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CATALUNYA, SEMPRE
PER DESCOBRIR
Conèixer Catalunya sembla fàcil. És un territori que es pot creuar de nord a sud en cotxe en menys
de quatre hores. La proposta d’aquestes pàgines, malgrat tot, va més enllà d’un viatge llampec.
Et convidem a descobrir el caràcter i l’encant de les nostres ciutats, viles i pobles. Coneixeràs
ciutats mitjanes i viles petites que tenen personalitat pròpia, la majoria de les quals han estat seu
de diferents cultures i viscut diversos moments d’esplendor, plasmats en la seva arquitectura
i, també, en el caràcter que les fa úniques. Parlem de tradicions, de delícies gastronòmiques o
d’aficions relativament modernes, com la música de jazz o els espectacles de circ, que creixen de
manera inexplicable, gairebé màgica, en una ciutat en concret.
Arribaràs a pobles petits on la carretera no continua perquè ja ha acabat la seva missió de
portar-te a un lloc encantador. Pobles on els pocs habitants són molt conscients del valor del seu
paradís i ho mostren amb orgull i amb ganes de compartir. En alguns et semblarà que has viatjat
en el temps, en travessar les seves muralles medievals. I en d’altres et sentiràs protagonista d’una
història antiga, com la que van viure Hemingway o Dalí. Hi podràs menjar productes acabats de
sortir del mar, de la terra o d’un celler amb regust al paisatge en el qual han vist la llum.
El millor de tot plegat és que algunes rutes dibuixen un mapa mental on l’art, la gastronomia o
les tradicions agermanen diverses poblacions, grans i petites. Llocs on un artista com Joan Miró
va desenvolupar la seva obra, on les torres humanes tenen especial importància o on l’arròs és
protagonista de plats deliciosos.
Totes les poblacions que apareixen en aquesta publicació han obtingut el corresponent segell
de qualitat de l’Agència Catalana de Turisme. Aquests segells garanteixen que les experiències
viscudes en els llocs acreditats seran satisfactòries.
No dubtis a emprendre el viatge, sempre hi ha una cosa meravellosa per descobrir.
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Pobles amb Encant
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UnA DESTINACIÓ ACCESSIBLE

CiuTATS, VILES
I POBLES PER
A TOTHOM
Administracions i empreses treballen contínuament
per millorar l’accessibilitat i perquè tothom pugui gaudir
de les experiències turístiques a Catalunya
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Tarragona, la visita a les muralles disposa d’un servei
d’informació en braille. La ruta
pel centre històric de Vic ofereix
un recorregut específic per a persones amb
mobilitat reduïda. La visita a la Masia Freixa
de Terrassa es pot reservar en diferents llengües, inclosa la de signes. La magnífica Seu
Vella de Lleida s’ha esforçat per suprimir les
barreres. Al Gaudí Centre Reus i a la catedral de Solsona, també veiem aquest esforç
per eliminar barreres, igual que a Manresa
amb la ruta medieval o amb l’itinerari accessible de Girona. El caràcter de les ciutats
catalanes queda reflectit en el compromís
que han adquirit a l’hora de posar les seves
experiències turístiques a l’abast de tothom.
Catalunya és una de les destinacions turísti-

1. passarel·LES
ALS CENTRES
HISTÒRICS.
2. panELLs
informatiUs
en braille.
3. GuIES QUE
PARLEN EN
LLENGUA DE
SIGNES.
4. visitEs
autoguiadEs
en Llengua
de signEs.
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ques més accessibles d’Europa, fet que es
posa de manifest en l’especial atenció mostrada cap al col·lectiu de persones amb discapacitat. Els petits pobles amb encant
també volen enamorar tots els turistes sense excepció, com és el cas de Peratallada,
que ha adequat itineraris per acostar els
seus carrers medievals al visitant amb cadira de rodes, o gaudir de tota la informació
que ofereix el Centre d’Interpretació de les
Muntanyes de Prades en braille, assistir a
les actuacions dels diversos festivals musicals de Calella de Palafrugell o admirar les
principals fites turístiques de Rupit en llengua de signes.
Aconsegueix més informació de cada equipament o destinació a
turismeperatothom.catalunya.com.
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a les ciutats
i viles amb caràcter

CIUTATS
I VILES AMB
CARÀCTER
Catalunya és un país petit i, llevat de Barcelona, les
ciutats són petites pel que fa a extensió i a nombre
d’habitants. En canvi, quant a la història, monuments i
vida cultural són grans focus d’atracció. Descobrirem
ciutats mitjanes, algunes de les quals havien tingut
el títol històric de vila, en reconeixement a la
importància del seu mercat, del poder religiós
del seu monestir o església i d’altres
característiques culturals (o fins i tot
bèl·liques) destacables al llarg
de la seva història.

MarQUES
TURÍSTIQUES
Catalunya es divideix en nou marques
turístiques que es distribueixen sobre
el terreny com es mostra en el mapa.
Les següents ciutats s’han ordenat
començant des de la zona nord
del mapa i seguint en
sentit horari.

Val
d’Aran
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Barcelona
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Pirineus

escAPA’T a

SOLSONA

una experiÈncia
ENTRE gEgantS
Solsona és una població que es manté fidel al seu
patrimoni. No debades, es tracta de la ciutat catalana
amb més gegants i elements del bestiari popular
per metre quadrat, que llueix en celebracions com el
Carnaval, el Corpus o la Festa Major, dedicada a la Mare
de Déu del Claustre.
Situada al Prepirineu, molt a prop del centre
geogràfic de Catalunya, Solsona presumeix d’un entorn
natural envejable, on podràs gaudir de moltes rutes
a peu, a cavall o en bicicleta, com la del parc de la
Mare de la Font; a més de nombroses visites guiades i
experiències d’ecoturisme i aventura, des de caiac fins
a barranquisme sense oblidar l’esquí.

© AJUNTAMENT DE SOLSONA

+ Informació
Turisme Solsona
solsonaturisme.com
Facebook
facebook.com/solsonaturisme
Twitter
twitter.com/solsonaturisme
Instagram
instagram.com/solsonaturisme

baLl de gEGANTS DURANT El
carnaval de solsona.

Ciutats i viles amb caràcter
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Les bates de colors de les comparses, els
“gegants bojos” i la sàtira del sermó són
els elements més singulars del Carnaval
de Solsona, una celebració imprescindible.
Quant
temps tens?
1

UN dIa

Comença el dia a l’emblemàtic Portal
del Pont, entrada principal a la ciutat
emmurallada.
u Descobreix el conjunt catedralici,
a la capella de la Verge del Claustre
i el Palau Episcopal.
u Assaboreix els trumfos i les trufes
de la zona, en algun restaurant del
centre històric.
u Visita el Museu de Solsona
Diocesà i Comarcal. museusolsona.cat
u Contempla les restes museïtzades
del fossar i de la muralla medievals.
u

DistÀncia
de SOLSONA a

Barcelona 106 km
Girona 160 km
Lleida 105 km
Tarragona 132 km
Manresa 47 km
Vic 88 km

COM ARRIBAR-HI

En transport públic:
Bus ALSA
alsa.es
Per carretera:
google.es/maps
Aparcament:
gratis en qualsevol
carrer de la ciutat.
Limitació temporal
només a les zones
cèntriques i comercials.
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DOS dIEs

Recorre el casc antic, les places
Major i de Sant Joan, el carrer del
Castell.
u Visita el toll del Gel.
u Gaudeix d’una taula d’embotits
del Solsonès en alguna taverna del
casc antic.
u Puja al campanar de la catedral per
gaudir de les millors vistes de la ciutat.
u Tasta els productes de la zona als
establiments més emblemàtics de la
ciutat amb la visita guiada Tasta
Solsona.
u Passa la nit en un allotjament de
la ciutat.
u Passeja pel parc de la Mare de la
Font fins a la talaia de Castellvell.
u Esmorza de pícnic al parc.
u Refresca’t a les fonts gòtiques de
la ciutat, com la de l’església, la de
Sant Joan o la del Castell.
u

