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2020, Any del Turisme Esportiu a Catalunya

Coincidint amb l’any olímpic –Joc Olímpics de Tòquio– i amb la mirada posada en la candidatura olímpica Pirineus-

Barcelona 2030, l’Agència Catalana de Turisme (ACT) ha declarat el 2020 Any del Turisme Esportiu.

La voluntat d’aquest any temàtic és amplificar l’acció promocional de la marca Turisme Esportiu de l’ACT, 

que té com a objectius principals, entre d’altres, posicionar Catalunya com a destinació esportiva internacional; 

potenciar l’esport com a valor diferenciador de la marca turística Catalunya, posant en relleu valors com la igualtat, 

la inclusió i l’accessibilitat, la innovació i els hàbits de vida saludables; promocionar les destinacions, empreses i 

instal·lacions esportives en els mercats emissors prioritaris; contribuir a la comercialització i captació de training 

camps (campaments d’entrenament) i esdeveniments esportius, i potenciar aquelles disciplines esportives i mercats 

emissors amb més potencial per desestacionalitzar la temporada i que contribueixin a una més gran distribució 

territorial de l’activitat turística.

Amb motiu d’aquest any temàtic se celebrarà a Lloret de Mar el Congrés Mundial de Turisme Esportiu, organitzat 

per l’ACT i l’OMT, el 21 i 22 de maig. La trobada ha de servir per reflexionar i debatre sobre la situació d’aquest 

sector i de les seves necessitats d’actuació en temes com els valors de l’esport, les últimes tendències i els e-sports 

(esports electrònics).

A més a més, el 2020 Catalunya serà la seu d’esdeveniments esportius internacionals, com en anys anteriors. 

Podeu consultar aquí el calendari previst.

www.act.gencat.cat

http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2020/01/Esdeveniments-Esportius-CAT.pdf
http://www.act.gencat.cat
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Noves destinacions de turisme familiar a Catalunya

Vall de Camprodon i Pirineus-Noguera Pallaresa són els dos darrers llocs a afegir-se a la llista de destinacions 

familiars certificats per l’ACT. Amb aquestes incorporacions, Catalunya té 27 destinacions certificades: 19 amb la 

marca de Platja en Família i 8 amb la de Natura i Muntanya en Família.

La destinació Vall de Camprodon està formada pels municipis de Camprodon, Sant Pau de Segúries, Vilallonga 

de Ter, Molló, Setcases i Llanars i per 31 establiments i empreses especialitzades a atendre famílies: 17 allotjaments 

turístics, 5 empreses d’activitats, 7 restaurants, 1 oficina d’informació turística i 1 estació d’esquí. La Vall de 

Camprodon, amb l’aigua i el riu Ter com a protagonistes, ofereix a les persones que la visiten nombroses opcions 

i activitats perquè gaudeixin grans i petits. En destaquen l’estació de muntanya de Vallter 2000, el Molló Parc 

d’Animals i el Molló Parc d’Aventura, com també la programació d’activitats de muntanya amb guies experts.

En el cas de Pirineus-Noguera Pallaresa, hi ha 37 nuclis de població situats a les valls emblemàtiques de Baiasca, 

Romadriu, Àssua i Siarb. Cinc municipis (Sort, Rialp, Soriguera, Llavorsí i Baix Pallars) i 45 establiments de la 

zona disposen de la certificació que atorga l’ACT per tenir una oferta turística adaptada a les famílies. A banda de 

l’emblemàtic riu Noguera Pallaresa, referent de les activitats d’aigua dolça, i de l’estació d’esquí i muntanya de Port 

Ainé, amb el seu parc lúdic i pistes idònies per al públic familiar, la destinació ofereix a les persones que la visiten un 

ampli ventall d’activitats turístiques, diversificades i úniques, tant en quantitat com en qualitat, distribuïdes per totes 

les valls. Cal destacar el parc natural de l’Alt Pirineu; el parc nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (entrada 

per la vall d’Àssua); les rutes literàries de la vall d’Àssua i el Batlliu; els escenaris de rodatge de Les veus del Pamano; 

el camí natural de Sort i els llacs d’alta muntanya, com els de Mainera.

Natura i Muntanya en Família i Platja en Família són les marques d’especialització que atorga l’ACT a un municipi 

o conjunt de municipis; d’aquesta manera garanteix que ofereixen uns serveis determinats i equipaments adaptats a 

les necessitats de les famílies amb nens i nenes com ara atenció especial a les normes de seguretat, tant en espais 

públics com en la resta d’establiments certificats, programa d’animació ampli, instal·lacions adequades per als més 

petits en zones públiques, allotjaments i oferta complementària. 

A Catalunya hi ha actualment 8 destinacions certificades com a Natura i Muntanya en Família: Berga, Vall d’en 

Bas-les Preses, Vall de Boí, Vall de Camprodon, Valls d’Àneu i Pirineus-Noguera Pallaresa, als Pirineus; Muntanyes de 

Prades, a la Costa Daurada i Els Ports, a les Terres de l’Ebre. I 19 destinacions certificades com a Platja en Família: 

Blanes, Calonge-Sant Antoni, Castell-Platja d’Aro, Lloret de Mar, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Sant Pere Pescador i 

Torroella de Montgrí-l’Estartit, a la Costa Brava; Calella, Castelldefels, Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Santa Susanna 

i Vilanova i la Geltrú, a Costa Barcelona; i Calafell, Cambrils, el Vendrell, Salou i Vila-Seca/La Pineda Platja, a la Costa 

Daurada.

