: des
de la cuina tradicional a la més actual, té gairebé una trentena d’estrelles
Michelin. Per la seva part, els mercats, que han estat remodelats, a més a
més d’un aparador de productes de proximitat, són un lloc on tastar-los.

Barcelona (CCCB), als grans exponents del
modernisme com el Recinte Modernista de
Sant Pau, la Casa de les Punxes o la Casa
Vicens. És també una ciutat de teatres i
una ciutat oberta a la música, amb espais de
gran bellesa, com el modernista Palau de la
Música; el Liceu, un dels temples de l’òpera, i
L’Auditori. Tots tres formen part de Barcelona
Obertura, que promociona les activitats de
les tres institucions i que presenta un nou
festival de música clàssica a la ciutat, l’Spring
Festival al març.
Barcelona uneix tradició i modernitat. La
tradició la posen les cinc colles castelleres
(Sants, Gràcia, Poble Sec, Poble Nou i
Sagrada Família), que són un exemple
d’integració multicultural i intergeneracional.
La modernitat l’aporten els nombrosos
festivals musicals, com el Sónar o el
Primavera Sound, referents mundials, que
conviuen amb les festes populars de la
Mercè o les dels barris, com Gràcia o Sants.
Barcelona és una ciutat de botigues. Els eixos
comercials del Barcelona Shopping City
s’estenen per tots els barris, en els quals es
barregen establiments d’avantguarda amb
els tradicionals de tota la vida. El Barcelona
Shopping Line és l’eix per excel·lència de
cinc quilòmetres que uneix zones comercials i
turístiques des del mar fins a la part alta de la
ciutat. Barcelona Unique Shops és un segell
que reuneix un gran nombre de comerços
únics.

D’altra banda, Barcelona és una metròpoli
reconeguda mundialment com a destinació
equipada per acollir congressos i
convencions,consolidada amb la celebració
d’esdeveniments com el Mobile World
Congress i la IBTM World.
Algunes de les activitats turístiques més
destacades són el Barcelona Bus Turístic i
el Barcelona City Tour (rutes amb parades
en els monuments i llocs d’interès), la
Barcelona Card (inclou transport públic,
museus gratuïts i més de 85 descomptes),
el Mirador de Colom (amb un espai dedicat
a l’enoturisme i tast de vins), els Barcelona
Walking Tours (quatre rutes guiades a
peu), l’Articket (abonament per visitar els
sis museus principals) i el Barcelona Pass
Modernista. També s’ofereix un ampli
ventall de visites i serveis, tant a la ciutat de
Barcelona com en l’entorn, amb atractius
naturals, culturals i vitivinícoles.
A només dues hores de la ciutat hi ha els
Pirineus, una destinació de muntanya on es
poden practicar tota mena d’esports.
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https://costadaurada.info

Costa Daurada
Vuitanta i un quilòmetres de costa amb 60 platges de sorra fina i daurada configuren la
façana marítima de la Costa Daurada, integrada per les comarques del Baix Penedès,
el Tarragonès, el Baix Camp, l’Alt Camp, la Conca de Barberà i el Priorat.
La Costa Daurada és una destinació ideal
per gaudir en família, un dels principals
atractius de la qual és PortAventura World,
amb els seus dos parcs: PortAventura Park i
PortAventura Caribe Aquatic Park, als quals
s’ha afegit Ferrari Land, l’únic parc dedicat
al cavallino rampante d’Europa. Els municipis
de Salou i Cambrils compten amb el segell
de Turisme Esportiu, una important oferta
especialitzada i adaptada als esportistes
de tots els nivells. Destaca l’oferta nàutica,
ciclista i de futbol. Al sud de la Costa
Daurada, Mont-roig del Camp - Miami Platja
és una joia per als amants de la BTT, amb
140 quilòmetres de rutes i 12 quilòmetres de
litoral repartits en quatre platges i nou cales.
Salou, Cambrils i Vila-seca la Pineda Platja
que, amb el Vendrell, Muntanyes de Prades i
Calafell, tenen la certificació de Destinació de
Turisme Familiar, són el principal pol turístic
de la Costa Daurada amb una heterogènia
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proposta de lleure, gastronomia i patrimoni
natural, que any rere any atrau milers de
turistes. Cambrils, a més, posa a l’abast del
visitant una rica proposta gastronòmica,
que inclou dos restaurants amb una
estrella Michelin. A Torredembarra trobem
una reserva natural d’una extraordinària
singularitat: els Muntanyans, la titularitat
municipal de la qual és compartida amb
Creixell i Roda de Berà.
Un altre punt d’atracció destacat és la
Tàrraco romana, on sobresurten el circ,
l’amfiteatre, la muralla, el fòrum provincial,
l’aqüeducte o Centcelles, que són alguns dels
monuments catalogats com a Patrimoni de
la Humanitat per la Unesco. El cenobi de
Poblet, que és el conjunt monàstic del Cister
més gran d’Europa, també és Patrimoni de la
Humanitat. El monestir, situat a la comarca
de la Conca de Barberà i panteó reial de
l’antiga Corona d’Aragó, ha estat reconstruït i
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Els castells, que van sorgir a Valls a començament del segle xix, constitueixen
una de les grans manifestacions culturals del país. Moltes festes majors de
la Costa Daurada organitzen destacades exhibicions castelleres: des de Valls
passant per Tarragona, l’Arboç, el Catllar, el Vendrell o Reus, sense oblidar
el Concurs de Castells que se celebra tots els anys parells a la Tarraco Arena
Plaza de Tarragona.

preserva tots els elements originals de l’edat
mitjana, dels quals té cura actualment la
comunitat de monjos del Cister.
El massís de la Serra del Montsant, a la
comarca del Priorat, és el símbol del parc
natural que ha estat distingit amb la Carta
Europea de Turisme Sostenible. La comarca
del Priorat, que aspira al reconeixement per
la Unesco com a paisatge cultural, inclou
la DO Montsant i la DOQ Priorat, amb
predomini de les varietats garnatxa negra i
carinyena, amb les quals s’elaboren alguns
dels vins més valorats. A aquests s’han
d’afegir els vins i caves de les DO Tarragona,
Montsant, Penedès, Conca de Barberà i
Cava.

El ric patrimoni arquitectònic de Reus,
construït entre finals del segle xix i
començament del xx, permet gaudir d’una
ruta que inclou 26 immobles, alguns d’ells
obra de Lluís Domènech i Montaner. A Reus,
a més a més, hi ha el Gaudí Centre, un centre
d’interpretació del modernisme.
Les poblacions de Reus, el Vendrell, Montroig del Camp - Miami Platja i Horta de Sant
Joan s’agrupen en la marca Paisatge dels
Genis, una proposta turística que, entre
d’altres, reuneix edificis singulars com el
Museu Pau Casals al Vendrell, la masia on
Miró va passar alguns estius a Mont-roig, el
Centre Picasso d’Horta o el Gaudí Centre a
Reus.
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www.terresdelebre.travel

Terres de l’Ebre
Terres de l’Ebre agrupa les quatre comarques que travessa el riu Ebre en els prop
de 130 quilòmetres de recorregut per territori català: el Baix Ebre, el Montsià, la
Terra Alta i la Ribera d’Ebre. Són terres d’una gran diversitat des del punt de vista
paisatgístic i gastronòmic. Al cultiu dels ostrons i del musclo autòcton a les aigües
tranquil·les i càlides del delta de l’Ebre, s’hi sumen el peix i el marisc que proporciona
el Mediterrani i la peculiar cuina tradicional de les terres de l’interior.
També sobresurten els cítrics, en especial les
clementines, Indicació Geogràfica Protegida;
els vins de qualitat elaborats a la Terra
Alta, reconeguts amb una DO; l’arròs del
Delta, el cultiu del qual representa una de
les activitats agrícoles més importants de la
zona; o la mel, un producte de qualitat per
condimentar tota mena de postres. Tots ells
són articles que s’han convertit en icones que
identifiquen les Terres de l’Ebre des d’un punt
de vista gastronòmic i turístic.
L’Ebre és l’eix vertebrador i un element
decisiu en la història i l’economia d’aquesta
zona. Pel litoral, en un recorregut que va de
l’Ametlla de Mar fins a les Cases d’Alcanar,
inclou el fascinant món del delta de l’Ebre,
una zona humida de 320 quilòmetres
quadrats. Cap a l’interior, el parc natural dels
Ports, amb cims de gairebé 1.500 metres,
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és el paradís de la cabra salvatge, i una
destinació amb el segell de turisme familiar,
mentre que les serres del Montsià, Pàndols,
Cavalls i Cardó, entre d’altres, són espais
naturals preservats on gaudir del contacte
amb la natura. En aquest sentit, l’observació
d’ocells és una activitat que es pot realitzar a
les Terres de l’Ebre durant qualsevol època de
l’any.
L’oferta turística és rica i variada,
amb presència de patrimoni natural,
monumental i cultural en moltes poblacions,
com Tortosa, on es pot visitar un interessant
barri jueu; Horta de Sant Joan, de la qual se’n
va enamorar un jove Picasso; Miravet, amb
un nucli històric situat dalt d’un penyal rocós
sobre l’Ebre; Tivissa, on trobem el Castellet
de Banyoles, un dels jaciments ibèrics més
importants de Catalunya; la Fatarella, que
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La major part del territori de Terres de l’Ebre gaudeix des de l’any 2013 de la
distinció de Reserva de la Biosfera, un reconeixement que ve a confirmar la
qualitat de tot l’ecosistema on l’Ebre és l’espina dorsal, un riu viu i navegable
en alguns trams amb un paper importantíssim. També ha estat reconegut
com a Top 100 Sustainable Destinations, una de les 100 millors destinacions
turístiques sostenibles del món.
presenta la singularitat dels carrers porxats
al centre històric de la vila, i Ulldecona, on
hi trobem un important conjunt de pintures
rupestres declarades Patrimoni de la
Humanitat per la Unesco.
Degut al fort impacte causat per la batalla
de l’Ebre en el territori, a Gandesa s’ha creat
el Centre d’Estudis de la Batalla de l’Ebre, i
Centres d’Interpretació en altres poblacions
agrupats en el COMEBE (Consorci Memorial
dels Espais de la Batalla de l’Ebre). Una altra
proposta turisticocultural és la Via Verda de
les Terres de l’Ebre, que actualment va de
Tortosa fins a Arnes, amb 50 quilòmetres
de recorregut i es prolonga fins a la Val de
Zafán-Alcañiz, amb 50 quilòmetres més, per
un trajecte que es pot fer amb bicicleta, a peu
o dalt d’un cavall. El cicloturisme, amb més
de 1.000 quilòmetres de camins i carreteres

amb baixa intensitat de trànsit, és una altra
de les ofertes d’aquestes terres.
El delta de l’Ebre ofereix un paisatge que
varia segons l’època de l’any. La seva
formació és el resultat de l’aportació
de sediments feta pel riu durant milers
d’anys. Una part de les terres que l’integren
estan declarades parc natural i és un dels
espais més emblemàtics i singulars de tot
el Mediterrani. S’hi poden fer diverses
activitats, com ara observar ocells,
navegació fluvial, pesca a la paupa, una
modalitat recuperada en què s’utilitzen les
mans, rutes amb bicicleta i també gaudir
de nombroses platges verges. Aquesta
compaginació de la preservació del medi
natural i la possibilitat de viure de les
explotacions agrícoles li han proporcionat
diversos reconeixements internacionals.
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www.visitpirineus.com

Pirineus
La marca Pirineus inclou l’oferta turística d’11 comarques: l’Alt Empordà, l’Alta
Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el
Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Val d’Aran, que per la seva singularitat
constitueixen una marca pròpia.
Els Pirineus catalans ofereixen al visitant
una àmplia varietat d’atractius: el paisatge,
amb el cim més alt de Catalunya, la Pica
d’Estats (3.143 m), en el límit entre la
comarca del Pallars Sobirà i el departament
francès d’Ariège, i valls encisadores com
les de Camprodon, Núria o la de Cardós,
entre d’altres; els pobles, que conserven
un important patrimoni d’art romànic;
la possibilitat de practicar nombrosos
esports de muntanya i d’aventura, i les
diferents propostes de turisme actiu, com
senderisme, cicloturisme i esports d’aigües
braves, com el ràfting. Els amants de la BTT
hi trobaran prop de 100 rutes marcades.
I aquells que prefereixen la bicicleta de
carretera poden recórrer els Pirineus a través,
per exemple, de diverses etapes de la Volta a
Catalunya, i també l’etapa del Tour de France
que es va fer el 2016 entre Vielha i la Seu
d’Urgell.
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El turisme de neu és especialment
important, amb deu estacions d’esquí alpí
i sis d’esquí nòrdic. Gran dinamitzador de
les comarques de muntanya, el turisme de
neu ha estat l’embrió perquè les estacions
ofereixin propostes alternatives, aptes
per a tot tipus de públic, durant tot l’any.
De fet, de les 16 estacions catalanes, set
estan acreditades per l’Agència Catalana de
Turisme com a Equipament Turístic Familiar:
Espot, Boí Taüll, Masella, Vall de Núria,
Vallter 2000, Port Ainé i La Molina.
Una saborosa cuina de muntanya, maridada
amb vins d’altura com els de les DO
Empordà i Costers del Segre i un turisme
vinculat a la salut i el benestar són altres
al·licients d’aquestes contrades, on una bona
infraestructura de serveis permet gaudir
del paisatge tant a l’hivern com a l’estiu.
Als Pirineus de Catalunya hi ha l’únic parc
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L’Agència Catalana de Turisme, a través del programa Pirineus, ha
editat una guia específica de senderisme que recull 19 travessies
per etapes, així com una publicació específica sobre els dos senders
de llarg recorregut que ressegueixen els Pirineus de Catalunya
transversalment, el GR1 i el GR11. Aquestes publicacions estan
disponibles en diversos idiomes en els webs www.catalunya.com i
www.visitpirineus.com.

nacional del territori, Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici. La llista d’espais protegits
en el conjunt dels Pirineus catalans inclou
també el parc natural de l’Alt Pirineu, que
amb gairebé 70.000 hectàrees és el més
extens de Catalunya; el parc natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa, on hi ha
el conjunt volcànic més important de la
península Ibèrica, amb una quarantena de
cons volcànics, la qual cosa fa que tingui unes
característiques naturals pròpies, úniques
al continent europeu; el parc natural del
Cadí-Moixeró, amb l’emblemàtica muntanya
del Pedraforca, declarada Paratge Natural
d’Interès Nacional, o el parc natural de
les Capçaleres del Ter i del Freser, el Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà,
una zona lacustre hàbitat d’aus aquàtiques
i lloc de pas de les migratòries, i el Paratge
Natural d’Interès Nacional de l’Albera,
que enllaça amb el Parc Natural del Cap de
Creus, on els Pirineus es fusionen amb el
Mediterrani. Els Pirineus totalitzen 331.661
hectàrees d’espai protegit, la meitat de tot
el que hi ha a Catalunya.