Ciutats i viles amb caràcter

TRES dIEs

Visita el Centre d’Interpretació del
Solsonès.
u Descobreix els centinelles de la ciutat
a la Ruta dels caps de biga.
u Gaudeix dels bolets del Solsonès
(durant la temporada) en algun
restaurant de la ciutat medieval.
u Visita el santuari del Miracle, gran
obra del barroc i visita la formatgeria
formatgeriaelmiracle.coop.
u Passa la nit en un allotjament del
centre.
u Escapa’t a Olius, on podràs visitar la
cripta romànica de Sant Esteve i el
cementiri modernista.
u Assaboreix carns a la brasa de la
zona en algun dels establiments del
Gremi d’Hostaleria del Solsonès.
u Passeja pel carrer de Sant Llorenç,
on podràs entrar al Quarto dels
Gegants o les restes museïtzades
d’una casa del s. xiv.
u Dorm en un monument modernista.
u Recorre a peu la Solsona dels
Llobera, amb parada al seu palau
gòtic del segle xv.
u Escapa’t a la vall de Lord i visita la
formatgeria Valette. valette.cat
u

2
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3

Segueix la breu ruta a peu pel coll
de Jou, fins al mirador del Codó.
u Tasta la pastisseria artesanal del
casc antic.
u

PER CONÈIXER LA CIUTAT
MÉS A FONS

u Fes coincidir la teva visita amb el
Carnaval, declarat d’interès turístic
o la Festa Major, festa patrimonial
d’interès nacional.
u Realitza la visita guiada Solsona
monumental, si hi vas el cap de
setmana, volta pel barri antic per
submergir-te en el caràcter de Solsona.

1. la mulassa escup fOC durant
la festa maJor.
2. Vista des del castellvell.
3. mare de déu del claustre.

© IMAGEN M.A.S.

Solsona

u Coneix la Solsona modernista des
de l’hotel Sant Roc fins a la casa
d’August Font.
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La zona comercial es concentra
a l’artèria que creua el cas
històric, pels carrers del
Castell i Sant Miquel, i la
plaça Major, i té diversos
establiments emblemàtics, com
forns, pastisseries i botigues
d’artesania local, on podràs
adquirir cistells de vímet,
sabatilles d’espart i els famosos
ganivets i navalles Pallarès.
Mercats setmanals: els
divendres i els dimarts
(en versió reduïda), al passeig,
la plaça Major i les places
i carrers adjacents.

HI VAS EN FAMÍLIA?

El Museu de Solsona ofereix
visites teatralitzades dos
dissabtes al mes, una activitat
que traslladarà els més petits
cent anys enrere. L’últim
dissabte de juliol hi ha la
Trobada de Gegantons, on cada
nen dissenya el seu gegant.
Si no tens la sort d’anar-hi en
aquestes dates no et perdis el
Quarto dels Gegants.
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Mare de la Font
maredelafont.cat
Restaurant Fermín
restaurantfermin.com
El Solsonès
campingsolsones.com/restaurant/
inici
La Cabana d’en Geli
restaurantlacabanadengeli.es
El Castell
castell.cat
La Tasketa de la Núria
latasketadelanuria@gmail.com

4

Altres propostes
solsonaturisme.com/ca/on-menjar

ON POTS DORMIR?

Hotel Sant Roc ****
hotelsantroc.com
La Freixera ****
lafreixera.com
Gran Sol ***
hotelgransolsolsona.com
Solsona Centre **
hotelsolsona.com
Hostal Crisami **
hostalcrisami.com
Càmping del Solsonès (1a cat.)
campingsolsones.com

1
2
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HI VAS DE COMPRES?

ON POTS MENJAR?

3

Altres propostes
solsonaturisme.com/ca/on-dormir
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Els tres tombs (gener)
Carnaval (febrer-març)
Fira del Trumfo i la Trufa (març)
Caramelles (març-abril)
Fira de Sant Isidre (maig)
Corpus Christi (juny)
AIMS Festival (agost)
Biofira l’Ecològica (juliol)
Festa Major (setembre)
Fira del Bolet del Solsonès
(octubre)
Fira del Tió (desembre)

Solsona
és una ciutat moderna
que conserva intactes
les seves tradicions.

© AJUNTAMENT DE SOLSONA

hi vas de festa?

Pirineus

NO T’HO PERDIS!

Una visita a Solsona no es pot
considerar completa sense
un recorregut per la comarca.
A l’hivern pots escapar-te, en
només 35 minuts, fins al Port
del Comte, on a més d’esquiar
pots fer rutes en raquetes per
trajectes senyalitzats.
A l’estiu, escapa’t a algun dels
rius i, després d’un passeig en
caiac, submergeix-te a la piscina
d’aigua salada de Cambrils,
“el mar Mort dels Pirineus”.
Si t’agrada l’aventura pots saltar
amb corda elàstica des de la
tercera plataforma més alta del
món en un pantà, contractar un
guia per recórrer la via ferrada,
baixar un barranc o volar en
parapent.

1. El pOnt I la catedral
de solsona.
2. cap de biga, en un balcó.
3. FOnt gÒtica A la plaÇa
de Sant Joan.
4. fOnt A la plaÇa de la Catedral.

Ciutats i viles amb caràcter
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escAPA’T a

girona

diversiTAT EN
TOTS ELS SENTITS
A cavall entre la Costa Brava i els Pirineus, Girona està
a només 65 quilòmetres de la frontera francesa
i a 100 de Barcelona. Per tant, a més de la seva
importància estratègica a efectes comercials, la ciutat
és un punt de partida excel·lent per conèixer la riquesa
i varietat dels seus paisatges.
A part dels vestigis de l’època romana i medieval, del
call i el ric patrimoni d’edificis romànics i modernistes,
la capital gironina és una ciutat diversa amb una
important oferta d’esdeveniments, enfocats a públics
diferents; experiències úniques com Girona, Temps de
Flors, i una gastronomia reconeguda en l’àmbit mundial
gràcies a la feina dels xefs i restauradors locals.

© s-e-. Georama

+ Informació
Girona Turisme
girona.cat/turisme
Facebook
facebook.com/Turismegi
Twitter
twitter.com/turisme_gi
Instagram
instagram.com/turisme_gi

El rIU Onyar I LES FAÇANES
DE COLORS.

Ciutats i viles amb caràcter
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L’oferta gastronòmica de la ciutat no es
limita al Celler de Can Roca; descobreix
i assaboreix els productes de Girona
Excel·lent i els vins DO Empordà als
restaurants de Girona Bons Fogons.

Quant
temps tens?

Girona

DistÀncia
de GIRONA a

Barcelona 104 km
Lleida 231 km
Tarragona 190 km
Vic 69 km
Manresa 122 km
Figueres 43 km

l’emblemàtica lleona, la
basílica de Sant Feliu i la catedral.
uAtura’t al call i el Museu d’Història
dels jueus. girona.cat/call
u Degusta productes com la Vedella
Bencriada i la poma de Girona en
algun restaurant del Barri Vell.
u Creua el pont de Gómez i contempla
les cases de l’Onyar.
u Viu una tarda de compres pels
establiments de l’Eix Eixample.

DOS dIEs

d’un esmorzar de forquilla
als establiments de l’Associació
d’Hostaleria, Turisme i Restauració
Girona.
COM ARRIBAR-HI
u Passeja pel jardí de l’Àngel.
En transport públic:
u Segueix el passos de l’arquitecte
Tren d’Alta Velocitat
modernista Rafael Masó i reconeix la
renfe.com
seva obra per tota la ciutat.
Tren Rodalies Renfe R11
u Menja tapes per la plaça de la
rodalies.gencat.cat/
Independència.
Bus Alsa
u Atura’t als Banys Àrabs.
alsa.es
u Dorm en algun petit hotel del barri
Avió
vell.
aena.es/es/aeropuerto-girona- u Segueix els passos dels Lannister
costa-brava/index.html
pels carrers de Girona a través de la
Per carretera:
Game of Thrones Experience.
google.es/maps
u Assaboreix la cuina de mercat i
Aparcament:
d’autor de Girona Bons Fogons.
36 aparcaments (18 de públics u Visita el Museu del Cinema.
i 18 de privats) al centre
u Consulta la programació dels cines
de la ciutat.
Truffaut i gaudeix d’una bona pel·lícula.
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u Gaudeix

Ciutats i viles amb caràcter

Acaba el dia amb una visita guiada
nocturna amb degustació de cerveses
de Girona.

u

3

Galligants i la capella de Sant Nicolau,
i visita el Museu d’Arqueologia i la sala
d’exposicions.
u Continua per l’anella verda de la ciutat
fins a la vall i el monestir de Sant Daniel.
u Gaudeix d’una tarda de compres per
les petites botigues de l’eix comercial del
casc antic.