Aquestes destinacions engloben més de 720 empreses certificades, entre establiments d’allotjament turístic, 

restaurants, empreses d’activitats, oficines de turisme i equipaments familiars.

www.catalunya.com

Dotze municipis catalans reben els primers distintius turístics de Barris i 
Viles Marineres
L’Ametlla de Mar, Arenys de Mar, Begur, les Cases d’Alcanar, l’Escala, Llançà, Palamós, Sant Carles de la Ràpita, 

Sant Pol de Mar, Sitges, Tossa de Mar i Vilanova i la Geltrú són els primers municipis a rebre el distintiu de l’ACT 

Barris i Viles Marineres.

La nova marca de promoció turística està pensada per distingir aquelles poblacions litorals que conserven viva 

la cultura lligada al mar. Els municipis acreditats tenen una forta personalitat marcada per aspectes com el caràcter 

històricocultural, gastronòmic i paisatgístic o per promocionar esdeveniments al voltant de la relació entre la població i el 

mar.

Aquests nous distintius s’afegeixen als de Pobles amb Encant i Ciutats i Viles amb Caràcter. En el cas de Pobles 

amb Encant, la marca permet oferir a les persones que els visiten una proposta perquè es puguin endinsar en el 

territori català i conèixer la seva diversitat i riquesa cultural i paisatgística, més enllà dels principals pols d’atracció 

turística. Els pobles acreditats fins en aquest moment són: Beget, Calella de Palafrugell, Castellar de n’Hug, Montclar, 

Montsonís, Mura, Pals, Peratallada, Prades, Rupit, Santa Pau, Siurana i Taüll. 

La marca Ciutats i Viles amb Caràcter és una de les apostes de l’ACT per promocionar el turisme urbà i 

actualment la tenen 12 municipis catalans: Girona, Lleida, Manresa, Montblanc, Reus, Tarragona, Terrassa, Tortosa, 

Vic, Vilafranca del Penedès, Solsona i la Bisbal d’Empordà.

www.catalunya.com

Els restaurants catalans reben 65 estrelles 

L’edició 2020 de la guia Michelin ha reconegut 52 establiments de Catalunya, als quals ha atorgat un total de 65 

estrelles. Un any més Barcelona, que té 32 estrelles, es posiciona com a capital de la gastronomia. En aquest cas 

s’han afegit 3 restaurants a la llista de guardonats amb 1 estrella: Aürt i Cinc Sentits, a Barcelona, i Deliranto, a Salou. 

El Cinc Sentits ha recuperat l’estrella que va mantenir durant 10 anys, després d’haver-la perdut l’any anterior per 

tancament i trasllat de l’establiment. 

El restaurant Angle, de Barcelona, ha sumat 1 estrella a la que ja tenia, de manera que ara són 7 els restaurants amb 

2 estrelles. Actualment, 3 restaurants de Catalunya tenen 3 estrelles Michelin: ABaC (Barcelona), El Celler de Can 

Roca (Girona) i Lasarte (Barcelona).

www.catalunya.com

http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
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COSTA BRAVA GIRONA

Casa Cacao, hotel boutique i obrador de xocolata de El Celler de Can Roca

La ciutat de Girona compta amb un nou espai dedicat a la xocolata gràcies al somni fet realitat de Jordi Roca, el més 

petit dels germans Roca i xef pastisser de El Celler de Can Roca. Per portar-lo a terme s’ha associat amb el mestre 

xocolater gal·lès Damian Allsop, que té una trajectòria de més de 25 anys en el món de la pastisseria. En els seus 

inicis va treballar a El Celler de Can Roca i va ser qui va introduir Jordi Roca en el món de la xocolata. Ubicat a la 

cèntrica plaça de Catalunya de Girona, a tocar del barri vell, Casa Cacao és un espai polivalent amb botiga, obrador, 

punt de degustació i un hotel boutique de 3 plantes i 15 habitacions que gestionarà Anna Payet.

Tot està pensat per glorificar el cacau i la xocolata i ajudar a comprendre les diferents condicions d’aquest 

producte, com també la comesa dels seus productors. Així, l’obrador disposa de vidres perquè els clients puguin 

seguir-ne tot el procés d’elaboració. També s’ha pensat en la sostenibilitat: la xocolata prové de comerç just i, a la 

botiga, les rajoles de xocolata es presenten embolicades amb paper reciclat de les pellofes del cacau.

https://casacacaogirona.com/

Nou celler del Grup Perelada, DO Empordà

El Grup Perelada, grup empresarial familiar amb diverses línies de negoci, produeix reconeguts vins i caves 

emmarcats dins la denominació d’origen Empordà. El 2020 inaugurarà un nou celler de 18.200 metres quadrats que 

podrà processar 3 milions de quilos de raïm i tindrà capacitat per emmagatzemar 2 milions d’ampolles. El celler és un 

projecte ampli, que serà pioner a Europa: dissenyat per l’estudi olotí RCR Arquitectes, premi Pritzker l’any 2017, serà 

el primer d’Europa amb la certificació ambiental i energètica LEED® BD + C, un segell molt reconegut del Consell 

de la Construcció Ecològica dels Estats Units (US Green Building Council) que acredita la sostenibilitat i eficiència del 

disseny i la construcció. 