Pel que fa a l’aspecte cultural, el temple de
la Seu d’Urgell, l’única catedral romànica
del Pirineu català, el monestir de Santa
Maria de Ripoll o esglésies com Sant Quirze
de Pedret i Sant Jaume de Frontanyà, al
Berguedà, són algunes mostres del romànic
català. Comentari a part mereix el conjunt
d’esglésies romàniques de la Vall de Boí, que
per la seva arquitectura i pintures murals han
estat declarades Patrimoni de la Humanitat
per la Unesco. A la de Sant Climent de Taüll,
un mapping reprodueix la decoració de l’absis
i el temple amb tota la seva policromia. Dues
festes tradicionals han estat declarades
Patrimoni Oral i Immaterial de la
Humanitat: el 2005 la Patum de Berga, una
espectacular celebració els orígens de la qual
s’han de buscar a la segona meitat del segle
xiv, i el 2015 la Festa de les Falles del Pirineu
(Festes del Foc).
L’oferta hotelera es concentra a les
estacions de muntanya, en pobles i
ciutats, i bàsicament adopta la forma
d’establiments petits i familiars, als quals
cal afegir càmpings, cases de turisme rural,
apartaments turístics i albergs.
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www.aralleida.cat

Terres de Lleida
Aquesta marca agrupa les comarques de la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra,
l’Urgell, el Segrià i les Garrigues, unes terres privilegiades per poder gaudir tot l’any
d’una gran varietat d’esports i activitats de turisme actiu, amb una cultura singular,
una gastronomia autòctona i un turisme rural de qualitat. Tot això, en el marc d’una
agricultura generosa que ofereix un ampli ventall de productes, d’entre els quals
sobresurten la fruita dolça, l’oli i el vi, tots ells avalats amb denominacions d’origen i
distintius de qualitat.
La ciutat de Lleida, capital de la comarca
del Segrià i de la demarcació que en du el
nom, dominada per la imponent imatge de
la Seu Vella, es troba en un entorn natural
únic i és el centre demogràfic i econòmic més
important de la Catalunya interior, amb una
economia basada en el sector agroalimentari
i els serveis. La vida cultural de la ciutat s’ha
vist fortament impulsada gràcies a nous
equipaments i propostes, entre ells el Centre
d’Interpretació de l’Orde del Temple de
Gardeny, el Castell del Rei al costat de la
Seu Vella, el Museu Diocesà i Comarcal i
la ruta La Lleida Secreta, que descobreix
l’antiga trama urbana a través de jaciments
arqueològics.
Les comarques de la Plana de Lleida, amb
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la capital al capdavant, i per extensió el
Pirineu, es posicionen com a destinacions
amb un gran potencial turístic i de celebració
de congressos especialment, gràcies a
l’aeroport de Lleida-Alguaire, l’AVE i el
Palau de Congressos la Llotja.
Altres punts destacats d’aquesta zona són
el Parc Astronòmic Montsec; el monestir
de Santa Maria de Vallbona, integrat a la
Ruta del Cister juntament amb els de Poblet
i Santes Creus, aquests dos a Costa Daurada;
la Ruta dels Castells de Sió, itinerari
turístic que agrupa una vintena de castells
de les comarques de la Segarra, l’Urgell i
la Noguera, i el Centre d’Interpretació de
Concabella; la recuperació de l’estany d’Ivars
i Vila-sana, al Pla d’Urgell, el llac interior més
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La serra del Montsec, entre les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà,
presumeix de tenir un dels cels amb menys contaminació lluminosa de
Catalunya. Per aquesta circumstància, ja fa alguns anys es va posar en
marxa el Parc Astronòmic Montsec, un projecte que combina la investigació
astrològica amb programes de divulgació per al públic. A començament del
2013, després de diversos estudis, el Montsec va obtenir el reconeixement
com a Destinació Turística Starlight, avalada per la Unesco.
gran de Catalunya, espai ideal per als amants
de la natura i, especialment, del turisme
ornitològic; la Ruta del Vi de Lleida – Costers
del Segre i la de l’Oli; la Ruta de les Cabanes
de Volta, itinerari guiat per un seguit de
construccions de pedra seca a les Garrigues,
i el Camí de Sant Jaume, que, juntament
amb el Camí Ignasià, són algunes de les
grans iniciatives turístiques, que travessen
bona part de les Terres de Lleida. La Conca de
Tremp-Montsec ha estat declarada geoparc
amb el nom de Geoparc Orígens-Pirineus
Catalans, fet que avala el gran valor geològic
i natural d’aquesta àrea.
El 1998 la Unesco va declarar Patrimoni
Mundial el conjunt d’art rupestre de l’arc
mediterrani de la península Ibèrica, que

engloba 757 jaciments i pintures rupestres,
16 dels quals són en territori lleidatà. El més
conegut és el de la Roca dels Moros o Coves
del Cogul, a les Garrigues.
Les comarques de Lleida presenten
una àmplia oferta festiva i d’activitats
esportives i culturals, a les quals se sumen
un bon nombre d’iniciatives que han
contribuït a desestacionalitzar el sector.
Entre aquestes hi ha el Centre d’Observació
de l’Univers del Montsec (COU); el Tren
dels Llacs, recorregut turístic i paisatgístic
entre la ciutat de Lleida i la Pobla de Segur
pensat bàsicament per al turisme familiar;
o la creació de nous espais expositius i de
rutes destinades a donar a conèixer la riquesa
natural, cultural i monumental.
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www.visitvaldaran.com

Val d’Aran
Situada en el Pirineu occidental i amb una superfície de 633,46 quilòmetres quadrats,
la Val d’Aran és un territori on, en un entorn natural i durant les quatre estacions de
l’any, es poden trobar totes les formes de lleure que una destinació de muntanya pot
oferir.
La seva situació i el seu relleu afavoreixen
l’existència d’un clima, d’una fauna, d’una
flora i d’un paisatge variats i singulars,
com també d’una història única que té el
seu màxim exponent en una llengua pròpia,
l’aranès.
Destinació de natura i turisme actiu per
excel·lència, més del 30% del seu territori
es troba per sobre dels 2.000 metres. La
Val d’Aran, que té el certificat Biosphere,
ofereix paisatges únics i una gran varietat
d’ecosistemes, que en fan un dels territoris
més rics en fauna i flora dels Pirineus.
Senders guiats i el parc de fauna Aran
Park fan possible observar tota aquesta
biodiversitat que es transforma en funció de
les estacions.
A l’hivern ofereix un marc incomparable
per als aficionats a la neu. Baqueira Beret,
considerada per molts com la millor estació
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d’esquí dels Pirineus, té 156 quilòmetres
de pistes on gaudir de l’esquí en totes les
seves modalitats. Per als no esquiadors o per
complementar una jornada d’esport a la neu,
l’entorn de la Val d’Aran permet fer moltes
altres activitats com excursions en motos de
neu, en raquetes, en trineu amb gossos, en
trineu tirat per cavalls... Les opcions d’oci
són nombroses a la Val d’Aran.
La resta de l’any es pot gaudir del Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici, cims de més de 3.000 metres,
més de 200 llacs de muntanya, cascades
espectaculars, senders senyalitzats per a tots
els nivells, passejades a peu o en bicicleta,
i una gran varietat d’activitats relacionades
amb l’aigua i la natura.
La riquesa artística reunida a la Val d’Aran és
un dels tresors millor guardats dels Pirineus.
Resguardada durant segles, aquesta vall
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A la Val d’Aran hi ha més de 12.000 places d’allotjament, 3.000 de les quals
en hotels de 4 i 5 estrelles, i una àmplia oferta en serveis de salut, benestar i
relax, que la converteixen en una de les destinacions de muntanya amb més
varietat i qualitat del sud d’Europa.

té un complet i variat patrimoni artístic.
Complet perquè disposa de magnífics
exemplars estilístics de totes les èpoques;
variat perquè la producció artística aranesa
comprèn tots els gèneres i disciplines
(arquitectura, pintura i escultura, en pedra i
en fusta), amb una execució que de vegades
denota una exquisida mestria i d’altres una
entranyable ingenuïtat.

anima a assaborir tant plats tradicionals,
entre els quals l’òlha aranesa, patés i estofats
de carn de caça, elaborats amb productes
autòctons, com la cuina de tendència amb
ingredients com l’ànec, cuinat de cent
maneres diferents, l’esturió o el caviar. Tot
macerat amb el saber i la càlida hospitalitat
dels aranesos.

La gastronomia també ocupa un lloc
destacat. Amb més de 180 restaurants,
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www.barcelonaesmoltmes.cat

Paisatges Barcelona
Les terres de l’interior de Catalunya, posseïdores d’un ric patrimoni natural, ostenten
la certificació Biosphere, distinció que les reconeix com a destinacions turístiques
sostenibles. Properes a la ciutat de Barcelona, comprenen les comarques de l’Anoia,
el Bages, el Moianès i Osona.
La formen extenses planúries de la
Depressió Central envoltades de muntanyes,
amb ciutats de gran tradició històrica i
monumental o de mercat com Vic, Manlleu,
Manresa, Cardona o Igualada; amb monestirs
emblemàtics encapçalats pel de Montserrat,
al qual s’afegeixen els de l’Estany, Lluçà, Sant
Benet de Bages i Sant Pere de Casserres.
També hi trobem atractives zones de
muntanya com el Montseny, que limita
amb Costa Barcelona, declarat Reserva de
la Biosfera per la Unesco, o les Guilleries
i el Collsacabra, que envolten el pantà de
Sau, on es poden fer activitats aquàtiques.
El monestir i la muntanya de Montserrat
representen molt més que un espai natural
protegit, i a la singularitat de la seva formació
geològica s’afegeix la declaració com a parc
natural, amb múltiples camins per descobrir i
vies d’escalada. I no gaire lluny, en el parc del
Castell de Montesquiu, hi trobem el famós
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castell, envoltat de jardins, l’origen del qual
es remunta al segle x.
El geoturisme ha anat agafant força com
a producte turístic. Fa més de 36 milions
d’anys, en el centre geogràfic de Catalunya
hi va haver un mar que va desaparèixer quan
van sorgir els Pirineus, en un procés que ha
provocat espectaculars formacions rocoses
i rics recursos naturals que defineixen el
paisatge i la societat del territori. El Parc
Geològic i Miner de la Catalunya Central
és un projecte vertebrador per donar
valor als atractius geològics i miners del
territori, i també els actius turístics sota un
denominador comú, el geoturisme, amb una
oferta turística interessant i de qualitat, que
integra cultura, natura, geologia, mineria
i gastronomia. A la comarca del Moianès,
entre altres recursos turístics, hi ha les
coves del Toll (Moià) i el parc natural de la
Muntanya de Montserrat. A la localitat de
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El conjunt monumental de Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, molt a prop
de Manresa, s’ha convertit en una destinació turística que combina diversos
projectes singulars: el monestir romànic, de gran valor arquitectònic i cultural;
la Fundació Alícia, al capdavant de la qual hi trobem el cuiner Ferran Adrià i el
cardiòleg Valentí Fuster, dedicada a fer divulgació de l’alimentació i la salut; i
l’hotel Món, establiment de quatre estrelles amb sales per a congressos i el seu
restaurant L’O, guardonat amb una estrella Michelin.
Cardona, el parc cultural de la Muntanya
de Sal, el castell, reconvertit en Parador de
Turisme, i la col·legiata romànica de Sant
Vicenç al seu costat, formen un dels recursos
turístics més importants del territori.
Vic, la capital de la comarca d’Osona, és
una ciutat amb un important patrimoni que
s’estén al voltant de la porxada plaça Major
o del Mercadal, famosa pel seu mercat
setmanal. Restes de les antigues muralles,
un temple romà i edificis medievals, barrocs i
modernistes en formen el centre històric, on
destaquen tant la catedral, amb les pintures
murals de Josep Maria Sert a l’interior, com
el Museu Episcopal, que conté una de les
millors col·leccions d’art medieval d’Europa.
La localitat de Rupit i Pruit, immersa en un
atractiu ambient ancestral, és un altre dels
reclams turístics de la zona.

de la pell. Actualment, un dels atractius
és visitar-hi el Museu de la Pell, que inclou
el Museu Comarcal de l’Anoia, ubicat a la
fàbrica de Cal Bover i a l’antiga adoberia
de Cal Granotes, o fer la ruta de compres
a outlets de qualitat. Per la seva banda, en
el Museu del Molí Paperer de Capellades
s’ensenya a fer paper a la manera tradicional.
Així mateix, en aquesta comarca se
celebra la concentració internacional de
globus aerostàtics més important del país,
l’European Balloon Festival. La gastronomia
de qualitat i, sobretot, els embotits tenen
una rellevància especial en tota aquesta
zona, juntament amb els vins de la DO Pla
de Bages, i el singular patrimoni enoturístic,
amb la Ruta de les Tines a la Vall del Flequer i
les seves barraques de vinya, totes de pedra
seca, que inclouen el conjunt de Tines de
l’Escudelleta i del Ricard.

Igualada, la capital de l’Anoia, va estar
vinculada durant molt temps a la indústria
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Experiències turístiques
L’Agència Catalana de Turisme (ACT) és l’organisme oficial de la Generalitat responsable de la
promoció i ajuda a la comercialització dels recursos turístics de Catalunya, tant a l’estranger
com a la resta de l’Estat espanyol. El propòsit de la seva tasca és consolidar la imatge del territori
català com una destinació turística diversa i de qualitat. Un dels objectius estratègics de l’ACT
és treballar en la promoció d’un turisme que asseguri la sostenibilitat econòmica, social i
ambiental del model turístic català. Per al client, la sostenibilitat s’ha convertit en un factor de
decisió a l’hora de triar una destinació per a les seves vacances i escapades.
Partint d’aquest requisit clau, l’ACT orienta la promoció dels diferents productes turístics per
categories experiencials segons com les consumeix el viatger:
•
•
•
•
•

Estades a la costa catalana.
Itineraris i escapades.
Estades a l’interior i a la muntanya.
Viatges per gaudir d’algun aspecte d’interès especial (gastronomia,
oleoturisme, enoturisme, turisme esportiu, golf).
Turisme de reunions.

En aquest sentit, per identificar les millors experiències turístiques i orientar de la manera més
efectiva la seva promoció, l’ACT estructura l’oferta turística per línies de producte:
•
•
•
•
•
•

Turisme Familiar
Turisme Actiu i de Natura
Turisme Esportiu
Turisme Enogastronòmic
Turisme Cultural
Turisme Exclusiu

MARQUES, PRODUCTES AVALATS I
RÀNQUINGS
D’acord amb les directrius del Pla de Màrqueting Turístic, l’ACT s’encarrega de desenvolupar
nous productes i propostes que contribueixin a augmentar el valor afegit i la diferenciació de
l’oferta turística de Catalunya, mitjançant un model de col·laboració amb el sector turístic català,
l’objectiu del qual és impulsar un sistema de marques que, a partir del compliment d’una sèrie
d’estàndards, garanteixi la creació de propostes de qualitat, segmentades i molt atractives.
MARQUES: Cadascuna de les marques creades per l’ACT agrupa una tipologia homogènia
d’oferta comercialitzable i se’n supervisa l’acompliment dels requisits establerts. Les marques
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creades fins ara són: Platja en Família, Natura i Muntanya en Família, Equipament Familiar,
Cicloturisme a Catalunya, Ecoturisme, Senderisme a Catalunya, Actiu i Aventura, Turisme
Esportiu, Golf a Catalunya, Enoturisme a Catalunya, Experiències Gastronòmiques, Hotels
Gastronòmics, Art i Cultura, Viles Marineres, Ciutats i Viles amb Caràcter, Pobles amb Encant,
Catalunya Premium, Barcelona Medical Destination, Catalunya Convention Bureau.
També es potenciaran els productes avalats per tercers i més reconeguts (Viles Florides de
Catalunya, Slow Food...), i els rànquings i classificacions en què participen usuaris, mitjans
de comunicació especialitzats, bloguers...

L’ACT ofereix a través del canal de venda experience.catalunya.com
les millors experiències turístiques que es poden viure a tot el territori.
Disponible en cinc idiomes (català, castellà, anglès, francès, alemany), el
client pot escollir entre 14 categories de producte i consultar el seu blog amb
les millors propostes mensuals.
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Activitats en espais
naturals i rurals
Catalunya té un patrimoni natural excepcional que inclou parcs naturals i altres espais
naturals protegits, ideals per practicar-hi activitats d’oci, d’aventura i de contemplació
de la natura. Aquestes experiències ens permetran conèixer la història i el patrimoni
natural i cultural del territori d’una manera senzilla i agradable.