TRES dIEs
u Viu

l’ambient del Mercat del Lleó i
descobreix els productes amb el segell
de qualitat agroalimentària Girona
Excel·lent.
u Creua el pont de Pedra, visita la
plaça del Vi i remunta la rambla de la
Llibertat.
u Submergeix-te en la gastronomia de
Girona regada amb un vi de la DO
Empordà.
u Coneix la ciutat amb una visita al
Museu d’Història de Girona.
u Admira els carrers i places del sector
Mercadal i torna pel pont de les
Peixateries Velles.
u Dorm en un hotel de la ciutat.
u Introdueix-te en l’autèntica
gastronomia catalana amb un taller de
show cooking.
u Visita el convent de Sant Domènec
i l’edifici de les Àligues.
u Passeja pels recintes fortificats de la
Força Vella i l’eixample medieval.
u Consulta la programació de l’Auditori
i el Teatre Municipal, i gaudeix d’un
espectacle.
u Dorm en un hotel de la ciutat.
u Segueix la ruta del romànic de Girona
fins al monestir de Sant Pere de

PER CONÈIXER LA CIUTAT
MÉS A FONS
© MAria Rosa Ferré

u Visita

2
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UN dIa

1

u Adquireix

un tiquet M6 i podràs visitar
els sis museus de la ciutat amb
descompte.
u Coneix els nombrosos elements de la
Guerra Civil, com el refugi antiaeri del
Jardí d’Infància, que la ciutat conserva.
u Entrena’t a Girona, que ha obtingut la
certificació de Destinació de Turisme
Esportiu, i abasta especialitats com el
running, el ciclisme, la natació, l’atletisme
i el tenis girona.cat/turisme/cat/dte_marca.php.

1. Josep, Joan i Jordi, propietaris del
celler de can roca.
2. pati del centre bonestruc ça porta,
seu del museu d’història dels jueus.
3. escalinata a l’església de sant Martí.
4. festivalot, festival de música en família.

Ciutats i viles amb caràcter
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HI VAS DE COMPRES?

Girona ha tingut des de sempre
un paper clau d’atracció
comercial, que es veu reflectit
en el dinamisme de Girona
Centre i l’activitat del Mercat del
Lleó. Alhora, acull gran varietat
de mercats al carrer, com el de
Can Gibert del Pla (els dijous), el
de les Ribes del Ter (els dimarts i
els dissabtes) o el Mercat de les
Flors (els dissabtes).

HI VAS EN FAMÍLIA?

Els alumnes de l’escola
Domeny han elaborat una
guia amb elements de la ciutat
pensats per a nens i nenes.
A més de visites guiades i
les rutes en el tren turístic,
Girona ofereix un programa de
circuits d’orientació gratuïts,
dissenyats per donar a conèixer
la ciutat de forma entretinguda i
diferent mitjançant un plànol i un
conjunt de pistes. Alhora, la ciutat
acull cada mes de juliol el festival
de música en família Festivalot.
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El Celler de Can Roca
cellercanroca.com
Massana
restaurantmassana.com
Casa Marieta
casamarieta.com
Occi
restaurantocci.com
Can Marquès
canmarques.com
Llevataps
llevataps.com
Can Xifrà
canxifra.com
König
konig.cat

3

Altres propostes
girona.cat/turisme/esp/restaurants.php
gironabonsfogons.cat

ON POTS DORMIR?

AC Palau de Bellavista *****
espanol.marriott.com/hotels/
travel/gropa-ac-hotel-palau-debellavista/
Hotel Carlemany ****
hotelcarlemanygirona.com
Hotel Històric ****
hotelhistoric.com
Hotel Museu Llegendes
de Girona ****
llegendeshotel.com/es
Hotels Ultònia ***/****
ca.hotelsultoniagirona.com/
B&B **/***
hotel-bb.es/ca

1
2
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Festival internacional de Circ Elefant d’Or (febrer)
Black Music Festival (març)
Strenes (primavera)
Setmana Gastronòmica (abril)
Setmana Santa
Girona, Temps de Flors (maig)
Girona Jazz Festival (juny)
Nits de Clàssica (juny-juliol)
Temps Sota les Estrelles
(juliol-agost)
Festival Internacional de
Teatre Amateur FITAG
(agost-setembre)
Festival de Cine (setembre)
Milestone Project (setembre)
Fires de Sant Narcís (octubre)
Festival Temporada Alta (tardor)

A Girona
cal fer un petó
al cul de la lleona
per tornar-hi.

ON POTS MENJAR?

© Cablepress

HI VAS DE FESTA?

no t’ho perdis!

Girona ofereix en el seu entorn
una infinitat de propostes: des
del massís de les Gavarres fins
a l’estany de Banyoles i la Zona
Volcànica de la Garrotxa, passant,
per descomptat, per les cales de
la Costa Brava i el Parc Natural
del Cap de Creus. Els amants
dels esports tenen destinacions
privilegiades per a la pràctica
del submarinisme (les Illes
Medes), el surf d’estel (Sant Pere
Pescador), el tresc i la BTT, i els
esports d’hivern a les estacions
del Pirineu. Descobreix pobles de
postal a la costa, com Tamariu
o Cadaqués, i a l’interior, com
Peratallada, Besalú o Castellfollit
de la Roca, i coneix les terres i
paisatges que inspiraren artistes
universals com Salvador Dalí i
Josep Pla.

1. els marrecs de salt a l’escala
de la catedral.
2. l’estany de banyoles.
3. La lleona de girona.

Ciutats i viles amb caràcter
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MANRESA
la ciutat que
inspirà sant
ignasi de loiola
Aquesta ciutat, situada al cor de Catalunya, té un marcat
caràcter espiritual. No debades, i a més de commemorar
anualment el misteri de la Llum que va posar el punt
final a l’excomunió de la ciutat, Manresa també és la
destinació final de la ruta que segueix els passos de sant
Ignasi de Loiola, el qual hi va descobrir la seva vocació
després d’una revelació divina a la riba del riu Cardener.
Amb vestigis de la ciutat medieval i gòtica com la
Seu, Manresa també pot presumir de patrimoni històric
d’estil barroc, vinculat a l’empremta deixada per sant
Ignasi, fundador de la comunitat jesuïta, i d’un ric passat
modernista i industrial, amb un conjunt d’edificis, museus
i elements relacionats amb aquest període.

© oriol clavera

+ Informació
Turisme Manresa
manresaturisme.cat
Facebook
facebook.com/ManresaTurisme
Twitter
twitter.com/manresaturisme
Instagram
instagram.com/manresaturisme

el pont vell
sobre el riu cardener.
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Manresa il·lumina el visitant amb la seva
riquesa patrimonial: passeja per la ciutat
medieval, descobreix el fons d’art barroc
i tafaneja per l’eix comercial i modernista.

Quant temps tens?