L’eficiència de la sostenibilitat és apreciable en diversos aspectes, com en l’ús d’energies alternatives (els 

fonaments de l’edifici obtindran energia geotèrmica), un alt nivell d’aïllament tèrmic, la recollida i tractament de l’aigua 

de la pluja o la recollida del raïm per gravetat, de manera que sigui més natural i reposada. Ubicat en una antiga 

granja vacuna del grup, l’edifici s’estén en forma d’onada i s’integra en el paisatge. En el seu interior s’ubicaran 

diferents espais públics, com un espai per a degustacions, una botiga, una sala de formació, un petit restaurant de 

maridatges, un saló menjador privat i dues habitacions.

http://perelada.com/ca

El Bulli 1846: Ferran Adrià torna amb un laboratori d’idees de elBullifoundation

Ferran Adrià torna a la cala Montjoi, on va estar el restaurant El Bulli, amb un nou projecte: elBulli1846, un nom posat 

per honorar el nombre de plats que es van servir al llarg de la història del restaurant i per recordar l’any de naixement 

d’Auguste Escoffier, el xef francès que va actualitzar els mètodes de la cuina francesa tradicional. elBulli1846 és un 

laboratori d’innovació, creació i experimentació, que conviurà amb un espai expositiu de reflexió. Com Adrià explica: 

seran mostres divulgatives i no expositives» perquè les persones que el visitin entenguin què significa el procés 

creatiu. El centre tindrà 4.500 metres quadrats, uns 3.500 dels quals són a l’aire lliure. Tot i que l’espai es podrà 

visitar, només s’obrirà per a activitats programades i es limitarà l’accés a una cinquantena de persones en cada 

activitat, perquè puguin viure una experiència única.

Al costat del nou espai, l’antic restaurant s’ha reformat de manera que es puguin veure la cuina i la sala, però ja no 

tornarà a ser un restaurant com abans. Una altra novetat prevista és que persones creatives i investigadores puguin 

fer estades en el centre uns mesos a l’any. 

https://elbullifoundation.com/

COSTA DAURADA

El Vendrell, Capital de la Cultura Catalana 2020

Durant l’any 2020, el Vendrell és la Capital de la Cultura Catalana, prenent el relleu a Cervera, que ho va ser l’any 

2019. Aquest nomenament que atorga l’organització Capital de la Cultura Catalana, entitat independent creada per 

la societat civil  el 1998, s’adreça a tot el domini lingüístic i cultural català i té com a objectius contribuir a ampliar 

la difusió, l’ús i el prestigi social de la llengua i la cultura catalanes, incrementar la cohesió cultural dels territoris 

de llengua i cultura catalanes i, finalment, promocionar i projectar el municipi designat com a Capital de la Cultura 

Catalana, tant a l’interior com a l’exterior. Així, el municipi prepara un programa d’activitats que es basarà en el 

patrimoni i els personatges històrics i en la cultura popular del Vendrell, i en el qual tindran un paper destacat les 

entitats i les associacions.

El Vendrell destaca, entre altres tradicions, pels balls populars i les festes del foc –és considerada la capital del foc, 

amb 9 colles de foc i una cercavila cèlebre–, com també per la innovació artística que es fa palesa en la Biennal de 

Ceràmica. 

http://www.elvendrellturistic.com/

Un museu per endinsar-se en l’univers casteller

Món Casteller. El Museu Casteller de Catalunya (MCC) neix amb la voluntat d’esdevenir un autèntic centre obert per a 

la interpretació del fenomen casteller, que va més enllà de la superfície de les seves sales d’exposició. Aquest museu 

situat a Valls esdevé un passeig innovador i tecnològic per a l’essència del fet casteller. Les persones que el visitin 

podran conèixer de ben a prop tot el que envolta els castells, qui hi ha al darrere i quines sensacions individuals i 

col·lectives desperten. 

https://museucasteller.cat/

Aniversari i ampliació del PortAventura Convention Centre

PortAventura, el sisè parc temàtic més visitat d’Europa, celebra aquest any 2020 el seu 25è aniversari. A més a 

més, PortAventura Business & Events compta amb un nou edifici de 6.000 metres quadrats completament integrat 

en el paisatge, que disposa de 24 sales i una capacitat màxima per a 6.000 persones, de manera que el centre de 

convencions passa a tenir 20.000 metres quadrats. Aquesta ampliació, juntament amb l’oferta hotelera del complex, 

amb 5 hotels de 4 i 5 estrelles, camps de golf i la possibilitat d’obrir 2 parcs temàtics en exclusiva, i capacitat per 

acollir esdeveniments simultanis i més grans, fa que moltes empreses i entitats, tant nacionals com de fora de l’Estat, 

triïn el centre de convencions de PortAventura per fer-hi les seves trobades, reunions i esdeveniments. 

https://www.portaventuraevents.com/

https://casacacaogirona.com/
http://perelada.com/ca
https://elbullifoundation.com/
http://www.elvendrellturistic.com/
https://museucasteller.cat/
https://www.portaventuraevents.com/ca/
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Royal Caribbean instal·la una base de creuers a Tarragona

La segona companyia de creuers més important del món, la nord-americana Royal Caribbean, ha instal·lat una base 

de creuers al port de Tarragona i preveu fer 5 escales al llarg de l’any. D’aquesta manera el port tarragoní millora el 

seu posicionament i preveu un trànsit de més de 100.000 passatgers de creuers al llarg de l’any. El 2019 va registrar 

un rècord de passatgers que va superar les expectatives i va generar 9,7 milions d’euros, 2 milions més que l’any 

2018. El 2020 5 itineraris de Royal Caribbean salparan de Tarragona amb destinació a Grècia, Canàries, Itàlia, 

l’Adriàtic i Venècia.