EXPERIÈNCIES
D’AVENTURA I
TURISME ACTIU
L’extraordinària biodiversitat del paisatge
català ofereix al visitant la possibilitat de
practicar ràfting o hidrotrineu (hidrospeed)
en diversos rius com el Noguera Pallaresa
(Pirineus), referent mundial en aquest àmbit;
navegar amb caiac al mar i als rius; baixar
barrancs; volar amb ala delta, parapent,
globus o avioneta; saltar amb paracaigudes,
muntar a cavall o fer escalada a llocs tan
singulars com la muntanya de Montserrat
i Siurana (Costa Daurada). El litoral posa a
l’abast dels aficionats una gran varietat de
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fons marins. Al nord, la Costa Brava aplega
més de trenta centres de submarinisme
i dues reserves marines –el parc natural
del Cap de Creus i les illes Medes–, a les
quals és previst que s’afegeixi la de les Illes
Formigues. Més al sud, a Costa Barcelona
i a Costa Daurada els amants dels esports
aquàtics també disposen d’un ampli ventall
de possibilitats.

VACANCES EN UN
ENTORN RURAL
A Catalunya, el turisme rural s’ha
consolidat com una oferta d’allotjament
de qualitat, que ha assolit un elevat grau
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d’implantació en el territori i una important
penetració en el mercat català. Els més
de dos mil establiments de turisme rural
inscrits en el Registre de Turisme de
Catalunya fan del territori català una de les
principals destinacions a Espanya quant a
nombre d’allotjaments i de places.
Els nous reptes actuals i les exigències de la
demanda han dut a classificar els establiments
de turisme rural en cinc categories,
establertes segons una sèrie de paràmetres
que les defineixen: entorn de la casa i
edificació, estances interiors, espai exterior,
mobiliari i dotació de la casa, condicions de
comercialització, serveis que s’ofereixen al
visitant allotjat (restauració, acollida, salut...),
i activitats culturals, en el medi natural,
familiars o d’agroturisme que s’ofereixen a
l’hoste.
Aquestes categories les han definit
conjuntament el sector del turisme rural
català i la Generalitat de Catalunya. És un
model pioner a Europa, que vol convertir-se
en una eina fonamental per a la consolidació i
futur creixement d’aquest producte.

El procés de certificació és voluntari i obert
al conjunt d’establiments de turisme rural de
Catalunya. La representació gràfica utilitzada
per identificar les cinc categories és l’espiga,
distribuïdes d’acord amb la classificació
següent: Bàsica - una espiga; Confort - dues
espigues; Gran confort - tres espigues;
Superior - quatre espigues; Superior
Premium - cinc espigues.

ECOTURISME
Reserves de la biosfera, parcs naturals,
paisatges singulars... Catalunya alberga un
territori ple d’espais naturals on es pot practicar
l’ecoturisme. En una extensió reduïda de
terreny, en la qual és possible desplaçar-se de
punta a punta en un sol dia, els amants de la
natura poden trobar una infinitat d’activitats
ecoturístiques que es poden fer en un dels
seus espais naturals o protegits i que han
de complir amb alguns principis bàsics
com ara tenir el mínim impacte possible en
l’entorn, contribuir al desenvolupament local,
conscienciar, aprendre i ajudar a conservar la
natura. Algunes de les activitats ecoturístiques
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més populars d’aquest tipus a Catalunya són
l’observació de la fauna i flora, l’exploració del
fons marí o el senderisme. Però hi ha moltes
més propostes com ara escoltar la brama del
cérvol a les serres pirinenques, albirar cetacis
al Parc Natural del Cap de Creus; practicar
el turisme científic a les dues reserves de la
biosfera catalanes (les Terres de l’Ebre i el
Montseny); observar animals salvatges que
viuen en llibertat; bussejar en una reserva
marina o contemplar les estrelles en un cel
totalment clar.
A més, Catalunya té un paper destacat a la
plataforma internacional Wildseaeurope
que comercialitza experiències d’ecoturisme
marítim a les costes europees.

OBSERVACIÓ D’AUS
La situació estratègica i la diversitat
geogràfica fan de Catalunya una destinació
especialment privilegiada per a l’observació
d’aus (birdwatching). En un sol dia de primavera
s’han arribat a veure més 200 especies d’aus, ja
que la curta distància entre diferents ecosistemes
permet començar el dia als cims del Pirineu i
acabar a la costa mediterrània. A més del delta
de l’Ebre, paradís ornitològic de Catalunya
per excel·lència, hi ha molts altres espais
d’interès per a aquesta pràctica: Aiguamolls
de l’Empordà, el delta del Llobregat, l’estany
d’Ivars, Els Ports, Montserrat, el cap de Creus,
el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici, el Cadí-Moixeró, Mont-rebei i
el Montsec. Moltes de les infraestructures
disponibles per facilitar l’observació d’aus
permeten que hi puguin accedir persones
amb mobilitat reduïda. Els atractius
d’aquestes zones i moltes altres es presenten
a la nova publicació de turisme ornitològic
editada por l’Agència Catalana de Turisme.
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ACTIVITATS
NÀUTIQUES
Catalunya és una destinació destacada pel
que fa al turisme nàutic, que es practica
principalment al mar, però també als rius,
llacs i embassaments. En aquest sentit,
sobresurt la xarxa formada per 42 ports
esportius i turístics de la cinquantena que
hi ha a Catalunya, tots ells equipats amb
una adequada infraestructura de serveis
per als navegants, a la qual cal afegir les sis
estacions nàutiques catalanes: Roses Cap de
Creus i l’Estartit Illes Medes, a la Costa Brava;
Santa Susanna i Vilanova i la Geltrú, a Costa
Barcelona; l’estació de la Costa Daurada
que inclou els municipis turístics de Salou,
Cambrils, Mont-roig del Camp - Miami Platja,
Vandellòs i Hospitalet de l’Infant, Ametlla
de Mar, Ampolla i Deltebre - Riumar, i Sant
Carles de la Ràpita-Delta de l’Ebre, a Terres
de l’Ebre.
Tant els ports com les estacions nàutiques
ofereixen una gran varietat d’activitats,
aptes per als adults i els més petits: immersió
lleugera, kitesurf, flyboard, paddle surf,
fly fishing, vela, rem, moto nàutica, caiac,
catamarà, embarcacions diverses i pesca,
entre d’altres.

DIVERSIÓ A LA NEU
Els Pirineus catalans, amb paisatges tan
encisadors com la Cerdanya, la vall de Núria i
la Val d’Aran, entre d’altres, són una destinació
ideal per gaudir de la neu. Catalunya fou
pionera en la pràctica de l’esquí amb la
inauguració al Pirineu de Girona, l’any 1943, de
l’estació de La Molina (Cerdanya), la primera
que funcionava a tot l’Estat espanyol, que
actualment es caracteritza pel seu alt nivell
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La possibilitat de fer-hi activitats esportives i lúdiques tot l’any fa que les
estacions d’esquí s’hagin convertit en destinacions turístiques més enllà
de l’època de neu, amb una destacada oferta durant la resta de l’any.
D’altra banda, l’alt nivell de les instal·lacions en funcionament als Pirineus
de Catalunya fa que cada temporada s’hi celebrin un bon nombre de
competicions nacionals i internacionals.
d’accessibilitat. Quatre anys després s’hi afegí
la de la Vall de Núria, també al Pirineu oriental.
L’esquí és un sector que a Catalunya atrau
cada any més de dos milions de visitants. Als
Pirineus hi ha 16 estacions de muntanya
amb una oferta molt variada, la més àmplia
de tot l’Estat espanyol, una àrea esquiable de
600 quilòmetres i capacitat per transportar
uns 165.000 esquiadors cada hora.
Les 10 estacions d’esquí alpí són Baqueira
Beret, Boí Taüll Resort, Espot Esquí, La
Molina, Masella, Port Ainé, Port del Comte,
Tavascan, Vall de Núria i Vallter 2000. A
aquestes s’afegeixen sis estacions d’esquí
nòrdic que ofereixen circuits d’esquí i
itineraris amb raquetes: Aransa, Guils
Fontanera, Lles, Sant Joan de l’Erm, TuixentLa Vansa i Virós-Vall Ferrera. Estacions

com La Molina, Baqueira Beret i Tavascan
incorporen també activitats i circuits
adaptats. Als Pirineus també s’hi poden
practicar altres activitats el denominador
comú de les quals és la neu: excursions amb
raquetes, motos de neu, surf, telemarc,
passejades amb trineus arrossegats
per gossos (mushing), escalada en gel,
heliesquí, com també busseig sota el gel i
construcció d’iglús.
A més a més de la majoria de les estacions,
diverses empreses ofereixen també aquests
serveis. Tot això es complementa amb una
àmplia oferta d’allotjaments que disposen
de totes les comoditats imaginables, una
gastronomia tradicional de muntanya que
s’ha sabut actualitzar i nombrosos centres
pensats per al benestar personal.

45

Catalunya accessible
Catalunya és una de les destinacions turístiques més accessibles d’Europa. Totes les
parts implicades en el sector són cada cop més conscients que cal suprimir les barreres
arquitectòniques i de comunicació i adaptar la majoria dels llocs, per tal que totes
les persones, i especialment les que tenen alguna discapacitat o mobilitat reduïda,
puguin gaudir d’unes vacances i d’un temps de lleure de qualitat.
Això ve avalat per les 27 propostes i
destinacions accessibles identificades com
a exemples de bones pràctiques en turisme
accessible, que posen de manifest que aquest
turisme és una realitat tangible a Catalunya.
Aquestes propostes, seleccionades per l’alt
nivell d’accessibilitat, ofereixen al turista
una experiència turística integral amb tot
un conjunt de serveis adaptats a les seves
necessitats: allotjament, restauració,
museus, activitats complementàries, platges,
etc. Les zones i propostes identificades són:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vall de Boí
Val d’Aran
Pallars Sobirà
La Seu d’Urgell
La Molina-La Cerdanya
La Garrotxa
Costa Brava-Alt Empordà
Costa Brava-Baix Empordà

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lleida
Vic-Osona
Maresme
Barcelona
Delta de l’Ebre
Garraf-Sitges
Costa Daurada
Penedès-Enoturisme Accessible
Ruta Dalí
Ruta del Cister
Ruta dels Monestirs del Camí de
Sant Jaume
Turisme industrial
Camí de Sant Jaume per a tothom
Terra Alta i Reserva Natural de
Sebes
Tarragona – Patrimoni de la
Humanitat
Parcs naturals del Montseny i de
Sant Llorenç del Munt
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•
•
•

Lloret de Mar
El Montsec-Starlight
Terrassa

D’acord amb el pla de promoció establert,
l’ACT té un web específic –www.
turismeperatothom.catalunya.com/ca–
que ofereix informació sobre l’accessibilitat
de l’oferta turística catalana, no només de
les 27 destinacions i propostes turístiques
seleccionades per les bones pràctiques, sinó
també d’aquells equipaments, recursos i
serveis turístics que encara que no formen
part de la llista citada disposen de facilitats
per a persones amb discapacitat i/o mobilitat
reduïda. El web té els nivells més alts
d’accessibilitat i usabilitat. La informació s’ha
classificat segons el tipus de discapacitat
(física, auditiva, visual o persones amb
mobilitat reduïda). La pàgina està disponible

en català, castellà, italià, alemany, anglès i
francès, i incorpora vídeos amb continguts
en dues llengües de signes (catalana - LSC i
espanyola - LSE) i Sistema Internacional de
Signes (SIS).

PROPOSTES PER A TOTS
ELS GUSTOS
En el territori català hi ha més de 150
quilòmetres de vies verdes i senders
accessibles. En destaca el tram adaptat de
les Vies Verdes de la Terra Alta, que és un dels
pocs en territori espanyol preparat perquè el
puguin recórrer persones amb discapacitat
visual.
Les empreses Camins de Vent, Vol de
Coloms i Globus Kon-Tiki, especialitzades
en vols amb globus aerostàtic i pioneres
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L’Agència Catalana de Turisme treballa per oferir una destinació turística
accessible per a tothom. El concepte de turisme accessible s’ha de sostenir
en el principi que el turisme és un dret social fonamental per al conjunt dels
éssers humans. Les activitats compreses en les categories d’oci i turisme són
bàsiques per a la qualitat de vida tant de les persones amb discapacitat o
mobilitat reduïda, com per a la resta.

a Espanya a oferir cistelles adaptades per
a persones amb mobilitat reduïda, són
exemples de bones pràctiques en aquest
àmbit. Alguns centres de busseig, hípiques i
empreses de caiac han ajustat la seva oferta
per facilitar l’accessibilitat, i, per la seva part,
l’Escola de Vela de l’Escala s’ha convertit
en tot un referent per a la pràctica de vela
adaptada. L’estació d’esquí de La Molina és
pionera en l’esquí adaptat, en haver apostat
fa anys per adequar les instal·lacions i
posar-les a l’abast d’esquiadors amb alguna
discapacitat. Per la seva banda, l’estació de
Tavascan, al Pallars Sobirà, també ha creat
circuits amb rutes d’esquí de fons i raquetes
per a persones amb alguna discapacitat
intel·lectual i ha format monitors per
acompanyar-les.
Les accions dutes a terme per molts museus
i monuments de Catalunya per millorar
l’accessibilitat pensant en les persones amb
discapacitat sensorial (sords, deficients
auditius, cecs i deficients visuals) són
especialment destacables. La incorporació de
plànols en braille i alt relleu, l’audiodescripció
i les maquetes tàctils han fet que La Pedrera
sigui un dels centres culturals més accessibles
per a persones cegues i amb deficiències
visuals d’Europa. El Museu Nacional d’Art de
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Catalunya (MNAC) disposa de dispositius de
signe-guies i fou el primer d’Espanya que va
oferir a les persones sordes aquest servei en
dues llengües de signes (català i espanyol), i
en el Sistema Internacional de Signes (SIS).
Cal remarcar també que un bon nombre de
platges del litoral català són accessibles i
tenen equipaments i facilitats per a persones
amb discapacitats o mobilitat reduïda.
A més a més de la promoció de tota aquesta
oferta, l’ACT també treballa en la seva
comercialització. En aquest sentit, cal fer
esment de manera especial del progressiu
augment del nombre d’agències de viatges
especialitzades en aquest producte.
En aquest àmbit i des de l’inici del Projecte de
Turisme Accessible - Turisme per a Tothom,
l’ACT ha rebut diversos reconeixements i
premis. Destaquen el Guardó IntermediaGlobe Silver, que concedeix el World Media
Festival d’Hamburg, per la campanya de
promoció turística «T’espero», signada
i subtitulada; el Premi Solidari de la
Organización Nacional de Ciegos de
España (ONCE) Catalunya, en la categoria
d’Administració Pública, i el primer premi
europeu CHARTS 2014 per la seva tasca en
favor del turisme cultural i sostenible.
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Amb motiu del World Travel Market 2017
celebrat a Londres, els impulsors de la
iniciativa «Dia del turisme responsable» van
atorgar a l’ACT, per sisè any consecutiu, el
distintiu WRTD (World Responsible Tourism
Day), que avala la feina de Catalunya en la
implementació i la promoció del turisme
accessible.
D’altra banda, el Turisme Accessible Turisme per a Tothom va ser un dels aspectes
destacats a l’hora de concedir a Catalunya, el
2015, la primera acreditació com a destinació
turística integral responsable del Segell
Biosphere que concedeix l’Institut de Turisme
Responsable, organisme vinculat a la Unesco
i soci de l’Organització Mundial del Turisme i
del Global Sustainable Tourism Council.