1

UN dia

Distància
de MANRESA a
Barcelona 62 km
Girona 120 km
Lleida 116 km
Tarragona 109 km
Terrassa 32 km
Vic 51 km

Com arribar-hi

En transport públic:
Tren Rodalies Renfe R4
rodalies.gencat.cat
FGC R5
fgc.cat
Bus Hispano Igualadina
igualadina.com
Teisa - Eix Bus
teisa-bus.com/es/eix-bus
Per carretera:
google.es/maps
Aparcament:
més de 40 aparcaments,
entre públics i privats.
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DOS dies
u De

bon matí, pren un cafè i fes un
passeig breu pels carrers i places del
centre històric de la ciutat.
u Segueix la visita guiada Manresa
universal: la ciutat de sant Ignasi de
Loiola.
u Tasta els vins de la DO Pla de Bages
i els productes de temporada en
algun dels establiments del Gremi
d’Hoteleria i Turisme del Bages.
u Viu una tarda de compres a l’eix
comercial del passeig Pere III.
u Consulta la cartellera del teatre
Kursaal i gaudeix dels seus
espectacles.
u Dorm en un dels hotels de la ciutat
situat en un edifici singular, com la
casa Padró.
u Segueix una ruta per la vall del
Flequer i descobreix els centenaris
cups per a l’elaboració del vi,
construïts en pedra.

Ciudades y villas con carácter

2
u Visita

el celler Abadal i gaudeix
d’un pícnic entre les vinyes.

TRES dies

u Passeja pel centre històric i
descobreix les botigues més antigues
de la ciutat als carrers Sant Miquel i
Sobrerroca.
u Tasta la cuina de mercat en algun dels
restaurants de l’associació Fogons
del Bages.
u Viu una tarda de caiac al parc de
l’Agulla www.cecb.cat/seccions/kayak .
u Gaudeix d’un sopar al camp mentre
contemples la posta de sol al parc.
u Dorm en un hotel del centre.
u Descobreix la Manresa industrial
al Museu de la Tècnica.
u Recupera forces en alguna de les
pastisseries de la ciutat i tasta les
especialitats locals com el dolç
del Pelegrí.
u Visita el santuari de la Cova i
el Museu Comarcal, especialitzat
en art barroc.
u Gaudeix del bacallà manresà,
amb patates i allioli de codonyat.
u Ves fins a Cardona i passa la nit
al Parador Nacional.
u Desperta’t a Cardona i visita la
Muntanya de Sal i el castell.

© ORIOL CLAVERA

3
u Festa

un tast de cerveses artesanes,
amb maridatge, amb un elaborador.
u Acomiada’t de la zona seguint la
carretera que uneix Manresa amb els
pobles pintorescos de Mura i Rocafort.

Per conèixer la ciutat
MÉS a fons

u Visita l’espai “Manresa 1522,
la ciutat d’Ignasi”, que mosta com era
la ciutat gòtica que es va trobar el sant.
u Imbueix-te de la histtòria medieval de
la ciutat al Centre d’Interpretació del
carrer de Balç.
u Descobreix el patrimoni de la ciutat des
de dalt, amb les vistes que t’ofereix el
parc de Puigterrà.

1. bacallà a la manresana.
2. vinyes i celler de la DO pla
de bages.
3. el teatre kursaal.

© SUSANA SAEZ. GZ

Manresa

u Segueix els passos de sant Ignasi
de Loiola per la Seu, la Cova i el carrer
del Balç.
u Descobreix la Manresa modernista
al voltant del passeig de Pere III.
u Assaboreix les especialitats locals
regades amb cervesa i vi de la zona.
u Passeja pels parcs de la Sèquia
i l’Agulla, amb la preciosa vista de
Montserrat al fons.
u Visita el celler Oller de Mas, situat en
un castell del segle x.

Paisatges Barcelona

hi vas de compres?

L’eix comercial principal està al
voltant del passeig de Pere III, el
carrer Àngel Guimerà, la plaça
de Sant Domènec, i el carrer
Nou i el carrer del Born.
El producte i el plat estrella
de Manresa són les ametlles
de la Llum i el bacallà a la
manresana; així com diverses
especialitats de la cuina
ignasiana, com el dolç, el
caldo i el mos del pelegrí, a
més dels vins de la DO Pla de
Bages.
Mercat dels dimarts, al barri de
la Font dels Capellans.
Mercat de Puigmercadal, a la
Muralla del Carme.
Mercat de la Sagrada Família, al
barri del mateix nom.

on pots menjar?

Restaurant Aligué
restaurantaligue.es
Kursaal Espai Gastronòmic
restaurantkursaal.cat
Las Vegas
restaurantlasvegas.com
La Cuina
www.restaurantlacuina.com
Turó de la Torre
turodelatorre.com
El Vermell
vermellmanresa.com
Sibar
sibarrestaurant.com
Gretta Gogó
grettagogo.net

on pots dormir?

L’Hotelet Casa Padró Manresa 1914 **
hoteletmanresa.com
Hotel 1948 ***
1948hotel.com/es
Els Noguers **
hotelelsnoguers.cat
Urbi Apartaments ***
urbi-apartments.com
Apartamentos La Farola
lafarola.net
Parador de Cardona ****
parador.es

© ORIOL ALAMANY

Festes de la Llum i Fira de
l’Aixada (febrer)
Manrusiónica (juny)
Festes de Sant Ignasi (juliol)
Festa Major (agost)
Fira Mediterrània (octubre)

4

Altres propostes
www.elsfogonsdelbages.cat
bagesturisme.cat/es/gastronomia

2
© OSCAR RODBAG. AJUNTAMENT DE MANRESA

1
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hi vas de festa?

A Manresa,
gaudiràs d’un
entorn privilegiat
i inspirador.

3

hi vas en família?

© GZ

Cada tarda, durant l’estiu,
s’organitzen activitats infantils a
les terrasses dels establiments
que formen part de l’eix Quin
Passeig!, al passeig Pere III.
Durant la resta de l’any, pots
desplaçar-te al carrer del Balç i
fer la visita familiar, que consta
d’un joc de pistes i activitats per
descobrir l’època medieval, dins
del centre d’interpretació. Alhora,
el parc de la Séquia també acull
diversos tallers familiars.
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no t’ho perdis!

A uns 25 quilòmetres del centre
de Manresa hi ha la icònica
muntanya de Montserrat;
sens dubte, la destinació més
visitada i fotografiada de la
zona. Per visitar-la, pots fer a
peu l’última etapa del Camí
Ignasià a la inversa o, si ho
prefereixes, agafa el cotxe o el
ferrocarril fins a Monistrol de
Montserrat i després puja al tren
cremallera. Després de visitar la
famosa basílica, el parc ofereix
moltes rutes de senderisme i
sortides programades per guies
especialitzats. Si ets amant de
l’aventura, Montserrat ofereix
una dotzena de vies ferrades
i camins equipats de diversos
graus de dificultat.

1. CENTRe D’INTERPRETACIÓ BALÇ.
2. la cova de sant ignasi de loiola.
3. col·legiata de Santa maria de
manresa, coneguda com la seu.
4. les formes singulars de la
muntanya de montserrat.

Ciutats i viles amb caràcter
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escapa’t a

TERRASSA
el modernisme
més industrial
i singular
Terrassa és una destinació imprescindible per als
amants de l’arquitectura i la cultura. Entre la seva
riquesa patrimonial destaquen les obres mestres del
Modernisme, com el Vapor Aymerich, Amat i Jover —seu
del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya—,
la Masia Freixa i la Casa Alegre de Sagrera. La ciutat
posseeix un element excepcional del patrimoni
històric i artístic de Catalunya: el conjunt d’esglésies
visigòtiques de Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria.
La ciutat egarenca té, a més, una rica programació
d’esdeveniments, com el Festival de Jazz; el festival de
teatre més innovador, Terrassa Noves Tendències, i la
Fira Modernista, declarada d’interès turístic i que reviu
els dies d’esplendor del Modernisme, quan Terrassa es
convertí en motor de l’economia catalana i el bressol
de l’hoquei herba.

© badia casanova

+ Informació
Terrassa Turisme
visitaterrassa.cat/es
Facebook
facebook.com/terrassa.turisme
Twitter
twitter.com/visitaterrassa
Instagram
instagram.com/terrassaturisme

la masia freixa.
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La ciutat té una rica oferta gastronòmica:
descobreix els productes locals en els
establiments amb el segell Terrassa
Gastronòmica i els restaurants
del Col·lectiu Cuina Vallès.

2

1

Quant temps tens?