https://www.porttarragona.cat/ca/

Trobades esportives i castelleres a la Costa Daurada

Esportistes i aficionats tenen una primavera plena d’esdeveniments esportius a la Costa Daurada. El mes de 

març se celebraran el 5è Torneig de Supersèniors Nacional Costa Daurada (http://www.cdgolf.es/) de golf i 

el Challenge Salou 2020 (https://challenge-salou.com/), de triatló. El mateix mes també es disputarà la Volta 

Ciclista a Catalunya (https://www.voltacatalunya.cat/). Els ciclistes de carretera tenen una altra cita a l’abril, el 

Gran Fondo Cambrils Park Costa Daurada (https://granfondocambrilspark.com/), i una altra al maig, el Polar 

Gran Fondo La Mussara (https://www.polargranfondolamussara.com/). Pel que fa al futbol, el Mundialito 2020 

(http://www.mundialito.org/) acollirà a l’abril jugadors i seguidors d’arreu que assisteixen a aquesta trobada mundial 

del futbol infantil. I els senderistes es preparen per a la segona trobada senderista internacional de Catalunya, el 

Catalonia Trek Festival (http://www.cataloniatrekfestival.cat/), prevista del 3 al 10 de maig. 

D’altra banda, els seguidors del món casteller tenen també una trobada a la tardor, ja que els dies 3 i 4 d’octubre 

se celebrarà la 28a edició del Concurs de Castells, una actuació de les millors colles de castells a Tarragona (https://

www.concursdecastells.cat/).

Rutes BTT, senderisme i marxa nòrdica al Baix Penedès

L’Ajuntament de Calafell ha editat una guia gratuïta de rutes de senderisme i BTT en què es proposen diferents 

sortides per la comarca del Baix Penedès. Amb aquesta publicació senderistes i ciclistes tindran un millor 

coneixement de l’entorn. Alguns dels itineraris són a la cova Foradada, a les ermites, a la Casa Alta o la Ruta 

Montpaó – Castell de Calafell i la Ruta Calafell – Albinyana – Calafell. Aquesta publicació, amb mapes i informació 

pràctica, es pot descarregar en pdf per disposar-ne en format digital i consultar-la durant el recorregut.

http://turisme.calafell.cat/

Camins km0 proposa descobrir, gaudir i tastar l’Alt Camp

Camins km0 és un nou projecte d’experiències i visites turístiques a l’entorn del patrimoni, la història i la valorització 

de l’espai agrícola, que neix amb el compromís de fomentar el turisme sostenible i local a la comarca de l’Alt Camp. 

Han creat sinergies amb productors locals i totes les descobertes acaben amb un tast de productes locals, perquè 

els visitants puguin «menjar-se el paisatge» i comprovar per ells mateixos la seva gran qualitat. Ofereixen 3 sortides: 

Valls 1888, naixement de la primera Societat Agrícola de Catalunya; Viu l’enoturisme més eco, i Rabassats, una 

granja ibèrica al segle iii aC. Es preveu incloure’n aviat una altra de relacionada amb els calçots.

www.caminskm0.com

Reus amplia l’oferta enoturística amb La Casa del Vermut i el Vi

La Casa del Vermut i el Vi és un espai polivalent ubicat en una part de la planta baixa de l’edifici central de l’Estació 

Enològica, que té una funció d’informació turística de la ciutat i de l’oferta d’activitats al voltant del vermut. Les 

persones que la visiten es troben en primer lloc amb l’àmbit que explica l’origen i funció de l’Estació Enològica, i es 

posa en valor la importància arquitectònica i històrica de l’edifici. Seguidament, el muntatge expositiu fa referència 

a la història del «Reus, París, Londres» del segle xviii, així com l’origen del vermut de Reus, les 8 marques actuals i 

la Ruta del Vermut de Reus. A banda de l’organització d’activitats, la Casa del Vermut i el Vi disposa d’un espai de 

degustació, que simula la barra d’un bar, perquè ningú se’n vagi sense tastar el vermut que fa que la ciutat de Reus 

sigui coneguda arreu.

https://www.reusturisme.cat/

Nou centre de visitants al monestir de Poblet

El monestir de Poblet té 2 espais nous que complementen la visita al monument i fan que la vida monàstica del 

segle xxi es vegi d’una manera renovada: el centre de visitants i l’ampliació i nou recorregut expositiu del museu. El 

centre de visitants ofereix una introducció a la història, evolució i actualitat del monestir, Patrimoni Mundial, mitjançant 

audiovisuals, projeccions i pantalles interactives. D’altra banda, s’ha renovat i duplicat l’extensió de l’espai museístic, 

amb la incorporació de les sales de l’abat Copons i l’abat Mengucho, que inclou tant peces originals de Poblet com 

procedents de donacions. Amb tot això les persones que visiten Poblet tenen més facilitat per ubicar el monestir en 

el context de la seva creació, fa més de 8 segles, i poden recórrer la seva història fins al moment actual.

http://poblet.cat/

Visites guiades al castell del Catllar

El del Catllar és l’únic castell de frontera de la zona del Baix Gaià que s’ha museïtzat i es pot visitar durant tot 

l’any. Es troba damunt les restes d’un poblat protohistòric (dels segles viii-v aC), en un turó que dominava un dels 

meandres del riu Gaià. Malgrat que tradicionalment s’ha datat com del segle xi, quan el riu era la frontera entre els 

comtats catalans i el regne d’Al-Àndalus, o fins i tot abans, les restes conservades daten principalment dels segles xii 

al xvi. Només es pot fer la visita guiada en català, castellà, anglès i francès. 