El compromís i l’esforç per aconseguir
un veritable turisme per a tothom ha dut
Catalunya a ser membre de l’European
Network for Accessible Tourism (ENAT), de
la International Social Tourism Organisation
(ISTO) i a assumir, de nou, la presidència
durant el període 2018-2021 de la Network
of European Region for a Sustainable and
Competitive Tourism (NECSTouR). En el
marc d’aquesta xarxa de regions europees,
diverses destinacions –entre les quals hi
ha Catalunya– treballen per promoure el
turisme accessible a Europa i liderar les bones
pràctiques en aquesta matèria, amb un seguit
de recomanacions perquè tots els països de
la Unió Europea puguin implementar-les en
les respectives polítiques turístiques.
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Turisme esportiu i golf
Catalunya té una gran tradició esportiva i disposa d’instal·lacions de primer nivell que
són un referent internacional, com l’Anella Olímpica de Barcelona, on es van fer els
Jocs Olímpics de 1992, el Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló, o el Camp Nou,
l’estadi del FC Barcelona. Un clima excel·lent permet dur a terme activitats esportives
a l’aire lliure durant tot l’any, i la situació geogràfica fa possible practicar tota mena
d’esports, des dels nàutics fins als d’alta muntanya.

SEGELL DE TURISME
ESPORTIU
Aquest segell d’especialització que
atorga l’Agència Catalana de Turisme
reconeix aquelles destinacions i empreses
especialitzades que es distingeixen per
oferir uns recursos i serveis d’alta qualitat
que fan possible rebre un turisme amb
inquietuds esportives. L’ACT ha treballat
en el desenvolupament d’aquest programa
tenint en compte els segments de demanda
prioritaris: esportistes d’elit, professionals,
aficionats i turistes que vulguin practicar
activitats esportives o assistir a competicions
a Catalunya.
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A més a més dels municipis certificats, el
segell també pot incloure equipaments
esportius, agències de viatges
especialitzades, allotjaments especialitzats i
altres empreses de serveis especialitzades.
Les disciplines esportives incloses en el segell
de Turisme Esportiu són: atletisme, futbol,
tennis, esports col·lectius, rem, piragüisme,
vela lleugera, natació, ciclisme en carretera,
running i triatló.
Des que l’any 2003 es va crear el segell, el
nombre de municipis catalans certificats ha
anat augmentant. Actualment, en són 11:
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L’Agència Catalana de Turisme disposa de dues noves publicacions sobre
turisme esportiu: una amb l’oferta certificada en natació i una altra amb rutes
de ciclisme en carretera. A totes dues es recullen els municipis, instal·lacions,
serveis i allotjaments catalans certificats. Disponibles al web
www.catalunya.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Amposta (rem i piragüisme aigües
tranquil·les) www.amposta.cat
Calella (natació, running, ciclisme i
triatló) www.calellabarcelona.com
Cambrils (futbol, vela i ciclisme)
www.cambrils-turisme.com
Castelldefels (rem i piragüisme aigües
tranquil·les) www.castelldefels.org
Girona (ciclisme, natació, running i tennis)
www.girona.cat/turisme
L’Ametlla de Mar (vela)
www.visitametllademar.com
L’Hospitalet de Llobregat (atletisme,
futbol, col·lectius i natació) www.l-h.cat
Lloret de Mar (atletisme, futbol,
col·lectius, ciclisme i natació)
www.lloretdemar.org
Salou (futbol i vela) www.visitsalou.eu
Santa Susanna (futbol, col·lectius, vela i
ciclisme) www.santasusanna.org
Sort (piragüisme aigües braves)
www.sortturisme.com

TURISME DE GOLF
Amb un clima suau i mediterrani i un entorn
natural que combina la bellesa dels paisatges
de muntanya i les platges, Catalunya és una
destinació perfecta per als amants del golf,
que el poden practicar durant tot l’any, i una
de les principals d’Europa.
La tradició golfística catalana és llarga i
acumula ja cent anys d’història, per la qual
cosa l’oferta en aquest segment és extensa i
variada, amb 37 camps de golf, 5 par 3 i més
de 40 pitch & putt. Els camps, alguns dels
quals han estat dissenyats per arquitectes
de prestigi, s’integren en complexos
turístics o són a prop d’establiments pensats
específicament per a jugadors i aficionats a
aquest esport, i també per als acompanyants,
ja que presenten una oferta complementària
relacionada amb la salut i el benestar, la
gastronomia, la cultura i l’oci.
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Enoturisme
El llegat vinícola de Catalunya té més de dos mil anys d’història i arrenca en l’època
en què grecs i romans desembarcaren a Empúries. Actualment, amb una superfície
de més de 65.000 hectàrees de vinya i una producció anual que supera els 380 milions
d’ampolles de vi i cava, Catalunya és una de les destinacions enoturístiques amb més
potencial.
L’enoturisme permet al visitant viatjar a
través de les dotze denominacions d’origen
catalanes per descobrir un paisatge del vi
divers i atractiu, que comprèn vinyes vora el
mar i altres que s’estenen per les grans planes
de l’interior, i també les que s’enfilen per les
muntanyes. Durant tot l’any es poden visitar
més de tres-cents cellers, passejar entre
vinyes, gaudir d’un ric patrimoni i maridar vi i
gastronomia, entre altres propostes.

UNA TERRA, DOTZE
DENOMINACIONS
D’ORIGEN
Catalunya certifica la qualitat dels seus vins
mitjançant dotze denominacions d’origen:
DO Alella, DO Conca de Barberà, DO Costers
del Segre, DO Empordà, DO Montsant,
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DO Penedès, DO Pla de Bages, DOQ Priorat,
DO Tarragona i DO Terra Alta, a més a més de
la DO Cava i la DO Catalunya.
D’altra banda, val la pena fer esment
d’algunes rutes enoturístiques perfectament
estructurades que es localitzen en diverses
zones de la geografia catalana, com ara
la Ruta del Vi del Priorat, la Ruta del Vi de
Lleida-Costers del Segre, la Ruta del Vi DO
Empordà, Enoturisme Penedès i Enoturisme
DO Alella.
Grans cellers reconeguts mundialment;
cellers tradicionals i familiars; amb
producció ecològica i biodinàmica; edificis
modernistes coneguts com les catedrals del
vi; barraques modestes enmig d’una vinya;
masies centenàries; l’arquitectura més
avantguardista... són, tots ells, elements
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L’Agència Catalana de Turisme ha posat en marxa la marca Enoturisme
Catalunya per desenvolupar, potenciar i consolidar propostes específiques
d’experiències i activitats enoturístiques amb un elevat valor afegit, que
contribueixin a fer conèixer i gaudir del patrimoni i la cultura vitivinícola
catalanes.
que mostren als visitants els secrets dels vins
catalans i que, a més a més, acostumen a
trobar-se a prop d’atractius culturals únics com
el monestir de Poblet, Sant Pere de Rodes,
Escala Dei, Empúries…
La història vitivinícola catalana també es
pot descobrir visitant els diversos museus
i centres d’interpretació del Vi i del Cava,
d’entre els quals destaquen aquests: el
Castell del Vi (Falset), el Centre Enoturístic
i Arqueològic de Vallmora, el CIC FassinaCentre d’Interpretació del Cava (Sant Sadurní
d’Anoia) i Vinseum (Vilafranca del Penedès).
A més a més, la visita enoturística es pot
fer coincidir amb algun dels més de 180
esdeveniments enogastronòmics que tenen

lloc a Catalunya durant tot l’any, i combinar-la
amb activitats de tot tipus que permeten
conèixer les vinyes de forma activa i diferent:
caminant, amb bicicleta elèctrica, amb
segway, amb bicicleta de muntanya, amb 4x4,
a cavall o, fins i tot, amb helicòpter o veler, per
acabar el dia amb una sessió de vinoteràpia.
A Catalunya hi ha unes 40 agències de viatges
i empreses especialitzades en l’organització
d’experiències enoturístiques completes i de
primer ordre.
Cal destacar que moltes de les experiències
enoturístiques estan pensades per gaudirles en família, en parella o amb amics, i
estan preparades per rebre persones amb
discapacitat i/o mobilitat reduïda.
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Gastronomia
Descobrir la gastronomia d’un país, passejar-se per les parades dels mercats,
comprar, degustar i conversar amb els protagonistes de la seva cuina, recórrer rutes
enològiques... tot això i molt més és fer turisme enogastronòmic.
La gastronomia forma part del patrimoni
cultural d’un poble. La cuina catalana es
remunta a temps immemorials, amb una
llarga tradició de receptes recollides en antics
manuals. Un magnífic exemple n’és el Llibre
de Sent Soví, un receptari català del segle xiv
considerat com un dels més antics d’Europa i
clau quant al naixement de la cuina catalana.
Catalunya és un dels referents
internacionals en l’àmbit de la gastronomia,
tal com ho acredita el fet d’haver estat
reconeguda com a Regió Europea de la
Gastronomia 2016. Ferran Adrià, Carme
Ruscalleda, Joan Roca, Carles Gaig o Sergi
Arola, entre d’altres, s’han convertit en
ambaixadors de la nostra cultura. Catalunya
té un total de 65 estrelles a la Guia Michelin
del 2019. A més a més dels noms propis de la
cuina catalana, en el panorama gastronòmic
actual també hi trobem els Col·lectius
de Cuina de Catalunya, agrupacions
de restaurants i altres establiments
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gastronòmics amb propostes basades en
el producte local, d’acord amb la cuina i el
territori que representen. Són aquests:
A la Costa Brava:
Cuina de l’Empordanet
Cuina del Vent
Girona Bons Fogons
Grup Gastronòmic del Pla de l’Estany
Girona Territori d’Estrelles
A Costa Barcelona:
Club de Tast del Gremi d’Hostaleria
de Sitges
Corbera Sabors
Col·lectiu Cubat
Cuina Vallès
Cuina VO
Vilafranca Ve de Gust
A Barcelona:
Barceloneta Cuina
A Terres de Lleida:
Noguera Cuina
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L’oferta gastronòmica catalana posa a l’abast dels sentits un reguitzell
d’opcions per viure la gastronomia de múltiples maneres: visitar els mercats;
gaudir d’un dia de pesca amb pescadors professionals; cuinar plats típics;
visitar formatgeries artesanes, obradors d’embotits o molins d’oli; conèixer
les interioritats dels cellers; visitar museus, centres d’exposició i d’investigació
especialitzats… Una iniciativa singular és allotjar-se en un dels 48 Hotels
Gastronòmics, establiments de petit format i tracte familiar que ofereixen
una proposta gastronòmica amb representació destacada de plats de
cuina catalana elaborats amb ingredients de proximitat i productes amb
Denominacions d’Origen Protegides (DOP) i Indicacions Geogràfiques
Protegides (IGP), i vins catalans.
A Costa Daurada:
El Gust és Nostre
Tarragona Gastronòmica
Terra i Taula
Als Pirineus catalans:
Cuina Pirinenca de Cerdanya
Cuina Volcànica
Cuines de la Vall de Camprodon
Fogons de la Vall de Ribes
La Xicoia
El Club dels Sabors del Berguedà
A Terres de l’Ebre:
Cuina La Ràpita-Delta de l’Ebre
Club de Gastronomia de l’Ametlla de Mar
L’Essència de l’Arròs d’Amposta
A Paisatges Barcelona:
Osona Cuina
Els Fogons del Bages
Cardona Sabors
A Catalunya es conrea i produeix un important
cistell de productes de qualitat. Alguns
tenen diversos distintius d’origen i qualitat
agroalimentària, com ara les denominacions
d’origen i les indicacions geogràfiques
protegides. Els productes ecològics ocupen
un lloc important en l’oferta agroalimentària

catalana i estan avalats pel Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica (CCPAE), que els
audita i certifica. Un altre moviment a tenir en
compte és l’Slow Food, que cada any té més
adeptes. Aquesta associació internacional vol
salvaguardar els aliments, les primeres matèries i
les tècniques de cultiu i transformació heretades
gràcies als usos locals consolidats en el temps.
Un total de 44 restaurants de tot Catalunya han
rebut el distintiu Km 0 que atorga l’associació
Slow Food. L’artesania també té un paper
important a taula. Vinculant cuina, producte
i territori es vol destacar el treball dels
artesans que elaboren productes relacionats
amb la gastronomia, ja siguin estris de cuina
o per parar taula: articles de cistelleria,
culleres i forquilles de boix, copes de vidre
bufat, cassoles de terrissa...
Durant l’any s’organitzen més de tres-centes
activitats i mostres enogastronòmiques.
Destaquen certàmens biennals com el
Fòrum Gastronòmic, que el 2019 es farà
a Barcelona del 10 al 12 de novembre;
Alimentaria Barcelona; Mostra de Vins i Caves
de Catalunya, Mercat de Mercats, també a
Barcelona, i la Fira sobre Salut i Alimentació
Slow Food, a Lleida.
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Grans icones culturals
i grans rutes
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. Com a país
mil·lenari que és, el patrimoni artístic i monumental de Catalunya és únic a Europa, la
qual cosa la converteix en una destinació preferent de turisme cultural. Fruit d’aquest
llegat històric i cultural, la Unesco ha declarat Patrimoni Mundial un total d’onze béns,
dels quals tres són Patrimoni Immaterial, i un parell com a Reserva de la Biosfera (vegeu
l’apartat Atractius Turístics).
Les possibilitats culturals de Catalunya són
variades i permeten seguir el rastre des
de l’home de Neandertal 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
modernista, entre d’altres, fins a arribar al
moment actual, quan reconeguts arquitectes
com Jean Nouvel, Norman Foster, Richard
Meier, Enric Miralles, Benedetta Tagliabue,
Jacques Herzog, Pierre de Meuron i l’estudi
d’Olot RCR (guanyador del Premi Pritzker
d’arquitectura 2017) han esdevingut símbols
de la nova Barcelona que busca un lloc en el
món. Continuen destacant, de tota manera,
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les obres dels arquitectes modernistes, com
Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner,
Josep Puig i Cadafalch i Josep M. Jujol, que
van deixar les seves creacions escampades
per tot el país. A més a més de l’obra de
literats de reconegut prestigi, són remarcables
les aportacions de grans genis de l’art,
representants els uns de la denominada
escola catalana de pintura (Joaquim Vayreda,
Hermen Anglada-Camarasa, Ramon Casas,
Isidre Nonell, Joaquim Torres-Garcia, Albert
Ràfols Casamada...), i creadors més universals
i contemporanis els altres, com Dalí, Picasso,
Miró o Tàpies, tots ells amb museus on poderne admirar l’obra.
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Diverses rutes de pelegrinatge travessen la geografia catalana, com la del
Cister, que uneix tres monestirs d’aquest orde a les comarques de la Conca de
Barberà, l’Alt Camp i l’Urgell; un d’ells, el de Poblet, està declarat Patrimoni
de la Humanitat per la Unesco. El Camí de Sant Jaume enllaça Catalunya amb
Santiago de Compostel·la, mentre que el Camí Ignasià creua Catalunya en set
etapes fins a arribar a Manresa, on, a prop del Llobregat, hi ha la cova en què
sant Ignasi de Loiola va escriure els Exercicis Espirituals.