© AJUNTAMENT DE TERRASSA. BADIA CASANOVA

3

UN dia

Consulta la programació del Centre
Cultural i gaudeix dels seus espectacles
i activitats.

Barcelona 36 km
Girona 105 km
Lleida 149 km
Tarragona 108 km
Manresa 34 km
Vic 77 km

Com arribar-hi

En transport públic:
FGC - Metro del Vallès
fgc.cat
Tren Rodalies Renfe R4
rodalies.gencat.cat
Bus Moventis
moventis.es/ca/linies-horaris/
barcelona-terrassa
Per carretera:
google.es/maps
Aparcament:
50 aparcaments (de gestió
pública o privada) que sumen
14.028 places.
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DOS dies
u Segueix

la ruta modernista per
lliure amb l’audioguia, no et perdis
les impressionants vidrieres de la
Casa Alegre de Sagrera.
u Degusta la gastronomia local a
restaurants del centre de la ciutat i
relaxa’t en una tarda de compres.
u Viu un concert a la Nova Jazz Cava.
u Allotja’t a la ciutat.
u Descobreix el Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, puja a la
Mola i menja a l’antic monestir.
u Viu una jornada castellera amb la
Minyons de Terrassa Experience.

TRES dies

Apunta’t a una de les visites guiades
per conèixer el patrimoni.
 Fotografia la ciutat a vista d’ocell
des de dalt de la Torre del Palau.


Ciutats i viles amb caràcter
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Distància
de terrassa a

Degusta un menú amb productes de
proximitat de Terrassa Gastronòmica.
 Consulta la programació del Centre
d’Arts Escèniques i gaudeix dels
teatres Principal i Alegria.
 Viu la nit i segueix la Ruta de tapes
pel centre històric.
 Dorm a Terrassa.
 Descobreix la història de la moda
al Centre de Documentació i
Museu Tèxtil.
 Visita el celler Can Morral del Molí,
a Ullastrell, i coneixeràs com s’elaboren
el vi Martialis i l’oli l’Oblit.
 Gaudeix d’un dinar a l’entorn rural.
 Viu una experiència Pitch & Putt
al reial Club de Golf El Prat.
 Dorm en un allotjament rural.
 Realitza la Ruta del Cine i coneix
el Parc Audiovisual de Catalunya.
 Menja a prop dels mercats
municipals, Mercat de la Independència
i Mercat de Sant Pere, i aprofita per
endur-te com a record algun dels
productes de proximitat que hi
pots trobar.
 Segueix una ruta en bicicleta
per l’Anella Verda.

Per conèixer la ciutat
més a fons

u Visita la ciutat al maig i coincideix
amb la Fira Modernista de Terrassa.
u No et perdis el Festival de Jazz,
al març.
u Coneix la història olímpica de la
ciutat, capital mundial de l’hoquei a les
instal·lacions dels seus quatre clubs
(Atlètic, Egara, CD Terrassa i Línia 22).
u Informa’t a l’Oficina de Turisme,
situada a la Masia Freixa. Hi podràs
comprar objectes realitzats per artesans
i artistes de la ciutat.
www.visitaterrassa.cat/botiga

4

© BADIA CASANOVA

Terrassa

la Masia Freixa i el Museu
de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya, al Vapor Aymerich,
Amat i Jover.
u Dina als restaurants adherits a
la marca Terrassa Gastronòmica.
u Visita la Seu d’Ègara, un conjunt
amb més de 1.500 anys d’història.
u Passeja pel parc de Vallparadís
amb parada al Castell Cartoixa,
seu del Museu de Terrassa.



u Visita

1. Productes gastronòmics autòctons.
2. La Seu d’Ègara, conjunt monumental
de les esglésies de Sant Pere.
3. castell-cartoixA de vallparadís.
4. visita guiada a la teulada del MnaCtec.

Ciutats i viles amb caràcter
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hi vas de compres?

Terrassa té cinc eixos
comercials (Centre, Sant Pere,
Terrassa Nord, Ca n’Aureli i Ca
n’Anglada) i mercats com el de
la Independència i el de Sant
Pere, a la plaça del Triomf.
Mercat dels dimecres: a
l’avinguda Béjar.
Entre els productes típics hi
ha una rica varietat de pans,
coques salades i dolces i
pastissos de temporada, com
el vitrall, llegums, embotits i
formatges, i l’oli d’oliva de la
varietat bequeruda.

hi vas en família?

Terrassa ofereix moltes activitats
per gaudir amb els més petits,
com és el cas del Museu de
la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya (mNACTEC), on,
entre altres activitats, hauran de
resoldre l’enigma de l’ordinador;
puja’ls al tren en miniatura del
parc de Vallparadís, passeja’ls
en barca pel llac i deixa que
comencin a familiaritzar-se amb
la ciència i la física, amb els jocs
i les activitats que ofereix el Parc
de les Sensacions.

32 /

Ciutats i viles amb caràcter

Altres propostes
visitaterrassa.cat/es/restauracion/
visitaterrassa.cat/es/terrassagastronomica-2

on pots dormir?

Hotel Don Cándido ****
hoteldoncandido.com
Hotel Terrassa Park ***
hostalrocblanc.com
Hostal Roc Blanc **
hotelterrassapark.com
Hostal del Carmen
hostalesterrassa.es

© KIM CASTELLS

El Cel de les Oques
elceldelesoques.com
El Vapor Gastronòmic
vaporgastronomic.com
Sara
sararestaurant.com
Ristol Viladecavalls
ristol.com/es/restaurante-ristolviladecavalls
La Terrassa del Museu
laterrassa.es
Mun Cocina Evocativa
hoteldoncandido.com
La Cuina d’en Brichs
lacuinadenbrichs.com
La Taverna del Ciri
latavernadelciri.com

3

1
2

© AJUNTAMENT DE TERRASSA

Festival de Jazz de Terrassa/
Pícnic Jazz (març)
Fira Modernista (maig)
Festa Major de Terrassa
(juny-juliol)
Terrassa Noves Tendències/
TNT (setembre)
Diades Castelleres de les
colles: Castellers de Terrassa
i Minyons de Terrassa
(novembre)

on pots menjar?

© BADIA CASANOVA

hi vas de festa?

Terrassa
disposa d’un entorn
privilegiat als peus
de la Mola.

no t’ho perdis!
A més de l’important llegat
industrial i modernista, Terrassa
té un ric patrimoni medieval
que abraça des del preromànic
fins al gòtic. Fundada al segle v,
la Seu d’Ègara és un conjunt
monumental excepcional,
que conserva elements
arquitectònics i artístics
excepcionals: restes iberes
i romanes, les esglésies de
Sant Pere, Santa Maria i Sant
Miquel amb el temple funerari,
els murals (que aspiren a ser
reconeguts per la UNESCO
dins del catàleg del Patrimoni
Mundial) i els retaules de la
Torre del Palau i el castellcartoixa de Vallparadís.

1. Fira modernista.
2. festival de jazz de terrassa.
3. el monestir romànic de sant
llorenç del munt, a la muntanya
de la mola.

Ciutats i viles amb caràcter
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VIC

ART i patrimoni
en una ciutat
de mida HUMANA
Al llarg de la història bimil·lenària, Vic ha estat urbs
romana (Auso), capital del comtat medieval d’Osona
i seu d’un extens i poderós bisbat, a més de ciutat
universitària i centre comercial i de serveis, que
exerceix la seva influència en un ampli territori de
la Catalunya Central.
Vic és una ciutat petita, plàcida i còmoda que
conserva un important patrimoni històric i artístic.
El casc antic, de traçat medieval, acull obres mestres de
tots els estils arquitectònics: un temple romà del segle i,
el campanar romànic de la catedral, el seu claustre gòtic
i les muralles medievals, així com nombrosos edificis
barrocs i destacats exemples de Modernisme. El Museu
Episcopal de Vic, declarat d’interès nacional, mostra una
col·lecció excepcional d’art medieval.