https://www.elcatllar.cat/visita-el-catllar/

Aquopolis afegeix una zona VIP 

El parc aquàtic i delfinari Aquopolis Costa Daurada, situat a la Pineda, al costat de Salou, té una nova zona VIP, 

pensada per als que fugen de les gentades i prefereixen els llocs més tranquils. Compta amb cabanes de fusta que 

disposen de gandules, zona de sofàs, wifi, televisor, caixa de seguretat i nevera. També hi ha les zones vip Chill Out i 

Maui, perquè es pugui triar el que més s’escau en cada moment.

https://costa-dorada.aquopolis.es

https://www.porttarragona.cat/ca/
http://www.cdgolf.es/?lang=ca
https://challenge-salou.com/ca/
https://www.voltacatalunya.cat/ca/
https://granfondocambrilspark.com/ca/
https://www.polargranfondolamussara.com/
http://www.mundialito.org/
http://www.cataloniatrekfestival.cat/
https://www.concursdecastells.cat/
https://www.concursdecastells.cat/
http://turisme.calafell.cat/
http://www.caminskm0.com
https://www.reusturisme.cat/
http://poblet.cat/index.php?&&&&Y2E%3D
https://www.elcatllar.cat/visita-el-catllar/
https://costa-dorada.aquopolis.es/al-parc/zona-vip/?lang=ca
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Estrena del miniestadi i 2 camps de futbol platja a Salou

El Complex Esportiu Futbol Salou ha viscut un salt cap a la professionalització de la seva oferta amb la incorporació 

d’un miniestadi amb capacitat per a 1.000 persones, graderies i una tribuna especial des de la qual retransmetre 

els partits. Una altra de les novetats són 2 camps de futbol platja amb mides internacionals. Aquestes reformes 

comporten una oferta final de 6 camps de futbol 11 de gespa artificial, 2 camps de futbol 11 de gespa natural, 2 

camps de futbol 11 de gespa híbrida, 1 camp polivalent de futbol i rugbi de gespa artificial, el miniestadi amb gespa 

natural, 1 camp de futbol 7 de gespa artificial i 2 camps de futbol platja. Completen l’oferta esportiva uns vestidors, 

un bar, una zona chill-out i aules de formació.

https://www.futbolsalou.com

Creix l’oferta hotelera

La Costa Daurada disposa de 2 nous establiments que amplien l’oferta hotelera de la zona. A Vila-seca, l’Hotel 

Colorado Creek, de 4 estrelles i 150 habitacions, se situa a PortAventura World. D’altra banda, les persones que 

visiten Salou tenen també un altre hotel per escollir: el Golden Costa Salou, de 4 estrelles superior de categoria 

només adults. Amb 167 habitacions, l’hotel està situat a la platja i té totes les comoditats d’un establiment de la seva 

categoria.

https://www.portaventuraworld.com

https://www.goldenhotels.com/es/costa-dorada/costa-salou

COSTA BARCELONA

Les comarques de Barcelona reben la certificació de Destinació Biosphere Gold 

Les comarques de Barcelona han rebut la certificació Biosphere Gold com a destinació turística sostenible per 

complir amb els requisits de Destinació de la Biosfera i l’adquisició de destinació Biosphere Gold. Aquest distintiu 

reconeix no només la sostenibilitat turística desenvolupada a partir de la certificació Biosphere, sinó també la feina 

feta per ampliar el compromís a les empreses i serveis turístics de la destinació. 

La categoria Gold s’adquireix després d’un procés d’auditoria i exigeix que, a més a més de la certificació 

Biosphere, s’hagi desenvolupat una feina d’implicació de les empreses de la destinació. Així, aquestes empreses 

amb bones pràctiques sostenibles obtenen el segell Biosphere Commited Entity.

https://www.barcelonaesmoltmes.cat

Neix la Barcelona Golf Destination

Coincidint amb l’Any del Turisme Esportiu, s’ha creat la Barcelona Golf Destination, associació formada pels set 

camps de la província de Barcelona amb l’objectiu d’organitzar conjuntament l’oferta de productes turístics de golf 

per posicionar la ciutat com a destinació emergent d’aquest esport a escala internacional. Una de les propostes 

de l’associació és crear el BCN Golf Pass, una targeta que permet jugar en fins a 5 camps de la província amb una 

única gestió i un únic pagament. Els clubs de golf que formen aquesta associació són: Club de Golf Barcelona, Real 

Club de Golf El Prat, Golf La Roca, Club de Golf Llavaneres, Club de Golf Montanyà, Club de Golf Terramar i Club de 

Golf Vallromanes.

https://www.barcelonaesmoltmes.cat

El Circuit Barcelona-Catalunya, capital del motor 

El Circuit Barcelona-Catalunya, de Montmeló, com és habitual, és l’escenari de les grans competicions de la Fórmula 1, 

com el Gran Premi d’Espanya d’F1, que enguany es disputarà els dies 8, 9 i 10 de maig. Les persones aficionades podran 

gaudir, a més de l’emoció de les carreres que disputen els millors pilots del món, d’animacions, de la signatura d’autògrafs, 

de música i de gastronomia. D’altra banda, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP està previst per al dia 7 de juny.

www.circuitcat.com

Penedès 360 Challenge. Vi Running - Vi Cycling

La Penedès 360 Challenge (P360C) és una proposta esportiva que combina córrer i anar amb bicicleta en el marc del 

Penedès. Amb les rutes Penedès 360 com a rerefons, s’ofereix un cap de setmana ple d’activitats esportives, però 

també de propostes de lleure, cultura i gastronomia. La primera edició de la P360C està prevista per als dies 18, 19 i 

20 de setembre.