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.
Per altra banda, no es poden oblidar les
inesgotables possibilitats que ofereix la gran
urbs que és Barcelona o les de ciutats com
Tarragona, Girona i Lleida (connectades
totes amb l’AVE), ideals per fer-hi turisme
urbà i combinar l’interès cultural amb un bon
nombre d’activitats d’oci. En aquest sentit,
destaca l’oferta de turisme musical, amb
espais singulars com l’Auditori de Girona, la
Llotja a Lleida i, a Barcelona, el Gran Teatre
del Liceu, l’Auditori i el Palau de la Música
Catalana.
A l’estiu, a més a més, diverses poblacions
organitzen festivals de música en recintes
monumentals i en espais d’especial interès
artístic. Alguns exemples són el Festival
Internacional Castell de Peralada, el
Festival Internacional de Música de Torroella
de Montgrí, el Festival de Música de Santa
Florentina, la cantada d’havaneres a Calella
de Palafrugell o el Festival Internacional de

Música de Cantonigròs. El violoncel·lista
Pau Casals és una figura destacada de la
música catalana, en el poble natal del qual,
el Vendrell (Costa Daurada), es poden visitar
la casa-museu Vil·la Casals i l’Auditori Pau
Casals, que presenten destacats programes
musicals.
A Catalunya hi ha més de quatre-cents
museus i centres d’art dedicats a totes
les èpoques i estils artístics, que es
complementen amb una extensa programació
d’exposicions. Alguns exemples són el Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), que
conserva una excepcional col·lecció d’art
romànic, i una altra dedicada al modernisme,
el Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA) i el Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya (mNACTEC) de Terrassa,
que ocupa l’edifici modernista del Vapor
Aymerich, Amat i Jover, i té centres distribuïts
per tot el territori català.
Escampats per tota la geografia catalana,
hi trobem un gran nombre de santuaris i
monestirs, la majoria d’ells sota l’advocació
de la Mare de Déu. D’entre tots, destaquen
el santuari de Montserrat, principal referent
espiritual del país, situat en una muntanya de
formes sorprenents, i el de la Mare de Déu
de Núria, al bell mig d’una vall pirinenca.
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Senderisme i cicloturisme
La xarxa catalana de senders connecta amb les xarxes europea i peninsular gràcies
als gairebé 9.000 quilòmetres de camins senyalitzats, més de la meitat dels quals són
de Gran Recorregut (GR); la resta es reparteixen entre senders de Petit Recorregut
(PR) i Senders Locals (SL).
Algunes rutes destaquen per la seva
singularitat: el Camí dels Bons Homes recrea
antigues vies de l’exili càtar; Carros de Foc és
una ruta que passa per diversos refugis del
Parc Nacional d’Aigüestortes; la Porta del Cel
enllaça quatre refugis del parc natural de l’Alt
Pirineu; Cavalls del Vent descobreix el parc
natural del Cadí-Moixeró, i Estels del Sud
proposa una travessa pel parc natural dels
Ports.
Altres rutes interessants són el Camí de
Sant Jaume, ruta jacobea entre Sant Pere de
Rodes i Alcarràs, accessible i del qual es pot
descarregar informació de totes les etapes; la
Ruta del Cister; el Camí Ignasià, que travessa
mitja Catalunya; Els 3 monts, un itinerari que
enllaça tres espais naturals emblemàtics: el
Montseny, Sant Llorenç del Munt i l’Obac
i Montserrat; la Ruta dels Refugis, pel
parc natural de la Serra de Montsant i les
muntanyes de Prades; la Ruta del Ter, que
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segueix el recorregut del riu; El Cinquè Llac,
ruta circular de senderisme responsable i
sostenible, en cinc etapes, per les comarques
lleidatanes dels Pirineus catalans; Camins del
Bisbe i Abat Oliba, per Paisatges Barcelona;
el Camí de Picasso, als Pirineus, i la xarxa de
senders Itinerànnia, i els camins de ronda a les
comarques de Girona.
En aquest sentit, cal recordar que Catalunya
lidera el projecte europeu Hiking Europe,
creat per impulsar el desenvolupament rural
a través de la creació de producte turístic
centrat en rutes de senderisme.
L’oferta per conèixer i recórrer Catalunya
amb bicicleta també és molt àmplia.
En sobresurten les Vies Verdes, camins
accessibles que aprofiten vells traçats
ferroviaris abandonats; la ruta Pedals de
Foc, que permet descobrir l’entorn del
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de
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Catalunya està preparada per acollir senderistes i cicloturistes, que tenen a la
seva disposició infraestructures i serveis en molts municipis, rutes i empreses
de lloguer de bicicletes. A més a més, també hi poden trobar allotjaments
ben equipats que compleixen tot un seguit de requisits per poder atendre les
necessitats específiques d’aquests visitants: espai segur on desar les bicicletes, servei de rentat, eines per a les reparacions…

Sant Maurici, i algunes xarxes de rutes
cicloturístiques, com la del Baix Empordà.
Per als aficionats a la bicicleta tot terreny
(BTT), Catalunya ofereix una completa
xarxa de Centres BTT repartits per
tota la geografia, un projecte pioner a
l’Estat espanyol iniciat fa 17 anys. La
ruta Transcatalunya, de més de 1.200
quilòmetres, permet recórrer el territori
català per etapes enllaçant els Centres BTT.
Aquests centres són espais de lliure accés
amb un mínim de 100 quilòmetres d’itineraris
senyalitzats, que s’inicien en un punt
d’acollida on, a més d’informació turística,

s’hi poden trobar serveis per a la bicicleta.
Actualment, els 18 Centres BTT de la xarxa
ofereixen més de 300 rutes i més de 6.400
quilòmetres senyalitzats amb diferents
graus de dificultat.
Catalunya té també una important xarxa de
carreteres i camins rurals asfaltats per practicar
la modalitat de ciclisme en carretera, que
es complementa a la perfecció amb un bon
clima, un paisatge variat i serveis per facilitar la
pedalada. L’ACT ha editat un mapa, disponible
al web www.catalunya.com, amb algunes de
les rutes que es poden seguir.
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Turisme mèdic i de salut
Barcelona i Catalunya en general ofereixen una atenció mèdica de qualitat que
atrau un gran nombre de visitants estrangers, i que es complementa amb una oferta
turística, de serveis i d’infraestructures de primer ordre.
L’important nivell de la investigació mèdica
i de l’atenció hospitalària fan que cada any
milers de pacients d’altres països vinguin a les
nostres clíniques i hospitals catalans atrets
per l’excel·lència de les instal·lacions i els
especialistes en les diverses branques de la
medicina, per tal de seguir algun tractament
o sotmetre’s a una intervenció quirúrgica.
Oftalmologia, obstetrícia i medicina fetal,
ginecologia i medicina reproductiva,
cirurgia estètica i reparadora, oncologia
i hematologia, neurorehabilitació,
traumatologia i ortopèdia, cardiologia
i trasplantaments són algunes de les
especialitats en què la medicina catalana és
referent.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS)
i experts independents reconeixen que el
sistema sanitari català és un dels millors
del món. El turisme mèdic és, precisament,
un dels factors que ajuda a retenir el talent
mèdic a Catalunya i a mantenir aquest nivell
d’excel·lència de l’atenció mèdica catalana.

Els centres associats a Barcelona Medical
Destination són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barnaclínic+ (Grup Hospital
Clínic)
Barraquer (Centre
d’Oftalmologia Barraquer)
Clínica ServiDigest (Centre
Mèdic-Quirúrgic)
Dexeus (Hospital Universitari
Dexeus)
ICO (Institut Comtal
d’Oftalmologia)
IMO (Institut de Microcirurgia
Ocular)
IMOR (Institut Mèdic d’OncoRadioteràpia)
Institut Guttman
Quirón (Hospital Quirónsalud
Barcelona)
Sant Joan de Déu (Hospital
Maternoinfantil)
Teknon (Centre Mèdic Teknon)

Barcelona Medical Destination és la marca de promoció del turisme mèdic
que impulsa l’Agència Catalana de Turisme. Hi col·laboren les associacions
Barcelona Centre Mèdic i Barcelona Medical Agency, i aplega un considerable
nombre d’excel·lents centres mèdics amb l’objectiu d’aconseguir que
Catalunya, i en especial Barcelona, sigui una destinació de turisme mèdic de
primer ordre internacional.
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Premium
Tot i ser un territori petit, Catalunya és extraordinàriament diversa. Les seves aromes
són herència d’una història mil·lenària, però també de les avantguardes de l’art i
la gastronomia. Aquí conviuen els vestigis romans i medievals amb l’arquitectura
insòlita signada pels grans mestres, d’Antoni Gaudí a Norman Foster; els comerços
centenaris i els tallers d’artesania comparteixen barri amb les boutiques d’últimes
tendències i els hotels de luxe.
Aquesta és una terra rica en vins i en
productes frescos procedents del mar, de
l’horta i de la muntanya. I és gràcies a això i
a una tradició culinària que ve de lluny, que
la gastronomia catalana s’ha situat entre
les més valorades del món. Molts són els
xefs guardonats amb estrelles Michelin amb
restaurants repartits per tot el territori. A
més a més de l’alta cuina, els catalans han
sabut conservar les seves receptes més
tradicionals, les que ens transportaran
als orígens d’aquesta fascinant cultura
mediterrània.
La ciutat de Barcelona és la porta
d’entrada a tot l’univers de sensacions
que ofereix aquest territori captivador.
Porta des de la qual, sense haver de fer
grans recorreguts, s’arriba a les muntanyes
dels Pirineus, als llogarets medievals de
Lleida o a les nombroses platges del litoral,
extenses a la Costa Daurada i les Terres
de l’Ebre, i encaixades entre penya-segats

a la Costa Brava. El complement ideal el
posa un clima que permet gaudir de la neu
a l’hivern i del sol i el mar durant molts
mesos, especialment, és clar, a l’estiu. A
més a més, el visitant pot fruir d’un ben
conservat llegat que mostra el segell de
Patrimoni de la Humanitat: l’arquitectura
modernista, la Tàrraco romana, el monestir
de Poblet i les esglésies romàniques de la
Vall de Boí, que s’uneixen a la Patum, els
castellers i les falles pirinenques, declarats
Patrimonis Immaterials.
Catalunya disposa d’una àmplia oferta
d’instal·lacions, hotels i restaurants de primer
nivell. I també hi ha experts preparats per
tenir cura del més mínim detall per tal que el
visitant pugui viure experiències exquisides
difícils d’oblidar. Catalunya sempre té una
proposta selecta per oferir, adequada per a
cada persona, sigui quina sigui la seva edat,
estil de vida o procedència.

L’Agència Catalana de Turisme ha creat la marca d’especialització Catalunya
Premium, destinada a empreses i entitats vinculades amb el sector del luxe
que ofereixen propostes premium pensades per emocionar el públic que ve
buscant experiències autèntiques, exclusives i personalitzades.
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Turisme de reunions
Catalunya és una de les destinacions més dinàmiques d’Europa i líder en l’activitat
econòmica, industrial i de negocis a Espanya. La seva posició estratègica, el clima
suau i mediterrani, i un dels estàndards de vida més alts d’Europa, la converteixen en
un lloc ideal per viure-hi i fer-hi negocis.
Els organitzadors de reunions hi poden trobar
bones infraestructures, diversitat d’espais,
entorns únics i serveis especialitzats altament
qualificats, que se sumen a una llarga i
experimentada tradició turística. Són moltes
les raons per triar Catalunya com a seu d’un
esdeveniment, com ara una gran capacitat
organitzativa, una àmplia oferta d’activitats
complementàries i la posició de la capital,
Barcelona, com a referent internacional pel
que fa al turisme de reunions.

CATALUNYA
CONVENTION BUREAU
El Catalunya Convention Bureau (CCB) és
una marca de l’Agència Catalana de Turisme
l’objectiu de la qual és aconseguir que
Catalunya esdevingui una destinació integral
de turisme de reunions. Després d’uns quants
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anys de funcionament, el CCB ha reformulat
el model de relació amb les institucions i
empreses que treballen per portar reunions
a Catalunya. L’objectiu d’aquest nou model
és implantar fórmules renovades de treball
entre els Convention Bureaux existents, que
permetin oferir a les empreses més serveis i
accions de suport per a la comercialització, al
mateix temps que s’optimitzen els recursos i
se sumen esforços per fer de Catalunya una
destinació més competitiva.
Amb seu a Barcelona, el Catalunya Convention
Bureau posa a disposició dels professionals
del sector de les reunions les dotze oficines
que l’ACT té en els mercats espanyol, francès,
anglès, alemany, italià, nòrdic, del Benelux,
nord-americà, rus, xinès, del sud-est asiàtic i
de l’Amèrica del Sud.
Principals serveis que s’ofereixen a
l’organitzador:
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El Programa Ambassadors del CCB té actualment uns 150 membres repartits
per tot el territori català. L’objectiu del programa és identificar i donar
suport a professionals catalans de diversos sectors econòmics amb capacitat
per captar congressos i esdeveniments, perquè puguin generar noves
oportunitats de negoci i coneixement per al territori.

•
•

Exhaustiu coneixement de Catalunya.
Assessoria personalitzada, gratuïta i
imparcial.
Contacte i interlocució amb les empreses.
Suport a candidatures per a la captació de
congressos.
Viatges de prospecció i accions de
coneixement de l’oferta.

107 EXPERIÈNCIES PER GAUDIR JUNTS
A CATALUNYA. Recull més de 100 activitats
pensades per a grups de turisme de reunions
i esdeveniments (incentius, team building,
outdoors…). La publicació està distribuïda
en quatre blocs: Aventura - Esports Natura; Gastronomia - Culinari - Enologia;
Tours&Activitats - Team Building; Tradició Cultura - Art - Disseny.

El CCB disposa d’un web, www.catalunya.
com/es/catalunya-convention-bureau-ccb,
en el qual es dona a conèixer l’oferta catalana
adherida a la marca i que publica els diferents
suports per promocionar Catalunya com
una destinació integral d’esdeveniments,
congressos i incentius:

MEETING PLANNER GUIDE. Informació
necessària per organitzar tota mena de
reunions a Catalunya. La publicació recull
l’oferta de les més de 170 empreses i entitats
que formen part del CCB, i es distribueix entre
agències especialitzades en l’organització de
congressos, convencions i incentius, i també
entre associacions i empreses que busquen
destinació i serveis per celebrar els seus
esdeveniments i reunions.

•
•
•

CATALUNYA CONGRESSOS I
ESDEVENIMENTS. S’identifiquen nou
destinacions amb capacitat per acollir
congressos, ja que disposen d’instal·lacions
modernes i experiència organitzativa en
aquest sector: Barcelona, Sitges, Castelldefels,
Girona, Lloret de Mar, Tarragona, Reus,
PortAventura i Lleida.