© sE georama

+ Informació
Vic Turisme
victurisme.cat
Facebook
facebook.com/vic.turismefires
Twitter
twitter.com/vic_turisme
Instagram
instagram.com/vic_turisme

plaça maJor de vic.
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Vic et convida a descobrir el seu passat
comercial en barris com les Adoberies
i places com la del Mercat, que la
convertiren en un dels nuclis més
influents de la Catalunya medieval.
Quant
temps tens?

Vic

Distància
de vic a

Barcelona 72 km
Girona 73 km
Lleida 160 km
Tarragona 160 km
Berga 52 km
Ripoll 37 km

Com arribar-hi

En transport públic:
Tren Rodalies Renfe R3
rodalies.gencat.cat
Bus Sagalés
sagales.com
Teisa - Eixbus
teisa-bus.com
Per carretera:
google.es/maps
Aparcament:
13 aparcaments
públics gratuïts.
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u Segueix la ruta turística a peu pel
centre de la ciutat amb inici a la plaça
Major o a la del Mercat.
u Atura’t al Museu Episcopal (MEV)
per gaudir de la col·lecció d’art
romànic i gòtic.
u Segueix la visita guiada i tasta la
llonganissa DOP de Vic a la Casa Riera
Ordeix casarieraordeix.com.
u Viu una tarda de compres per l’eix
comercial Vic Centre.

DOS dies

u Reserva la visita especial al
campanar romànic de la catedral de
Sant Pere Apòstol.
u Coneix els secrets de l’embotit, prèvia
reserva, al taller Botifarres de Mil
Sabors.
u Submergeix-te en la gastronomia
de Vic i els seus productes.
u Visita amb audioguia el centre
històric de la ciutat.
u Consulta la programació del centre
d’arts escèniques del Teatre
l’Atlàntida i gaudeix dels seus
espectacles.
u Dorm en un hotel del centre.
u Gaudeix d’una sortida en bicicleta
pel sender PR C-40 fins al monestir
de Sant Pere de Casserres.
u Renova l’energia amb un entrepà
de somaia, la variant més tendre de
la llonganissa.

Ciutats i viles amb caràcter

u Passeja pel barri de les Adoberies
i el pont de Queralt.
u Segueix el passeig per l’antiga
muralla de Pere iii i l’antic call.

TRES dies
u Viu

l’ambient del mercat municipal
els dimarts o els dissabtes.
u Visita el Museu de l’Art de la Pell
(MAP), que recull peces de pell
de diferents èpoques i països.
u Tasta productes de la comarca
als establiments de l’associació
de restauradors Osona Cuina
osonacuina.com.
u Visita el temple romà del segle i
i les restes del castell dels Montcada.
u Segueix el curs del riu Mèder fins
a la parròquia del Remei i torna al
centre pel pont gòtic de vianants.
u Passa la nit en un hotel de la ciutat.
u Gaudeix d’un esmorzar de forquilla.
u Visita el Museu Balmes.
u Segueix els passos de Josep Maria
Sert i la seva obra a la nau central de
la Catedral i a la casa consistorial.
u Recupera energia en una pastisseria
i no et perdis el típic pa de pessic.
u Consulta la programació d’ACVic,
el centre d’art contemporani
de la ciutat.
u Dorm en un allotjament rural.
u Aventura’t a peu seguint el curs del
riu Gurri fins al pont d’en Bruguer.

2
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3
u Dina

en un restaurant amb estrella
Michelin de la zona.
u Abans de deixar la ciutat, reserva
una visita al Museu Claretià.

Per conèixer la ciutat
més a fons

u Visualitza el patrimoni a través del
mòbil amb Vic invisible.
u Descobreix Vic a través de l’obra dels
escriptors Maria Àngels Anglada, Jaume
Balmes, Miquel Llor i Jacint Verdaguer.
u Compra el tiquet VII de Vic que
ofereix set experiències: el MEV; la
catedral, el seu campanar i l’espai Oliba;
el temple romà; el MAP; Les quatre
estacions, de Sert, i una visita guiada
pel centre històric.

1. elaborador de llonganissa a l’assecador.
2. monestir de sant pere de casserres.
3. claustre de la catedral de vic.

© IMAGEN M.A.S.

UN dia

1
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El Museu
Episcopal de Vic
mostra una col·lecció
excepcional d’art medieval.

hi vas en família?

Contracta una sortida amb
globus a alguna de les
empreses que ofereix la
possibilitat de contemplar la
ciutat i la comarca des del
cel, i gaudeix de les activitats a
cavall que ofereixen les hípiques
de la ciutat i dels més de 200
quilòmetres marcats per practicar
BTT. A la ciutat, descobreix el
centre històric amb el tren
TurisVic o el joc de pistes de
l’Abat Oliba i el manuscrit perdut,
o aprèn a fer el teu fuet a
Ca la Teresona.

38 /

Ciutats i viles amb caràcter

© MARC CASTELLET

2
3

on pots menjar?
Cal’U
restaurantcalu.com
El Jardinet
eljardinetdevic.com
Arròs i Peix
arrosipeix.cat
El Barecu
elbarecu.com
Magda Subirana
magdasubirana.cat
La Reciclària
lareciclaria.com

Altres propostes
victurisme.cat/es/gastronomiaallotjament/restaurants
osonaturisme.cat/seccio/restaurants

on pots dormir?
UP Rooms Vic ****
uproomsvic.com
Can Pamplona ***
canpamplona.com
Balmes Vic ***
hoteljbalmes.com
Estació del Nord ***
estaciodelnord.com
Seminari Allotjaments
seminarivic.cat
Alberg Canonge Collell
xanascat.cat
Les Clarisses Boutique
Hotel ****
lesclarisses.com

© INFOTUR

Vic té dos eixos comercials: Vic
Centre i Vic Sud. Els productes
estrella són la llonganissa de
Vic i el pa de pessic com a dolç,
a més de la ceba vigatana, la
trufa negra i la patata del bufet.
Mercats setmanals: els dimarts
i els dissabtes, a la plaça Major;
i els diumenges, als barris
del Remei-Estadi. El del dissabte
és el més conegut.

1

4

© ARXIU MUSEU EPISCOPAL DE VIC

hi vas de compres?

© GZ

Mercat del Ram (març)
Setmana Santa i Festival de
Música Religiosa
Festival de Jazz (maig)
Lactium, la Mostra de
Formatges Catalans (maig)
El So de les Cases (juny)
Festa Major de Sant Miquel
dels Sants (juliol)
Mercat de Música Viva
(setembre)
Observatorium Gastronòmic
(setembre-octubre)
Fira de la Muntanya
(novembre)

© JUAN JOSÉ PASCUAL

hi vas de festa?

5

no t’ho perdis!

La zona de Vic disposa d’un
patrimoni natural ric en contrastos,
amb paratges d’una gran bellesa,
com ara tres espais naturals de
gran valor paisatgístic, ecològic
i cultural: el de GuilleriesSavassona, el parc del Castell de
Montesquiu i el Parc Natural del
Montseny, reserva de la Biosfera
i acreditat amb la Carta Europea
de Turisme Sostenible (CETS).
Accessible des de Seva, el Brull
i Viladrau, hi ha el Centre
d’Interpretació, els frondosos
boscos foren l’escenari d’històries
protagonitzades per personatges
de llegenda, com el bandoler
Serrallonga, i habitants mítics, com
les dones d’aigua o les bruixes de
Viladrau.

1. Taula de formatges durant
la fira lactium.
2. festival mercat de música viva.
3. el mercat setmanal de vic.
4. museu de l’art de la pell.
5. temple romà.
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VILAFRANCA DEL PENEDÈS
LA Millor porta
d’entrada al
món del vi

© ajuntament de vilafranca. Carles fortuny

Vilafranca va néixer com l’enllaç entre les zones cristiana i
musulmana, a l’inici del segle xii, i avui continua conservant
aquest caràcter integrador i acollidor. A partir de la segona
meitat del segle xx es va consolidar com a aparador de la
zona vitivinícola del Penedès, la més extensa de Catalunya
i una de les més grans de la península Ibérica. Des de la
capital del Penedès, descobrir els secrets del vi i el cava
és un agradable passeig. A part dels atractius enoturístics,
cal destacar altres raons per visitar la ciutat. A més de
ser una de les places castelleres més importants del país,
els seus atractius culturals i d’entorn natural són de visita
imprescindible, sense oblidar la seva estratègica situació
geogràfica.