El dissabte 19 es disputaran tres carreres de muntanya amb distàncies que aniran des de la marató fins als 10 

quilòmetres: la Marató del Vi, la Mitja d’Ull de Llebre i la Popular del Xarel·lo. Hi haurà estands d’elaboradors de vi i 

productes del territori, de degustació i d’activitats lúdiques, a més a més de xerrades. El diumenge serà el dia de les 

bicicletes de muntanya, també amb 3 distàncies i diferents nivells tècnics: Pedals del Vi, Pedals de Verema i Pedals 

de Most. La convocatòria està oberta a tothom, tant els qui competeixen com els que volen fer una passejada lúdica 

i conèixer el Pla del Penedès. 

http://penedes360challenge.com

Música quilòmetre 0 a l’estiu barceloní 

Les comarques de Barcelona s’omplen de música cada estiu. El Sónar i el Primavera Sound són els dos grans 

esdeveniments que atrauen els incondicionals any rere any. Però per a aquells qui fugen de les massificacions, hi 

ha altres festivals en els quals, a més a més de la música, s’ofereixen altres atractius. Son Solers i Vida Festival se 

celebraran el juliol. El primer, que es reconeix com a Slow Festival, reuneix els seus seguidors en un paratge idíl·lic del 

Garraf. Vida Festival, per la seva banda, aconsegueix l’equilibri entre mar, música i divertiment a Vilanova i la Geltrú. 

VinyaSons, el Festival de Música, Vi i Gastronomia dels cellers del Penedès se celebrarà entre juny i agost. 

www.sonssolers.cat

https://vinyasons.com

www.vidafestival.com

La Granollers Cup, referent mundial de l’handbol

Des de fa 22 anys Granollers organitza el més important Torneig Internacional d’Handbol Base del sud d’Europa. 

El 2020, entre els dies 24 i 28 de juny, més de 5.000 esportistes procedents d’arreu aniran a la capital del Vallès 

https://www.futbolsalou.com/ca/noticies/estrena-del-miniestadi-i-dos-camps-de-futbol-platja/
https://www.portaventuraworld.com/ca
https://www.goldenhotels.com/ca/costa-daurada/costa-salou/
https://www.barcelonaesmoltmes.cat
https://www.barcelonaesmoltmes.cat/
https://www.circuitcat.com/ca/
http://penedes360challenge.com/ca/
http://www.sonssolers.cat/
https://vinyasons.com/
http://www.vidafestival.com
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Oriental per participar en els més de 1.000 partits del torneig i gaudir també de les activitats que el club Balonmano 

Granollers organitza per a l’esdeveniment. 

Granollers va ser la seu de les competicions d’handbol dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, subseu del 

Campionat del Món Absolut Masculí que es va celebrar a Espanya el 2013, i el 2021 està previst que organitzi el 

Campionat del Món Absolut Femení. El club Balonmano Granollers té, a mes a més, una llarga trajectòria en la 

promoció d’aquest esport entre els més joves i en la formació de valors, com l’esportivitat i el respecte. 

https://granollerscup.com

PAISATGES BARCELONA

Curses d’alta muntanya al parc natural del Cadí-Moixeró

Entre els dies 2 i 4 d’octubre es faran les curses d’alta muntanya al parc natural del Cadí-Moixeró que convoquen 

cada any professionals i aficionats a aquestes proves d’alt rendiment.

L’Ultra Pirineu és la prova reina, que atrau participants procedents de més de 50 països. Al llarg dels seus 94 

quilòmetres de distància els corredors passen per llocs espectaculars del parc natural i han de salvar els 6.200 

metres de desnivell positiu. La prova té el punt de sortida i arribada a Bagà. 

Els qui prefereixen recorreguts una mica menys exigents tenen altres opcions en el mateix entorn natural: la Trail 

Pirineu, amb 56 quilòmetres de distància i 2.800 metres de desnivell positiu, exigeix també una molt bona preparació. 

La Sky Pirineu, que recorre 36 quilòmetres i 2.600 metres de desnivell, i la Mitja Pirineu, 19 quilòmetres i 600 metres 

de desnivell, és idònia per a aquelles persones que s’inicien en aquestes competicions de muntanya. 

https://ultrapirineu.com

Ecorail del Cardener, pedalejar per la via del tren tot fent turisme

L’Ecorail del Cardener és un projecte innovador i original que aprofita les vies ferroviàries del territori per convertir-les 

en un sistema de transport turístic. El recorregut té 8 quilòmetres, entre el poble de Callús i el Mas de Sant Iscle, a 

prop del parc de l’Agulla, a Manresa. Al llarg de l’itinerari, hi ha diferents punts d’interès turístic, històric i paisatgístic. 

L’entorn natural que envolta aquest tram aporta gran valor al trajecte, amb magnífiques vistes de Montserrat, el Pla 

de Bages i el paisatge del Cardener. S’utilitzen vehicles lleugers, el Ciclorail i el Trenpat, una mena de bicicletes que 

tenen en comú la lleugeresa, la simplicitat i la reduïda velocitat a la qual es desplacen.

http://www.ecorail.cat/

Recorregut medieval i modernista per Món Sant Benet 

Món Sant Benet, projecte cultural, turístic i de lleure d’una gran singularitat, proposa una sortida des de Barcelona 

amb autocar que inclou la visita a la part medieval del monestir (església, claustre, celler) i a les estances 

modernistes, que van ser residència d’estiueig del pintor Ramon Cases, a més a més del dinar al restaurant La 

Fonda. Les sortides es fan des de la Pedrera, a Barcelona, cada dissabte a les 9.30, i acaben, al mateix lloc, a les 

18.00. Cal fer-ne reserva al web monstbenet.com.

https://monstbenet.com

TERRES DE LLEIDA

Més navegabilitat sense interrupcions en la Noguera Pallaresa

Ja es pot navegar sense interrupcions al llarg de 50 quilòmetres pel riu Noguera Pallaresa amb 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 (el Pallars Jussà). 