VÍDEO PROMOCIONAL sobre Catalunya
com a destinació idònia per acollir tot tipus de
reunions professionals.
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Vacances en família
Una bona part dels turistes que visiten el territori català ho fan en família. Per aquest
motiu, Catalunya ha estat pionera a Europa en la recerca d’una marca certificada per
a destinacions especialment sensibles al turisme familiar. El programa de Turisme
Familiar de l’Agència Catalana de Turisme engloba més de 50 municipis i més de 400
empreses.
L’Agència Catalana de Turisme té tres segells
d’especialització que garanteixen que la
destinació disposa d’una oferta d’allotjament,
restauració i oci adaptada a les necessitats de
les famílies: miniclubs amb monitors, parcs
infantils, parcs aquàtics i temàtics, trones i
menús infantils als restaurants, piscines per
a nens, polseres identificadores, seguretat a
totes les destinacions, un extens programa
d’animació infantil als allotjaments i al carrer,
habitacions comunicades, disponibilitat de
bressols i de cadires de passeig, protectors
d’endolls... Actualment, a Catalunya hi ha un
total de 26 destinacions de turisme familiar:
19 que tenen el segell Platja en Família, i 7 el
de Natura i Muntanya en Família:
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PLATJA EN FAMÍLIA
A la COSTA BRAVA:
•

Blanes / www.visitblanes.net

•

Calonge-Sant Antoni /
www.calonge-santantoni.com

•

Castell-Platja d’Aro /
www.platjadaro.com

•

Lloret de Mar / www.lloretdemar.org

•

Roses / www.visit.roses.cat

•

Sant Feliu de Guíxols /
www.visitguixols.com

•

Torroella de Montgrí - l’Estartit /
www.visitestartit.com

•

Sant Pere Pescador /
www.visitsantpere.com
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L’oferta familiar certificada la integren empreses adherides que han efectuat
un esforç d’adaptació i millores per poder oferir un servei òptim a la clientela
familiar: des d’establiments per allotjar-s’hi fins a parcs aquàtics, museus,
empreses d’activitats o estacions nàutiques i restaurants amb una oferta
adaptada per als més petits.
A COSTA BARCELONA:

•

Vall de Boí / www.vallboi.cat

•

Calella / www.calellabarcelona.com

•

•

Malgrat de Mar /
www.turismemalgrat.com

Vall d’en Bas - les Preses /
www.vallbas.cat

•

•

Pineda de Mar /
www.pinedademarturisme.cat

Pirineus - Noguera Pallaresa (Sort, Rialp,
Llavorsí Soriguera i Baix Pallars)

A la COSTA DAURADA:

•

Santa Susanna /
www.stasusanna-barcelona.es

•

•

Castelldefels /
www.castelldefelsturisme.com

A TERRES DE L’EBRE:

•

Vilanova i la Geltrú /
www.vilanovaturisme.cat

A la COSTA DAURADA:
•

Calafell / www.turisme.calafell.cat

•

Cambrils / www.cambrils.cat/turisme

•

Salou / www.visitsalou.eu

•

Vila-seca la Pineda Platja /
www.lapinedaplatja.info

•

El Vendrell /
www.elvendrellturistic.com

NATURA I MUNTANYA
EN FAMÍLIA
Als PIRINEUS:
•

Berga / www.turismeberga.cat

•

Valls d’Àneu / www.vallsdaneu.org

•

Muntanyes de Prades /
www.muntanyescostadaurada.cat
Els Ports / www.terresdelebre.travel

A més a més d’aquestes 26 destinacions
certificades, n’hi ha 3 més en procés
de certificació o d’ampliació: la Vall de
Camprodon, la Vall de Núria-Vall de Ribes, i
Alp-La Molina-Masella.
Per últim, l’Agència Catalana de Turisme
distingeix amb el segell Equipament
Familiar aquelles instal·lacions turístiques
singulars (parcs aquàtics, estacions d’esquí,
estacions nàutiques i parcs d’atraccions,
entre d’altres) que es volen certificar en
turisme familiar però estan situades fora de
l’àmbit de destinacions que ja tenen algun
dels dos segells esmentats. Actualment
són 15 els equipaments certificats com a
Equipaments de Turisme Familiar.
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NOVETATS 2019
Sis rutes per conèixer el territori
Catalunya és una destinació amb una geografia molt variada i llocs molt interessants des del punt
de vista patrimonial i gastronòmic. Amb motiu de la celebració de l’Any del Turisme Cultural,
s’han dissenyat sis grans rutes per fer amb cotxe i descobrir el territori segons les preferències de
cada viatger: Els Pirineus, des dels cims fins al mar; Seguint el Mediterrani; Patrimoni Mundial,
de la muntanya al mar; Allò que Catalunya amaga: de la costa cap a ponent; La cultura et marca
el camí, i De Barcelona als Pirineus de Catalunya.
www.catalunya.com

Legends of Catalonia, el videojoc de realitat virtual per viure
Catalunya
Aquesta experiència interactiva de realitat virtual permet viure en primera persona un viatge no
convencional. El jugador es converteix en el protagonista de les històries i llegendes de Catalunya,
en què la força i l’instint seran igual de necessaris per superar tots els reptes i fer front al drac
mil·lenari. Aquest viatge en el temps portarà el jugador a la Tàrraco del segle i dC, a la muntanya
de Montserrat, a descobrir la màgia submarina que hi ha a Cadaqués i a conèixer els secrets que
amaga la ciutat de Barcelona. L’excapità del Barça, Carles Puyol, l’alpinista Edurne Pasaban, i els
germans Roca protagonitzen aquest videojoc per descobrir Catalunya.
www.legendsofcatalonia.com

Pirineus - Noguera Pallaresa, nova destinació certificada amb
el segell de Turisme Familiar
Aquest any, l’Agència Catalana de Turisme certifica una nova destinació de turisme familiar de
Natura i Muntanya, Pirineus-Noguera Pallaresa, situada al centre neuràlgic de l’Alt Pirineu. Amb una
superfície de 472,60 quilòmetres quadrats, inclou els municipis de Llavorsí, Rialp, Sort, Soriguera
i Baix Pallars (de nord a sud), distribuïts a banda i banda del riu Noguera Pallaresa, amb 65 nuclis
de població situats a les emblemàtiques valls que hi conflueixen: Baiasca, Romadriu, Àssua, Siarb i
Ancs, entre d’altres.
A més a més del distintiu riu Noguera Pallaresa i l’estació d’esquí i muntanya de Port Ainé, que
destaca pel parc lúdic, les pistes per al públic familiar i unes vistes de 360° des del pic de l’Orri, la
destinació de turisme familiar ofereix als visitants un gran ventall d’activitats turístiques, tant pel que
fa a la quantitat com a la qualitat, distribuïdes per totes les valls. Entre aquestes propostes trobem
el Parc Natural de l’Alt Pirineu; el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (entrada per
la vall d’Àssua); la Reserva de Boumort; les rutes literàries de la vall d’Àssua i lo Batlliu; els escenaris
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de rodatge de Les veus del Pamano; el camí natural de Sort i la vall d’Àssua; l’estany de Montcortès;
els camps de futbol de gespa natural; rutes de BTT senyalitzades; museus i espais culturals. També
s’hi poden fer altres activitats: rutes per observar fauna; visites a formatgeries artesanals; pesca
esportiva; cursos de piragüisme; descens de barrancs; esports d’aventura; excursions a cavall, i hi
ha quilòmetres i quilòmetres de rutes a peu senyalitzades, la major part de les quals transcorren per
sota dels 1.500 metres i uneixen les diferents poblacions, la qual cosa les fa practicables tot l’any.
La zona, a més a més del segell de Turisme Familiar, també té el de Turisme Esportiu de l’Agència
Catalana de Turisme, no debades és un pol d’excel·lència en piragüisme d’aigües braves (municipi
de Sort), així com el de Geoparc Mundial de la Unesco (municipi de Baix Pallars) i destinació turística
Starlight (municipi de Sort, de la mà del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici).
La destinació de turisme familiar Pirineus-Noguera Pallaresa neix amb 45 adherits, gràcies als
quals els pobles i viles d’Altron, Baro, Bressui, Caregue, Escàs, Gerri de la Sal, Llagunes, Llavorsí,
Llessui, Montardit de Baix, Peramea, Rialp, Roní, Sort i Tornafort s’inclouen a partir d’ara al mapa
de destinacions de turisme familiar certificades per l’ACT.
Amb aquesta nova certificació, Catalunya disposa de 26 destinacions certificades de TurismeFamiliar
(19 amb el segell de Platja en Família i 7 amb el de Natura i Muntanya en Família).
www.catalunya.com

Ciutats i Viles amb Caràcter i Pobles amb Encant
La marca Ciutats i Viles amb Caràcter té com a objectiu fer que es valori el patrimoni urbà de
Catalunya i promocionar aquelles ciutats i pobles que combinen diferents aspectes (cultura, art,
gastronomia, arquitectura, innovació, etc.) per oferir al visitant una experiència completa. Calella
de Palafrugell i Montsonís són els primers Pobles amb Encant. Manresa i Montblanc, les noves
Ciutats i Viles amb Caràcter. Aquestes localitats se sumen a les ja certificades Lleida, Tarragona,
Girona, Terrassa, Vic, Reus, Vilafranca del Penedès i Tortosa.
www.catalunya.com

Temporada de neu 2018-2019
A Catalunya hi ha 16 estacions d’esquí i muntanya, amb gairebé 700 quilòmetres de pistes. A
més de les pistes, el sol, una temperatura agradable i una bona oferta gastronòmica, són un
complement clau en el turisme de neu. Cal destacar que les estacions d’esquí catalanes acullen
diferents proves nacionals i internacionals d’esports d’hivern, com descens, super-G (eslàlom alpí
de llarg recorregut) o eslàlom combinat (descens + eslàlom), entre d’altres.
L’ACT ha certificat diverses estacions d’esquí i de muntanya amb el segell de Turisme
Familiar: Espot, Port Ainé, Vallter 2000, La Molina, Vall de Núria, Boí-Taüll i Masella. Disposen
d’equipaments i serveis, com escoles d’esquí, jardins de neu per als més petits, parcs lúdics...
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Altres activitats, a més de l’esquí alpí, nòrdic, snowboard, etc., que es poden practicar en aquestes
estacions són: rutes amb raquetes de neu, segway, mushing, trineu tirat amb cavalls, busseig sota
el gel, excursions en motos de neu guiades i construcció d’iglús.
Les 10 estacions d’esquí alpí són: Baquèira Beret, Boí Taüll, Espot Esquí, La Molina,
Masella, PortAiné, Port del Comte, Tavascan, Vall de Núria i Vallter 2000. Les 6 d’esquí nòrdic
són: Aransa, Guils Fontanera, Lles, Sant Joan de l’Erm, Tuixent-La Vansa i Virós Vallferrera.
www.visitpirineus.com/ca

Viles Marineres
L’ACT llança aquesta nova marca turística per a la promoció i comercialització dels municipis de
fins a 70.000 habitants que tinguin una forta personalitat marinera. Poden optar a aquesta marca
aquelles poblacions amb uns requisits específics, com tenir port, que duguin a terme activitats
relacionades amb els treballs en el mar o de pesca (confraria de pescadors o llotja de peix), que
tinguin vestigis molt evidents de la seva relació amb el mar (per exemple, els municipis indians), o
que ofereixin activitats turístiques amb un nombre significatiu d’elements que n’avalin el caràcter
mariner. De moment, una vintena de municipis s’han interessat per aquest projecte que pretén
posicionar aquestes viles com a destinacions turístiques a escala nacional i internacional.
www.catalunya.com

COSTA BRAVA
Lloret de Mar, exemple de renovació i modernització d’una
destinació capdavantera
Administracions i empreses de destinacions de la costa catalana amb una llarga tradició turística,
com Lloret de Mar, a la Costa Brava, fa temps que treballen per renovar-se i modernitzar la seva
oferta d’allotjament i la d’altres negocis turístics.
Sector públic i sector privat uneixen esforços per complir amb les expectatives dels turistes, tenint
en compte l’augment de l’exigència actual de la demanda i l’increment dels nivells de qualitat
que imposa el mercat. Es tracta de generar noves experiències que satisfacin els visitants amb
propostes amb un alt valor afegit, per continuar atraient-los i fidelitzant-los.
Lloret de Mar té en marxa un pla operatiu específic de renovació de la destinació turística. S’ha
identificat la necessitat de renovar una part de l’oferta actual per crear nous i sofisticats productes
turístics centrats en l’especialització per segments, l’excel·lència de les instal·lacions i l’alta
qualitat. Per aquest motiu administracions i empresaris promouen des de 2015 el Pla integral de
modernització de l’oferta turística.
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En aquesta línia, Lloret de Mar ha invertit més de 54 milions d’euros entre 2018 i principis de
2019. Aquestes inversions s’estan destinant a:
Reforma integral i modernització d’establiments hotelers obsolets. Per exemple,
l’hotel HTOP Casino Royal es transformarà en l’Azure 4*S i l’Athene passarà a ser el
boutique GHT Sa Miratge 4*S.
Segmentació i especialització.
Noves instal·lacions splash en resorts familiars, com Selvamar i Fenals Garden.
Especialització en hotel gastronòmic i escola privada d’hostaleria a l’hotel Alegria
Santa Cristina 4*.
Segmentació de perfil als nous hotels urbans Adults Only, com el Rosamar Es Blau.
http://lloretdemar.org/ca/

Museu de l’Or: joies i artesans
A Sant Julià de Ramis, prop de Girona, en el que van ser les restes del castell, s’ha instal·lat
el Dor Museum: Museu de la Joieria i Centre d’Art, un espai dedicat al món de la joieria i als
artesans que fan possible que una joia sigui l’expressió d’un sentiment. La primera planta
acull tot allò relacionat amb el món de la joieria al segle xx, mentre que la segona dedica el
seu espai a exposicions temporals d’art, amb obres de Josep Maria Subirachs i Apel·les Fenosa.
L’Espai Quim Hereu mostra el procés creatiu d’aquest artista, representant de l’estrambotisme.
El conjunt, que rep el nom de la Fortalesa de Sant Julià de Ramis, compta amb espais per a
reunions i presentació d’esdeveniments, un hotel de cinc estrelles i un restaurant regentat
pel guardonat xef Jordi Cruz.
www.dormuseum.com

www.lafortalesa.com/es/

Espai AQUAE
El jaciment arqueològic del Camp dels Ninots, a l’entrada de la població de Caldes de Malavella,
ha deixat al descobert restes úniques que es remunten a 3,1 milions d’anys enrere. Esquelets
sencers de tapirs, bòvids i rinoceronts juntament amb peixos, tortugues, amfibis i fòssils vegetals.
Aquest és l’embrió del futur espai AQUAE, un centre d’interpretació que s’inaugurarà el primer
quadrimestre de 2019 i on es combinarà la recerca amb la difusió del patrimoni històric vinculat
a l’aigua.
www.caldesdemalavella.cat
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Observatori astronòmic a l’Alt Empordà
A la població d’Albanyà, en el límit de l’Alt Empordà amb la Garrotxa, s’ha instal·lat un observatori
astronòmic on el públic, de la mà d’experts científics, pot fer un recorregut pel firmament.
Una graderia amb calefacció a l’aire lliure amb capacitat per a 124 persones permet gaudir
d’un viatge sensorial a través de l’espai i el temps amb la música del músic català Pep Sala,
especialment composta per a l’ocasió. L’objectiu és conèixer els secrets d’aquest cel tan pur
–l’únic International Dark Sky Park d’Espanya–, en diferents èpoques de l’any. L’experiència
combina la projecció d’imatges en directe, captades pel telescopi de l’observatori, amb contingut
audiovisual sobre astronomia.
www.observatorialbanya.com

Empúries Virtual, la ciutat grega i romana en 3D
S’ha posat en funcionament Empúries Virtual, una nova manera de visitar el fòrum de l’antiga
ciutat romana amb recreacions en 3D. Amb aquesta aplicació el visitant interactuarà entre el
passat i el present a través d’unes ulleres i gaudirà així d’una experiència única per un itinerari per
l’antiga ciutat grega i romana que culmina amb la visita al fòrum romà d’Empúries
http://patrimoni.gencat.cat/ca/coleccio/empuries

Cúpula de les Arts, nou espai cultural a Girona
Girona disposa d’un nou espai polivalent per celebrar espectacles, esdeveniments corporatius i
activitats diverses. Es tracta de la Cúpula de les Arts, una carpa iglú amb una graderia que permet
configuracions diferents, escenaris variats i té capacitat per a més de 800 persones.
https://cupuladelesarts.com/

COSTA DAURADA
L’oferta turística de Salou, Cambrils i la Pineda es modernitza
La Costa Daurada aposta per millorar, modernitzar i renovar la seva oferta turística. Els hotelers
de Salou, Cambrils i la Pineda, per exemple, han invertit 142 milions d’euros en millores i creació de
nous productes en el període 2015-2018.
Així, alguns dels hotels que s’han reformat han augmentat les estrelles de 3 a 4, com l’Oasis Park,
de la cadena Best Hotels. Altres establiments que s’han renovat han estat el Playa de Oro i el
Villa Dorada, de la cadena Oh!tels. A la zona de Carles Buïgas de Salou, han posat al dia les
seves instal·lacions els hotels Los Ángeles, San Francisco, Playa Margarita, Salou Park, Acqua
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Hotel Salou, Oasis Park, Mediterráneo, Playa de Oro, Villa Dorada, Calypso, H10 Delfín i Best
Negresco. L’H10 Vintage Salou i el Salou Suite han dut a terme una reforma integral i aquest
últim ha passat a ser el Pierre & Vacances Salou Beach, de quatre estrelles, un establiment amb
106 noves habitacions pensades per a un públic familiar.
Per la seva banda, la companyia Golden ha invertit per a un nou establiment a la zona de Cap
Salou i PortAventura prepara l’obertura d’un hotel de 150 habitacions a la zona del Far West.
https://www.costadoradahoteles.org
https://www.portaventuraworld.com/ca