+ Informació
Turisme Vilafranca
turismevilafranca.com
Facebook
facebook.com/turismevilafranca
Twitter
twitter.com/vilafrancatur
Instagram
instagram.com/turismevilafranca

una parella gaudint de la posta
de sol al campanar
de la basílica de santa maria.
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Descarrega’t l’app Inventrip per
construir-te la visita a la teva mida
i prepara el viatge abans de
sortir de casa a la web
inventrip.com/vilafranca.

1

Quant
temps tens?
UN dia

Vilafranca
del Penedès

Distància
de vilafranca
del penedès a
Barcelona 60 km
Girona 136 km
Lleida 119 km
Tarragona 55 km
Sant Sadurní
d’Anoia 22 km
Sitges 22 km

Com arribar-hi

En transport públic:
Tren Rodalies Renfe R4
renfe.com
Bus Hispano Igualadina
igualadina.com
Empresa Plana
empresaplana.cat
Per carretera:
google.es/maps
Aparcament:
pàrquing al centre, amb
més de 900 places.
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d’una visita teatralitzada a
la Vilafranca modernista.
u Segueix l’itinerari natural de
Vilafranca a la Font del Cuscó.
u Tasta un menjar a Vilafranca amb vi
de la zona.
u Visita el Vinseum i la seva taverna.
u Relaxa’t observant la posta de sol al
campanar de la basílica de Santa Maria.

DOS dies
u Visita

els monuments neogòtics i
modernistes del cementiri patrimonial.
u Pren un aperitiu en una terrassa,
amb un vermut d’elaboració
penedesenca.
u Dina en un restaurant on ofereixin el
tradicional xató.
u Consulta la cartellera: el festival Most
estén la programació durant tot l’any.
u Gaudeix d’un berenar-sopar-pícnic
entre vinyes.
u Dorm en un celler, en plena natura.
u Realitza un recorregut en 4x4 pel
paisatge del Penedès.
u Reserva un dinar en un restaurant
amb el segell Vilafranca ve de gust!,
que promociona els ingredients del
territori i el seus vins.
u Ves d’excursió a la muntanya de
Sant Pau, al punt més alt i amb les
millors vistes de la ciutat.

Ciutats i viles amb caràcter
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TRES dies

u Atreveix-te amb un dels circuits
d’Enorunning i bat el teu propi récord
corrent entre vinyes.
u Reserva una menjar-maridatge en
un celler amb servei de restauració.
u Et ve de gust una tarda tranquil·la?
Visita el claustre de Sant Francesc o
gaudeix d’una proposta de
vinoteràpia.
u Sopa en un restaurant de
Vilafranca, amb menú de peix de la
costa més propera.
u Dorm a Vilafranca.
u Condueix per la carretera del vi
i para en algun dels 12 cellers per
fer-hi una visita i un tast.
u Ves fins a Sitges i banya’t abans de
dinar en un restaurant de la població.
u De tornada a Vilafranca, ves a
l’assaig d’una de les tres colles
castelleres turismevilafranca.com/ca/
mon-casteller.
u Consulta l’agenda per gaudir de les
propostes culturals que ofereix la vila.
u Segueix alguna de les 3 rutes
proposades pel programa Penedès
360º a peu o en bici.
u Visita una de les enoteques de la
ciutat per escollir els vins que
t’enduràs a casa.

© MARIA ROSA FERRÉ

3
u Compra formatge i embotits del
Penedès per a un dinar al camp al peu
de les vinyes. No t’oblidis de les
catànies i la fruita per a les postres.
u Abans de deixar la zona, atura’t en
algun dels miradors de la via Miravinya
(busca’n l’app) per fer fotos
magnífiques.

Per conèixer la vila
més a fons

Visita el carrer Comerç, que va
créixer al costat del ferrocarril, amb
edificis vinícoles històrics.
u Si la teva visita coincideix amb els
primers dies de juliol, gaudeix de les
activitats del Vijazz.
u El teu interès pel vi va més enllà de
prendre una copa? Hi trobaràs tallers
de verema, poda, degollament del
cava i molt més a turismevilafranca.com.
u

1. el gall del penedès,
criat amb llavors de raïm.
2. vinyes del PEnedès.
3. castellers de vilafranca.

© AJUNTAMENT DE VILAFRANCA. CARLES FORTUNY

u Gaudeix

Costa Barcelona

hi vas en família?

Són imprescindibles les visites
teatralitzades per conèixer
el patrimoni històric i les
activitats sobre coneixement i
experimentació mediambiental al
territori. No t’oblidis de visitar les
vinyes en bicicleta i Segway
i les ecorutes.
Submergeix-te en l’univers del vi
i la gastronomia amb visites
a la fàbrica de barriques Torner,
a la formatgeria l’Obrador, i a
diversos tallers i espais de tast.
I visita la Casa de la Festa Major
per conèixer el bestiari festiu.
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© AJUNTAMENT DE VILAFRANCA. CARLES FORTUNY

El centre disposa de diverses
illes comercials amb pas
exclusiu per a vianants.
El producte estrella de
Vilafranca és, sens dubte,
el vi. Decideix tranquil·lament
quina de les mil possibilitats
t’acompanyarà de tornada
a casa.
Mercat setmanal: cada dissabte,
més de dues-centes parades de
gastronomia i altres productes
s’instal·len al centre.

3

on pots menjar?

El Gat Blau
gatblaurestaurant.com
El Cigró d’Or
www.elcigrodor.com
Cal Ton
www.restaurantcalton.com
El Racó de la Calma
www.elracodelacalma.com
En Rima
www.hotelmastinell.com/ca/
gastronomia/
Altres propostes
turismevilafranca.com/ca/
restaurants
turismevilafranca.com/ca/vilafrancave-de-gust-gastronomia

on pots dormir?

Hotel Air ***
sercotelhoteles.com
Hotel Basic ***
basichotelpenedes.com
Casa Torner i Güell ****
casatorneriguell.com
Hotel Domo ****
domohotel.com
Mas Tinell *****
mastinell.com
Pere III ***
sercotelhoteles.com
Cal Negri
calnegri.com
Parellada Casa Fortuny
apartamentparellada.cat
Cal Pere Pau
calperepau.com

4

5

© AJUNTAMENT DE VILAFRANCA. CARLES FORTUNY © AJUNTAMENT DE VILAFRANCA. CARLES FORTUNY

hi vas de compres?

© AJUNTAMENT DE VILAFRANCA. CARLES FORTUNY

Festes de Maig (maig)
EVA. Festival En Veu Alta (juny)
Banc Sabadell Vijazz (juliol)
Festa Major (agost)
Diada de la Colla Jove dels
Xiquets de Vilafranca (octubre)
Diada dels Xicots de
Vilafranca (octubre)
Diada dels Castellers de
Vilafranca (novembre)
MOST. Festival Internacional
de Cine del Vi i el Cava
(novembre)
Fira del Gall (desembre)

© MARIA ROSA FERRÉ

hi vas de festa?

© AJUNTAMENT DE VILAFRANCA. CARLES FORTUNY

A Vilafranca,
viu la cultura
del vi amb els
cinc sentits.

6

no t’ho perdis!
Des de la ciutat pots anar a
Barcelona o Tarragona en mitja
hora, viatjant per carretera.
Els amants de la natura poden
escollir entre visitar el Parc
Natural de Montserrat, el
Parc del Foix, amb el pantà,
o el Parc del Garraf, molt
propers a Vilafranca. Sitges
queda també molt a prop i, a
més de la platja, ofereix una
activitat cultural intensa. Els
amants de l’enoturisme poden
establir el centre d’operacions
a la vila i recórrer diferents
denominacions d’origen, a
més de gaudir d’una oferta
enoturística inesgotable.