Amb aquesta iniciativa les comarques dels dos Pallars se situen a l’altura dels millors grans descensos mundials 

en aigües braves amb embarcacions i s’obren grans expectatives en el sector turístic en general, i sobretot en el 

de les empreses dels esports d’aventura i turisme actiu, atès que la nova oferta d’activitats permetrà ampliar un 

tram de descens amb barques de 15 quilòmetres actuals fins a 56 quilòmetres (des de la zona d’Escaló fins a la 

presa de Sant Antoni) i eixamplar l’oferta d’activitats del riu Noguera Pallaresa. L’Associació d’Empreses de Turisme 

Actiu i Esports d’Aventura del Pallars Sobirà es mostra molt satisfeta, ja que s’uneix la navegabilitat entre les dues 

comarques i al mateix temps es generen nous recursos turístics.

http://www.aralleida.cat/

Guardonada la Ruta de la Flor del Presseguer a Aitona 

La campanya de la flor a Aitona és una activitat del projecte Fruiturisme que té lloc a la primavera per tal que els 

visitants gaudeixin de sortides organitzades pels camps de presseguers i descobreixin els racons i el patrimoni 

cultural i arquitectònic d’aquesta població del Segrià. Com a novetat, enguany s’ha incorporat el TastAitona, en què 

es podran tastar tapes elaborades amb productes locals (formatge, melmelada, fruita, xai, calçots, embotits, mel, 

xocolata, etc.). La previsió de l’Ajuntament d’Aitona per a la pròxima edició de la campanya és continuar creixent 

pel que fa al nombre de visitants i superar la xifra dels 18.000 de l’edició anterior, que ja va representar un salt 

exponencial molt important en relació amb l’any 2017, quan va rebre 5.500 visitants, i el 2016, que en va tenir 1.500.

Dins de la campanya es proposa la visita guiada-concertada tot fent la Ruta de la Flor Rosa del Presseguer. 

L’activitat es divideix en dues parts. La primera és la visita als camps privats de fruiters, amb autocar i dos guies 

pagesos que ofereixen als participants una experiència visual única i un recorregut per conèixer de primera mà 

l’agricultura de regadiu de les terres de Lleida, el naixement del fruit i el món de la fruita dolça. Es fan parades a punts 

estratègics i a miradors naturals per gaudir d’aquest espectacle de color. 

Per tot això la Ruta de la Flor Rosa del Presseguer ha estat reconeguda i ha rebut un Guardó del Turisme, que 

atorga la Generalitat de Catalunya, en la categoria de Millor Experiència Turística. L’originalitat del projecte, la 

innovació i la implicació de la població local i dels agricultors ha fet que sigui reconeguda també per la Unió Europea.

www.fruiturisme.info 

Primer Punt d’Interpretació del Romànic del Pallars Sobirà

El Centre de Documentació dels Pirineus (CEDPIR) ha posat en funcionament el Punt d’Interpretació del Romànic 

del Pallars Sobirà, a la localitat de Son del Pi. És el primer centre d’aquestes característiques a la comarca i 

pretén contribuir a la recuperació de la memòria patrimonial de la zona. L’espai està basat en criteris expositius 

de tecnologies interactives, panells estàtics i dinàmics d’imatges, bandes sonores i sensacions projectades. Una 

visita al punt d’informació, d’uns 100 metres quadrats, ofereix al visitant un viatge virtual a l’arquitectura, la pintura 

i l’escultura de l’època romànica del Pallars Sobirà; al context geogràfic, històric i descripció de l’arquitectura, 

https://granollerscup.com/cat/
https://ultrapirineu.com
http://www.ecorail.cat/
https://monstbenet.com/ca
http://www.aralleida.cat/
http://www.fruiturisme.info
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degustació dels productes més típics com els musclos i l’arròs, i tenen com a protagonistes el mar, el riu, la història i 

la gastronomia de la Ràpita.

https://enlarapita.com

El Delta des de totes les perspectives

El delta de l’Ebre, Reserva de la Biosfera, té una gran varietat de propostes per a tothom. La riquesa natural, 

gastronòmica i cultural de les Terres de l’Ebre i la varietat d’activitats que s’hi poden fer la converteixen en una 

destinació idònia per a tota mena de persones. La combinació d’anar amb bicicleta pel camí de sirga i la navegació 

pel riu en piragua, per exemple, o bé rememorar el passat de la zona i admirar el paisatge fluvial a bord d’un llaüt 

(embarcació tradicional de riu) són algunes de les propostes per conèixer i gaudir de la zona per terra, mar i riu. 

I també per assaborir-la, perquè totes les propostes es complementen amb la degustació dels productes més 

suggestius, com l’arròs i el peix, tant de riu com de mar, i els vins de la Terra Alta.

https://terresdelebre.travel/experiencies

BARCELONA

La Pedrera disposa d’audioguies infantils

Amb intenció que els visitants més petits coneguin la Pedrera d’una manera atractiva i adequada a la seva edat, 

durant la visita els acompanyarà en Ramonet, un nen molt entremaliat que somia ser arquitecte com Antoni Gaudí. 