Polsera turística per conèixer Reus
La polsera turística Visit Reus és un multitiquet que, per primera vegada a la ciutat, inclou la
visita a cinc dels espais més emblemàtics de Reus: el Gaudí Centre, el Pavelló dels Distingits de
l’Institut Pere Mata (obra de Lluís Domènech i Montaner), el campanar de l’església prioral de Sant
Pere, el Museu d’Art i Història i el Museu Arqueològic.
El preu reduït de la polsera i la seva durada, sis mesos, pretén incrementar la satisfacció dels
clients, allargar la seva estada i afavorir la seva fidelització, ja que facilita el retorn a Reus.
www.reus.cat/turisme

Vies Braves a Salou
Aquests itineraris marins, les Vies Braves, senyalitzats i abalisats amb boies i cartells informatius,
faciliten nedar en espais únics i segurs. A Salou s’ha posat en marxa el que va de cala Font a
platja Llarga, amb una longitud de 970 metres. El temps per fer el recorregut s’estima entre 15
i 22 minuts i és apte tant per nedar com per fer esnòrquel. En aquest itinerari es pot veure el
fons marí de sorra, roca i posidònia i es recomana entre els mesos de maig i novembre. El segon
recorregut és la Via Brava Salou entre la platja Llarga i la dels Capellans, amb una longitud de 962
metres i un fons marí i de durada similar a l’itinerari anterior.
www.visitsalou.eu

Primera dark ride a PortAventura
Durant el 2019, entrarà en funcionament una nova atracció a PortAventura Park. Es tracta de la
primera dark ride del parc i estarà situada a SésamoAventura, l’àrea per als més petits. L’atracció,
de la qual podran gaudir tots els membres de la família, estarà protagonitzada pels famosos
personatges de Barri Sèsam.
Així mateix, un altre dels projectes en els quals està immers PortAventura World és l’ampliació de la
seva oferta hotelera. La temporada 2019 vindrà marcada per la incorporació al resort d’un nou hotel
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de quatre estrelles superior que estarà situat en el complex hoteler del Far West. Aquest nou hotel
obrirà les seves portes al juny de 2019.
https://www.portaventuraworld.com/ca

«Iglús dels estels», al resort rural Xalet de Prades
El resort rural Xalet de Prades format per un conjunt de cases de fusta ecològiques situades al centre del
parc natural de les muntanyes de Prades inaugura un nou concepte d’habitacions batejades com «iglús
dels estels». Es tracta d’iglús amb estructura geodèsica de fusta per gaudir i dormir sota els estels. Amb
capacitat per a dues persones, disposen de bany complet i aire condicionat.
http://www.xaletdeprades.com

COSTA BARCELONA
Circuit de Barcelona-Catalunya, molt més que motor
El Circuit de Barcelona-Catalunya posiciona el territori en el focus de l’atenció mundial, i
converteix Catalunya en la capital dels esports de motor amb la celebració dels millors campionats
d’automobilisme i motociclisme. Al seu calendari repeteixen, com de costum, la Fórmula 1 i
MotoGP. El Gran Premi d’Espanya de F1, que tindrà lloc els dies 10, 11 i 12 de maig; i el Gran Premi
de Catalunya de MotoGP, el 14, 15 i 16 de juny.
Però els dos grans premis no són només motor, sinó que venen acompanyats de diferents propostes
gastronòmiques i d’oci. Els espectadors poden acostar-se als seus ídols, alguns dels millors pilots
del món, amb les sessions d’autògrafs en el Pit Lane del traçat. Emoció, velocitat i adrenalina: tres
elements que es conjuguen des de fa més de dues dècades per oferir les majors exhibicions dels
esports de motor.
www.circuitcat.com/ca/

Torres a la Vista! a Santa Susanna
A Santa Susanna queden vestigis dels constants atacs pirates que va sofrir la costa catalana als
segles xv i xviii. Els habitants d’aquest municipi van construir grans torres i van fortificar les seves
cases per protegir-se. Des de les torres podien albirar el mar i alertar de l’arribada dels pirates.
Algunes d’aquestes fortificacions encara es mantenen dempeus i és possible visitar-les, endinsar-se
en alguna d’elles i respirar l’ambient del món pirata. L’Oficina de Turisme de Santa Susanna ofereix
la possibilitat de realitzar una visita guiada a diferents torres, a les pintures de l’església i a la Masia
de Can Ratés. Al final del recorregut, s’ofereix una degustació de productes locals.
http://stasusanna-barcelona.com/noticies/visita-torres-vista-souvenirs-locals/
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Nou B&B, a Sant Pol
El B&B Sant Pol és un hostal petit i acollidor situat al centre de Sant Pol de Mar, un dels millors
racons de la costa del Maresme, que es troba a només 50 minuts de Barcelona, Girona i la Costa
Brava. El seu entorn privilegiat ofereix diferents possibilitats d’oci tant a la platja com als propers
parcs naturals del Montnegre i el Montseny, així com gaudir de la gastronomia mediterrània.
www.bandbsantpol.cat

Barcelona Pass Modernista
La targeta Barcelona Pass Modernista dóna a conèixer als visitants no solament el llegat modernista
de la ciutat de Barcelona, sinó també una sèrie de fires i festes modernistes que se celebren al
llarg de l’any a les comarques barcelonines. A més del llegat d’Antoni Gaudí i de Lluís Domènech i
Montaner a la ciutat de Barcelona, no es parlaria de modernisme català sense les obres de Gaudí
com la cripta de la Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló i els jardins Artigas de la Pobla de
Lillet, al Berguedà. Tampoc s’entendria l’obra de Domènech i Montaner sense conèixer la seva
casa particular a Canet de Mar, o els edificis de Jujol a Sant Joan Despí. El passi és vàlid durant set
dies. Amb un cost de 90 € inclou l’entrada a 15 edificis modernistes de Barcelona, Sitges, Terrassa,
Mataró i Canet de Mar i una miniguia.
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/ca/product/25163/barcelona-passmodernista.html

PAISATGES BARCELONA
Barraques de pedra a les Valls del Montcau
S’han declarat Béns d’Interès Cultural 13 conjunts de tines, barraques de pedra seca situades en els
nuclis de Talamanca, Mura i el Pont de Vilomara i Rocafort. A les Valls del Montcau, a la comarca
del Bages, proliferen aquestes construccions de pedra que, en una terra que va ser eminentment
vitivinícola, s’utilitzaven per guardar les eines del camp, emmagatzemar la collita de raïm durant la
verema i el most després del premsatge i el vi. D’aquesta forma s’evitaven els llargs viatges a través
d’un terreny accidentat.
Molts d’aquests conjunts, de gran interès arquitectònic i etnogràfic, han estat rehabilitats per la
Diputació de Barcelona i formen part de les rutes de senderisme i enoturisme amb les quals es
pretén potenciar el turisme a la zona.
www.manresaturisme.cat/esp/article/6623-les-valls-del-montcau
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PIRINEUS
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Reserva
Starlight
Aquest parc nacional, l’únic que hi ha en territori català, ha rebut el reconeixement de Reserva
Starlight per la qualitat del seu cel nocturn i pels nivells d’emissió acústica dins del parc i la zona
perifèrica. Aquesta certificació contribuirà a ampliar el ventall d’activitats a la zona i s’espera que
generi activitat econòmica a partir del turisme astronòmic. Actualment hi ha 10 Reserves Starlight
al món. Una de les quals és la del Montsec, a Catalunya.
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes

S’amplia el Parc Natural de l’Alt Pirineu
Amb l’ampliació de prop de 9.500 hectàrees de territori protegit, aquest espai natural, que es
troba al Pirineu de Lleida i s’estén per les comarques del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, es consolida
com el major espai protegit de Catalunya. A Rubió, el nucli habitat més alt de Catalunya, s’ha
inaugurat el Jardí de les Roques, el primer museu a l’aire lliure que neix amb la voluntat de divulgar
el patrimoni geològic de la zona i mostrar la diversitat geològica al parc al llarg de 265 milions
d’anys, i especialment, les singulars terres roies de la vall de Siarb. El camí de la Mollera d’Escalarre,
que enllaça la Guingueta d’Àneu amb Esterri d’Àneu, s’ha adaptat per a les persones amb mobilitat
reduïda, s’ha ampliat, anivellant el terreny i s’han col·locat tanques de seguretat.
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu

La Noguera Pallaresa, un dels millors rius per practicar ràfting
El riu Noguera Pallaresa disposa d’un recorregut sense interrupcions d’uns 50 quilòmetres per
a la navegabilitat de barques de ràfting i caiac, entre altres embarcacions, en el tram comprès
entre la zona de Llavorsí (a la comarca del Pallars Sobirà) fins al tram de la Figuereta de la Pobla
de Segur (Pallars Jussà). Una segona actuació prevista per enguany perllongarà sis quilòmetres
més la navegabilitat del riu fins a l’embassament de Sant Antoni, a Tremp (Pallars Jussà). Amb
aquesta iniciativa les comarques dels dos Pallars se situaran a l’altura dels millors grans descensos
mundials en aigües braves amb embarcacions i s’obren grans expectatives en el sector turístic en
general, sobretot el de les empreses d’esports d’aventura i turisme actiu, atès que la nova oferta
d’activitats permetrà passar d’un tram de descens amb barques dels 15 quilòmetres actuals fins als
56 quilòmetres, des de la zona d’Escaló fins a l’embassament de Sant Antoni.
http://www.visitpirineus.com/ca
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Punt d’Interpretació del Romànic al Pallars Sobirà
El Punt d’Interpretació del Romànic del Pallars Sobirà, a la localitat de Son del Pi, ja està en
funcionament. És el primer centre d’aquestes característiques a la comarca i pretén contribuir a la
recuperació de la memòria patrimonial de la zona. En aquest espai es pot experimentar i observar amb
detall l’abundant romànic de la zona per mitjà de tecnologies interactives, plafons d’imatges estàtics
i dinàmics, audiovisuals, bandes sonores i sensacions projectades, un viatge virtual a l’arquitectura, la
pintura i l’escultura de l’època romànica del Pallars Sobirà i una visita guiada a l’església de Son.
www.pyrenea.com/ca/

El Museu del Ciment obre un nou espai museogràfic
El Museu del Ciment Asland de Castellar de n’Hug obre un nou espai museogràfic amb un forn
de proves de ciment. Es tracta d’un forn semiindustrial fabricat el 1967 a la fàbrica Asland que ha
estat restaurat. Els visitants del museu poden engegar el forn i, d’aquesta manera, entendre el
funcionament dels forns rotatoris del ciment, que transformaven el cru (com la pedra calcària i
l’argila) en clínquer, després del procés de cocció entre 1.500 i 1.800 ºC
http://museuciment.cat/ca/home/

Horrorland Park, el parc temàtic del terror
A les instal·lacions properes a l’antiga Central Tèrmica de Cercs, actualment fora de servei, s’ha
creat Horrorland Park, un parc temàtic basat en el terror que compta amb diferents programes
adaptats a cada època i festivitat de l’any. Els escenaris que es presenten són tan al·lucinants que
ha aconseguit un èxit sense precedents als pocs mesos de la seva inauguració.
www.horrorlandpark.com

Dinosaures a Fumanya
Amb la inauguració del Centre d’Interpretació Dinosaures de Fumanya, al terme municipal de Fígols
(Berguedà), s’ha completat l’última fase que va deixar al descobert un impressionant jaciment
paleontològic amb més de 3.500 petjades de dinosaures de fa més de 65 milions d’anys. La relació
entre els dinosaures i el carbó és directa: aquells van desaparèixer fa 65 milions d’anys, a la fi del
Cretàcic, que és el període en què es va formar el lignit i en el qual la formació geomorfològica dels
Pirineus s’aixeca en el que havia estat una plana fluvial. Aquesta és l’extraordinària relació entre
geologia, mineria i paleontologia: entre els Pirineus, els dinosaures i el carbó.
El jaciment, situat prop del visitable complex miner de Cercs, va ser declarat Bé Cultural d’Interès
Nacional (BCIN) el 2014, i forma part de la candidatura que aspira a ser Patrimoni Natural de la
Humanitat de la Unesco, conjuntament amb altres jaciments d’icnites de la península Ibèrica.
www.dinosauresfumanya.com
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VAL D’ARAN
Val d’Aran Walking Festival
De l’1 al 7 de juliol de 2019 la Val d’Aran proposa als afeccionats al senderisme i a la natura
conèixer, compartir i gaudir de la muntanya, la gastronomia, la cultura i el patrimoni del territori.
Guies intèrprets professionals i titulats dirigiran rutes per llocs idíl·lics en diferents idiomes. S’han
dissenyat tres programes d’excursions de diferents nivells (alt, mitjà i fàcil) per llocs emblemàtics i
de gran bellesa, combinats amb degustacions gastronòmiques i visites culturals.
www.camins.net

Carreres de senderisme i bicicleta d’alta muntanya
Cada any s’organitzen nombroses competicions de muntanya a la Val d’Aran, en les quals
les senderes i rutes del territori es converteixen durant uns dies en l’escenari idíl·lic per als
afeccionats a les carreres d’alta muntanya relacionades amb la bicicleta i el trail running. Alguns
dels esdeveniments esportius que destaquen per la seva repercussió i participació són:
Trail Vielha-Molières 3010. En aquesta marató es coronen cinc dels cims de més de
2.000 metres de la Val d’Aran, entre ells el Molières, que amb els seus 3.010 metres és
considerat el sostre de la comarca. En la seva segona edició, celebrada l’any 2018, van
participar-hi més de 1.200 corredors.
Pedals de Foc Non Stop MTB Ultramarathon celebra aquest any la seva 14a edició, i
és novament Campionat d’Europa MTB Ultramarathon, en la qual uns 800 ciclistes
competeixen seguint l’itinerari de la mítica Pedals de Foc.
Altres competicions que se celebren en territori aranès són: el Trail Carlac, Ultra Trail
Naut Aran, Corsa i Caminada des Quinze Pòbles, Era Nocturna de Vielha o La Vertical
d’Aran.
www.visitvaldaran.com

Copa del Món FIS de snowboardcross
Se celebra a Beret els dies 1 i 2 de març de 2019 i és la segona vegada que el màxim circuit
mundial d’aquesta modalitat espectacular es disputa en terres araneses. En la competició
estaran presents els millors snowboardcross del món, entre ells, els dos esportistes d’hivern
espanyols de referència i integrants de l’equip de la Reial Federació Espanyola Esports d’Hivern
(RFEDI): l’andalús Regino Hernández, medalla de bronze olímpica, i el basc Lucas Eguibar,
subcampió del món.
Precisament, l’estació d’esquí de la Val d’Aran ofereix a partir d’aquesta temporada fins a 165
quilòmetres de traçats (160 abalisats i 5 d’itineraris), gràcies a la creació de la nova àrea Baciver
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destinada a experts amb cinc noves pistes vermelles. A més, el punt més alt de l’estació passa
a ser el Cap de Baciver amb 2.610 metres, que permetrà realitzar descensos de més de 1.100
metres fins a la base de Baquèira 1500. Amb aquesta ampliació, el mapa de pistes de Baquèira
Beret arriba a les 2.273 hectàrees de superfície. Per als més petits, a l’àrea de Beret, s’ha inclòs
com a nova pista el FunPark.
www.baqueira.es