A través d’una narració que nens i nenes segueixen per mitjà d’una audioguia, en Ramonet els descobreix i explica 

els espais curiosos i interessants i les característiques d’aquest edifici singular, com la terrassa o el pis dels veïns.

El sistema d’audioguia és innovador, vivencial i suggeridor i està ideat per facilitar-ne el recorregut, ja que funciona 

automàticament a través de sensors. L’audioguia està disponible en català, castellà, anglès, xinès, francès, alemany, 

portuguès, italià, rus, japonès i coreà i s’inclou en el preu de l’entrada. 

www.lapedrera.com

Barcelona, seu de grans congressos

Barcelona es reafirma any rere any com a destinació idònia per a la celebració de congressos, esdeveniments i 

reunions d’empreses. L’IBTM Word, el saló dels viatges de negocis, congressos i incentius per a professionals 

que permet valorar la salut del sector, així ho ha confirmat. El mateix IBTM ha renovat la ciutat com a seu per 

3 anys més. Turisme de Barcelona, a través del Barcelona Convention Bureau, ha confirmat 33 congressos de 

més de 1.000 delegats per al 2020, entre els quals els del sector mèdic, com el de les malalties respiratòries i 

el d’oncologia pediàtrica. I els pròxims anys se celebraran a Barcelona algunes trobades d’especial importància 

com ara el Congrés Mundial del Parkinson, el 2022, o la fira Seafood Expo Global, el 2021, que espera rebre uns 

30.000 visitants.

http://professional.barcelonaturisme.com

l’escultura, la pintura mural i la pintura sobre taula i talles. Durant tot l’any es realitzen visites concertades per a grups 

al punt d’interpretació que tenen una durada aproximada d’una hora.

www.pyrenea.com

El Museu de les Papallones de Catalunya es trasllada a Ribera de Cardós

Després de 15 anys de funcionament a Pujalt, en el municipi de Sort, el Museu de les Papallones de Catalunya obrirà 

les portes aquest estiu a Ribera de Cardós, a la mateixa comarca del Pallars Sobirà. A l’espai museístic s’exhibirà 

una col·lecció de més de 3.500 exemplars, les mateixes que es mostraven a l’antic museu. La resta, fins a arribar 

els 25.000 exemplars del fons del museu, estaran en un segon local. Aquest fons científic és considerat una de les 

quatre col·leccions de referència a Catalunya, juntament amb el Museu de Ciències Naturals de Barcelona del Parc 

de la Ciutadella, el Centre de Recursos de Biodiversitat Animal de la Universitat de Barcelona i l’Institut de Ciències 

del Mar del CSIC.

Entre les curiositats de la col·lecció, que conté les espècies que volen a Catalunya amb totes les seves varietats, 

destaca la papallona més gran del món i també la més petita. La joia del museu és una papallona única en el món 

descoberta a Andorra l’any 1994, l’Heodes virgaureae pyrenaeicola mariateresa.

www.papallones.cat

VAL D’ARAN 

El centre d’interpretació de l’Artiga de Lin ja és una realitat

Aquest ambiciós projecte se suma a l’oferta que el paratge natural de l’Artiga de Lin ofereix als milers de persones 

que any rere any visiten la Val d’Aran per conèixer un dels llocs més espectaculars del Pirineu, els Uelhs deth Joeu, i 

també 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 l’aproximació a qualsevol dels cims que emmarquen aquest paratge; destaca la 

ruta aranesa a l’Aneto. Es tracta d’una ruta més llarga que l’habitual ascensió des de la Renclusa i que transcorre 

a través del Còl de Toro (2.236 m) fins al Pla d’Aigualluts, i des d’allà, a través d’un llarg ascens, fins a la glacera de 

l’Aneto, i fins al cim (3.404 m).

www.visitvaldaran.com

TERRES DE L’EBRE 

Temporada Alta, activitats per gaudir de la Ràpita tot l’any

Sortides en caiac, pesca, itineraris històrics o rutes per veure les muscleres en Golondrina o tot fent paddle-surf són 

algunes de les propostes de Temporada Alta, una iniciativa que convida a gaudir del delta de l’Ebre i de la badia 

dels Alfacs també fora de la temporada d’estiu, ja que a la zona el bon clima predomina durant tot l’any. Així, des 

de l’Estació Nàutica de Sant Carles de la Ràpita proposen més de 30 activitats. Moltes de les propostes inclouen 

https://enlarapita.com/ca
https://terresdelebre.travel/experiencies
https://www.lapedrera.com/ca
http://professional.barcelonaturisme.com/Professionals/home/_Ukvru92jxZAinJbZr01hgO0SnsEoib2qwFbedc88NctCgbHoD3rd_w
http://www.pyrenea.com
http://www.papallones.cat
https://www.visitvaldaran.com/ca/
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Empreses compromeses reben el distintiu Biosphere

Barcelona té un compromís amb la sostenibilitat. Prova d’això és la certificació Biosphere que té la ciutat i que es 

fa extensiva a les empreses que s’adhereixen al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere. 

De moment, hi ha més de 200 empreses turístiques compromeses, 50 de les quals han rebut el distintiu d’empresa 

sostenible. Per obtenir-ne el distintiu, aquestes companyies, un cop inscrites, han de passar un període de formació 

i rebre assessorament per introduir millores sostenibles en el funcionament del seu dia a dia, sostenibilitat que inclou 

tots els aspectes, tant ambientals, com socials i culturals.

http://professional.barcelonaturisme.com

http://professional.barcelonaturisme.com/Professionals/home/_Ukvru92jxZAinJbZr01hgO0SnsEoib2qwFbedc88NctCgbHoD3rd_w