Nou refugi de muntanya de l’Artiga de Lin
Aquest projecte se suma a l’oferta que el paratge natural de l’Artiga de Lin ofereix als milers de
persones que, any rere any, viatgen a la Val d’Aran per descobrir l’espectacularitat des Uelhs
deth Joèu (fonts del riu Joèu), així com el Centre d’Interpretació de la Natura que es va inaugurar
en aquesta zona l’estiu de 2018. El refugi de l’Artiga de Lin facilita les rutes d’aproximació a
qualsevol dels cims que emmarquen aquest paratge, entre les quals destaca la ruta aranesa
de l’Aneto, que transcorre a través del Còl de Toro (2.236 m) fins al Pla d’Aigualluts, al Pirineu
aragonès, i des d’allí, fins al cim de l’Aneto (3.404 m) a través de la seva glacera.
www.visitvaldaran.com

La Val d’Aran amplia la seva oferta d’escalada i vies ferrades
La Val d’Aran comptarà amb una nova zona d’escalada als voltants de la població de Bagergue,
amb diferents nivells de dificultat i diversos llargs equipats. Així mateix, a la població d’Arties
es podrà gaudir de la via ferrada del Taro d’Arties, de 330 metres de recorregut i 100 metres de
desnivell. Aquesta oferta se suma a les vies ferrades ja existents a la població de Les, de 450
metres de recorregut i 150 de desnivell, i a la de la Torre de Cledes de 125 metres de recorregut
i 180 de desnivell en el Baish Aran. En el Naut Aran es va instal·lar fa uns anys la via ferrada del
Poi d’Unha, de 775 metres de recorregut i 500 de desnivell.
www.visitvaldaran.com

Centre d’Interpretació de les Festes del Foc de Les i Arties
A partir de 2019, la Val d’Aran compta amb el Centre d’Interpretació des Hèstes deth Huèc
(Festes del Foc), que dona a conèixer durant tot l’any les Festes de l’Haro de Les i del Taro
d’Arties. Aquestes festes, exemples de tradicions ancestrals, tenen lloc la nit del 23 de juny, en
la qual se celebrava el solstici d’estiu, amb la crema d’un tronc d’avet i en què es demanava la
purificació de les terres. Malgrat el pas del temps, aquesta tradició s’ha mantingut pràcticament
intacta. Les festes van ser declarades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la
Unesco l’any 2015.
www.visitvaldaran.com
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TERRES DE L’EBRE
Banys de bosc al Parc Natural dels Ports
El bany de bosc és una tècnica ancestral que s’ha desenvolupat en totes les cultures antigues.
Al Parc Natural dels Ports una proposta organitza banys de bosc durant tres dies. Per la qualitat
ambiental del territori, s’entra en contacte amb les partícules volàtils dels arbres i plantes,
capaces de reforçar les defenses per lluitar contra tot tipus de malalties i, a més, reforçar el
sistema immunològic.
www.portsexperience.com/banys-de-bosc/

Senderisme i ciclisme a La Sènia
La Sènia és un dels municipis més meridionals de Catalunya, situat a la comarca del Montsià,
a la província de Tarragona. Gaudeix d’una xarxa viària que afavoreix la pràctica d’esports com
el senderisme, el running i el cicloturisme. La seva inclusió dins de la marca The Trail Zone
afavoreix la pràctica d’aquests esports amb trails de curta, mitjana i llarga distància, rutes en
BTT amb grans desnivells i itineraris de cicloturisme, el desnivell màxim dels quals és la pujada
al Mont Caro, de 1.441 metres d’altura.
www.thetrailzone.com/la-senia/

TERRES DE LLEIDA
Espais Naturals de Ponent s’amplia
Aquest projecte vol donar a conèixer els espais naturals situats a la zona del ponent de les terres lleidatanes. S’amplia ara, tant en el nombre de municipis participants com en el de les
activitats que ofereix. Formen part del projecte 20 espais naturals que es reparteixen entre les
comarques de la Noguera, la Segarra, les Garrigues, el Segrià Nord, el Segrià Sud, l’Urgell i el
Pla d’Urgell, tots ells integrats a la Xarxa Natura 2000. Entre març i setembre es realitzaran un
total de 46 activitats variades per atreure un públic familiar i professional i donar-los a conèixer
la flora, la fauna i, sobretot, el turisme ornitològic, tan important en aquestes comarques.
www.espaisnaturalsdeponent.cat

La Conca de Tremp, declarada Geoparc
Geoparc Orígens-Pirineus Catalans és el nom escollit per al territori de la Conca de Tremp-Montsec,
el segon geoparc reconegut per la Unesco a Catalunya. Aquesta denominació emfatitza la
importància d’aquesta àrea per comprendre l’evolució de la vida a través del patrimoni geològic. El
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geoparc lleidatà el formen 19 municipis de quatre comarques: Pallars Jussà, Noguera, Pallars Sobirà
i Alt Urgell que, conjuntament, superen els 2.000 quilòmetres quadrats. És una àrea amb un gran
valor geològic i natural, que permet il·lustrar com es van formar serralades com la dels Pirineus.
Altres elements expliquen l’evolució de la vida, com les restes fòssils dels últims dinosaures que van
viure a Europa. Aquest geoparc s’afegeix al Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central, que es va
convertir en geoparc de la Xarxa Europea el setembre de 2012.
http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/
http://www.geoparc.cat/

La farmàcia de Vallbona de les Monges, oberta al públic
L’antiga farmàcia del monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges, un dels tres pilars
–juntament amb Poblet i Santes Creus– de la Ruta del Cister, ja es pot visitar. Considerat un dels
tresors del monestir cistercenc, l’espai, situat en una gran sala gòtica, s’ha reconvertit en museu i
conté tot tipus d’elements, productes i utensilis relacionats amb la pràctica farmacèutica, la majoria
del segle xviii. Es poden veure pots de ceràmica, morters, balances, herbes medicinals, ampolles de
vidre verd amb formes curioses per destil·lar ungüents, fins i tot es conserven ampolletes de vidre
que encara guarden algun producte medicinal. La farmàcia es pot veure en el marc de les visites
guiades que es realitzen diàriament en el monument.
http://www.monestirvallbona.cat

El call de Lleida, nou atractiu
Després de més de 500 anys en l’oblit, Lleida ha recuperat l’espai dels nous jardins de la Cuirassa,
l’antic barri jueu medieval, un dels més importants de Catalunya. La Cuirassa es va convertir, des
de la conquesta cristiana de la ciutat a mitjans del segle xii fins a l’expulsió definitiva dels jueus al
final del segle xv, en una de les comunitats jueves més importants de la Corona d’Aragó. Després
de tres anys de treball d’arqueòlegs, historiadors i arquitectes, s’ha posat al descobert l’antiga
jueria, s’han instal·lat diferents passarel·les des de les quals es poden veure els vestigis que s’han
trobat de part de la trama urbana medieval, com restes de murs, d’habitatges, de carrers, dels
dipòsits d’un antic taller de pergamins i del clavegueram. En el que va ser la casa d’un ric prohom
jueu, hi ha peces d’aixovar úniques a la Península,, com una gran gerra d’origen andalusí, restes de
roba doblegada, vaixelles, una espasa, un calder de coure i part del muntant de pedra d’una porta
amb tres estels de David gravats. En el recorregut senyalitzat s’han instal·lat plafons informatius
que ajuden a interpretar i interactuar amb allò que s’està veient.
www.turismedelleida.cat
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BARCELONA
L’Any del Turisme Cultural continua amb un programa ple
d’activitats
Les torres humanes (castells), Patrimoni Mundial de la Unesco, seran presents en els nombrosos
festivals tradicionals que s’organitzen a Barcelona durant l’any. Així mateix, com a Ciutat de la
Literatura de la Unesco, acollirà diversos festivals i activitats com la Diada de Sant Jordi i els 10
itineraris literaris per la ciutat.
Pel que fa a les exposicions, al CaixaForum es pot veure la mostra «Velázquez i el segle d’or», del
Museu del Prado, i una retrospectiva dedicada a Max Beckmann; el MACBA acull l’exposició de
Plensa, amb algunes obres de l’artista català; la Fundació Mapfre té previst organitzar sengles
mostres fotogràfiques dedicades a la nord-americana Berenice Abbott i a Richard Learyord, i el
Museu Nacional d’Art de Catalunya presentarà una exposició dedicada a Bartolomé Bermejo.
Música, disseny, art, cinema… Barcelona acull durant l’any més de 180 festivals de diferents
disciplines, com el de música avançada Sónar, que aquest any serà al juliol; el Primavera Sound, i
el nou festival de música clàssica Barcelona Obertura Spring Festival, al març.

Barcelona Obertura Classic & Lyric. Festival de Primavera
Tres llocs espectaculars, el Palau de la Música, el Gran Teatre del Liceu i L’Auditori, són
la seu d’aquest festival, que acollirà els artistes i orquestres més distingits del món i
durant uns dies convertirà Barcelona en la capital de la música clàssica. Barcelona
Obertura Classic & Lyric se celebrarà del 4 al 17 de març de 2019. També hi haurà
concerts gratuïts per tota la ciutat.

Barcelona Pass Modernista
La targeta Barcelona Pass Modernista dona a conèixer als visitants no només el llegat
modernista de la capital catalana, sinó també d’altres indrets, així com fires i festes
modernistes que se celebren al llarg de l’any a les comarques barcelonines. Amb el
pass es poden visitar a la ciutat de Barcelona edificis emblemàtics d’Antoni Gaudí i
de Lluís Domènech i Montaner, com la Casa Amatller, la Casa de les Punxes, el Palau
Baró de Quadras, el Palau de la Música, la Casa Vicens i el recinte de l’Hospital de Sant
Pau. El pass és vàlid per a set dies, té un cost de 90 € i inclou l’entrada a 15 edificis
modernistes de Barcelona, Sitges, Terrassa, Mataró i Canet de Mar i una miniguia.
https://www.barcelonaturisme.com
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La Casa Batlló ofereix una restauració oberta al visitant
Aquesta joia arquitectònica d’Antoni Gaudí, després d’un any d’investigació, ha descobert el
revestiment original de les parets i sostres de la planta noble. Aquesta és la primera fita de la
campanya Explora la Restauració, que convida a viure, en primera persona, les troballes i la tasca
científica i històrica de restauradors experts. El visitant podrà veure, durant els propers mesos, el
procés artesanal i artístic dels treballs en curs de la restauració i tindrà personal especialitzat a la
seva disposició per aprofundir en el tema.
https://www.casabatllo.es/ca/restauracio/
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Adreces d’interès
INSTITUCIONS TURÍSTIQUES
AGÈNCIA CATALANA DE TURISME
Tel. 934 849 900
www.catalunya.com - act.gencat.cat
Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Tel. 972 208 401
www.costabrava.org
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
Costa Daurada
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info/es
Terres de l’Ebre
Tel. 977 444 447
www.terresdelebre.travel
Turisme de Barcelona
Tel. 933 689 700
www.barcelonaturisme.cat
Delegació de Turisme de la Diputació de Barcelona
Tel. 934 022 966
www.barcelonaesmoltmes.cat
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
Tel. 973 245 408
www.aralleida.cat
Torisme Val d’Aran
Tel. 973 640 688
www.visitvaldaran.com
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XARXA D’OFICINES DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
DE CATALUNYA A L’EXTERIOR
Benelux
Tel. (+32) 26 406 151
info.act.bnl@gencat.cat

Països de l’Est
Tel. (+7) 495 567 18 71
info.act.ru@gencat.cat

França
Tel. (+33) 1 40 46 98 92
media.act.fr@gencat.cat

Estats Units
Tel. (+1) 212 78 23 332
info.act.usa@gencat.cat

Itàlia
Tel. (+39) 02 873 935 73
info.act.it@gencat.cat

Àsia-Pacífic
Tel. (+65) 622 040 22
info.act.sea@gencat.cat

Europa Central
Tel. (+49) 69 7422 4873
info.act.de@gencat.cat

Amèrica del Sud
Tel. (+55) 11 305 304 77
info.act.latam@gencat.cat

Països Nòrdics
Tel. (+358) 407 17 72 95
info.act.nordic@gencat.cat

Xina
Tel. (+8610) 848 682 84
promotion.act.cn@gencat.cat

Regne Unit - Irlanda
Tel. (+44) 207 583 88 55
info.act.uk@gencat.cat

Centre Cultural Blanquerna (Madrid)
Tel. 915 241 000
turisme.blanquerna@gencat.cat

OFICINES DE TURISME DE CATALUNYA
Oficina de Turisme de Catalunya a Barcelona – Palau Robert
Passeig de Gràcia, 105
08008 Barcelona
Oficina de Turisme de Catalunya a Girona
Rambla Llibertat, 1
17004 Girona
Oficina de Turisme de Catalunya a Tarragona
Fortuny, 4
43001 Tarragona
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Oficina de Turisme de Catalunya a Lleida-Pirineus
Edil Saturnino, 1
25007 Lleida
Oficina de Turisme de Catalunya a Lleida-Seu Vella
Turó de la Seu Vella-Edifici Canonja
25001 Lleida
Oficina de Turisme de Catalunya a Terres de l’Ebre
Rambla Felip Pedrell, 3
43500 Tortosa
Oficina de Turisme de Catalunya a l’aeroport de Reus
Autovia Tarragona-Reus, s/n
43204 Reus
Oficina de Turisme de Catalunya a l’aeroport de Barcelona
Terminal 1 i 2 aribades
08820 El Prat de Llobregat

ALTRES WEBS TURÍSTICS D’INTERÈS
ACTIVITATS EN ESPAIS NATURALS I RURALS
Pirineus
www.visitpirineus.com
Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya – ACEM
www.catneu.cat
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
www.fgc.cat
Confederació Catalana de Turisme Rural – Concatur
www.concatur.cat
Confederació del Turisme Rural i Agroturisme de Catalunya – Turalcat
www.turalcat.com
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CATALUNYA ACCESSIBLE
Catalunya Accessible
www.turismeperatothom.com/ca
Camí de Sant Jaume
www.camidesantjaumeperatothom.cat

ESPORTS
Ports esportius
www.acpet.es
Estacions nàutiques
www.encatalunya.info
Secretaria General de l’Esport (Generalitat de Catalunya)
www.esport.gencat.cat
Federació Catalana de Golf
www.catgolf.com
Costa Brava Golf
https://ca.costabrava.org/que-fer/golf
Costa Daurada Golf Association
www.costadauradagolf.com

ENOTURISME
INCAVI - Institut Català de la Vinya i el Vi
www.incavi.cat
Ruta del Vi del Priorat
www.turismepriorat.org / www.prioratenoturisme.com
Ruta del Vi de Lleida - Costers del Segre (Ruta del Vi d’Espanya)
www.rutadelvidelleida.com
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Ruta del Vi DO Empordà (Ruta del Vi d’Espanya)
www.rutadelvidoemporda.org
Enoturisme Penedès (Ruta del Vi d’Espanya)
www.enoturismepenedes.cat
Enoturisme DO Alella
www.doalella.cat

GASTRONOMIA
Som Gastronomia
www.somgastronomia.cat

SENDERISME I CICLOTURISME
Hiking Europe
www.hikingeurope.net

TURISME DE REUNIONS
Catalunya Convention Bureau
www.catalunya.com/mice

TURISME DE SALUT I BENESTAR
Associació Balneària
www.balneario.org
Consorci de Viles Termals de Catalunya
www.catalunyatermal.cat

TURISME MÈDIC
Barcelona Medical Destination
www.barcelonamedicaldestination.com/ca
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