1. vinyes i montserrat al fons.
2. Senders al penedès.
3. gall del penedès.
4. visita teatralitzada
a la ruta modernista.
5. VISITA TEATRALItZADA
AL CEMENTiRI.
6. Bota i copa en un celler.
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MONTBLANC

LA vila medieval
on sant jordi va
vèncer el drac
Impassible davant el pas del temps, Montblanc conserva
intactes els encants que van atreure reis i cortesans
a la vila que un dia fou la setena ciutat més gran de
la regió. El seu conjunt monumental i artístic, un dels
més ben conservats de Catalunya, fou escenari de la
llegenda àurea de Sant Jordi i el drac, que anualment
es rememora durant la Setmana Medieval, declarada
d’interès turístic. La vila té una completa programació
de festivals i esdeveniments, que se sumen a la
interessant oferta museística. Tot això en un entorn
privilegiat al centre de la Ruta del Cister i a pocs minuts
de la platja.

© kim castells

+ Informació
Turisme Montblanc
montblancmedieval.cat
Facebook
facebook.com/TurismeMontblanc
Twitter
twitter.com/turmontblanc
Instagram
instagram.com/montblanc_medievae

Muralles de montblanc.
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Una visita a Montblanc garanteix un viatge
en el temps: descobreix-ne el passat
prehistòric, admira la muralla
medieval i passeja pel call.

1

Quant temps tens?
UN dia

Barcelona 121 km
Girona 197 km
Lleida 64 km
Tarragona 36 km
Reus 30 km
Tortosa 115 km

Visita la muralla medieval: puja
a les torres, passeja pel terraplè
i gaudeix de la vista panoràmica.
u Passeja pels carrers del centre
històric i el call.
u Gaudeix d’una típica calçotada
(durant la temporada) en un dels
restaurants del casc històric.
u Visita el Museu de Comarcal de
la Conca de Barberà.
u Tafaneja per les botigues i
establiments de l’eix comercial del
carrer Major, amb parada obligatòria
a la Pastisseria Viñas.

Com arribar-hi

DOS dies

u

Distància
de MONTBLANC a

En transport públic:
Tren Renfe Mitja
Distància R13 i R14
rodalies.gencat.cat
Bus Hispano Igualadina
igualadina.com
Vibasa
monbus.es
Empresa Plana
empresaplana.cat
Per carretera:
google.es/maps
Aparcament:
14 zones blanques
(aparcament gratuït),
a 5-10 minuts del
centre històric.
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Deixa’t temptar per les típiques
coques de la Pastisseria Andreu.
u Descobreix el patrimoni arquitectònic
de Montblanc intramurs.
u Menja gaudint de les vistes en
algun dels restaurants situats al
voltant de la muralla.
u Submergeix-te en l’obra del deixeble
de Picasso, Maties Palau Ferré,
a la seva casa-museu.
u Dorm en un allotjament ubicat en
un edifici històric de la vila.
u Gaudeix d’un esmorzar-maridatge
amb visita al celler Mas Foraster.
u Coneix l’antic hospital de Santa
Magdalena i la seva església.
u Visita el Museu del Pessebre.
u

Ciutats i viles amb caràcter
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TRES dies

Situa’t a la vila amb un passeig sense
dificultat pel riu Francolí fins a la font
de la Ceba i visita el molí de la
Volta, del segle xiv.
u Gaudeix de la millor cuina de
l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria
de la Conca de Barberà.
u Visita el Museu d’Art Frederic Marès.
u Passa la nit en un allotjament
de la vila.
u Escapa’t al Museu de la Vida Rural
i la cova-museu de la Font Major de
l’Espluga de Francolí (els atrevits
podran remuntar el riu subterrani
seguint les galeries).
u Gaudeix d’un tast de vins i productes
de la zona al celler modernista de
Cèsar Martinell.
u Realitza una visita guiada al castell
templer de Barberà de la Conca.
u Dorm al Molí Oleari.
u Visita el Centre d’Interpretació
d’Art Rupestre de les Muntanyes
de Prades (CIAR).
u Escapa’t a Rojals per visitar les
pintures rupestres.
u Gaudeix d’un esmorzar-pícnic
amb embotits i vi de la zona.
u

© JOAN PUIG. GZ

3

Fes una visita guiada al monestir
de Santa Maria de Poblet.
u Acomiada’t amb un recorregut a peu
pel parc natural de Poblet.
u

Per conèixer la ciutat
més a fons

u Fes coincidir la teva visita amb la
Setmana Medieval, la festa històrica
més antiga del país, declarada
d’interès turístic.
u Si ets un nostàlgic de les joguines,
recorda que Montblanc acull Clickània
i Brickània, festivals dedicats a
Playmobil i LEGO.
uGaudeix tot l’any de la programació
d’esdeveniments relacionats amb
productes de proximitat com el safrà,
el cultiu tradicional del qual s’ha
recuperat recentment a la comarca sota
l’etiqueta #Safrània365.
© MIGUEL RAURICH

Montblanc

1. un torneig durant la setmana medieval.
2. vista general de montblanc.
3. les teulades de la vila des del campanar
de santa maria.
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hi vas de compres?

Passeja pels principals carrers
i places de Montblanc, a l’eix
comercial, on podràs adquirir
peces d’artesania, ceràmica
i pintura d’artistes locals. No
pots marxar de Montblanc
sense comprar safrà ni tastar
els dolços tradicionals (els
merlets i els montblanquins),
les coques de sucre i els
embotits (llonganisses i
botifarres seques); a més de,
per descomptat, els vins i caves
elaborats pels cellers locals.
Mercat setmanal: cada
divendres, entre dos punts del
centre històric: la plaça Major
i la plaça de Catalunya.

hi vas en família?

A més d’esdeveniments com
Brickània i Clickània, els més
petits gaudiran de la Setmana
Medieval, amb les recreacions
de la vida quotidiana dels
nostres avantpassats.
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on pots menjar?
Fonda dels Àngels

fondadelsangels.com

Altres propostes
montblancmedieval.cat/que-fer/
gastronomia
montblancmedieval.cat/on-menjar

on pots dormir?

Fonda Cal Blasi **
fondacalblasi.com
Hotel Viaurèlia **
hotel-viaurelia.com
Fonda dels Àngels **
fondadelsangels.com
El Nas del Gegant
elnasdelgegant.cat
El Molí Oleari
molioleari.com
Càmping Montblanc Park
montblancpark.com
Altres propostes
montblancmedieval.cat/on-dormir

© ADRIÁN ROPERO GZ

El Molí del Mallol
elmolidelmallol.com
Sant Francesc
santfrancesc.rest
Cal Magret
calmagret.com
El Cortijo
restauranteelcortijo.com
El Seguici
facebook.com/elseguicimontblanc
Cal Jordi
caljordi.com
Millenium
milleniummontblanc.com

3

1

2

© KIM CASTELLS

Setmana Medieval (abril)
Setmana Santa
Brickània: Festival
de LEGO (juny)
Corpus Christi (juny)
Acampada Jove (juliol)
Dimecres tapa (juliol i agost)
Essències, festival de música
i gastronomia (agost)
Festa Major de la Mare
de Déu de la Serra (setembre)
Terrània, Festival Internacional
de la Ceràmica (setembre)
Clickània, el Festival de
Playmobil (octubre)

© JOAN PUIG. GZ

hi vas de festa?

Montblanc
i la zona
són productors
tradicionals de safrà.

no t’ho perdis!

Situada al centre del triangle
format pels monestirs de Poblet,
Santes Creus i Vallbona de les
Monges, Montblanc és el punt
de partida o el final de la Ruta
del Cister, el recorregut
circular de més de 100 km que
enllaça les tres abadies més
emblemàtiques d’aquesta orde
a Catalunya. A més de
completar totalment o parcial el
sender GR-175, podràs gaudir
d’espectaculars paisatges
naturals com els de Poblet i les
muntanyes de Prades, així com
d’una infinitat de propostes per a
tots els públics: des de passeigs
a cavall fins a visites a vinyes i
tastos en cellers, on pots degustar
el trepat, el vi elaborat a partir del
raïm autòcton de la Conca
de Barberà.

1. vinyes i celler a la do
Conca de barberà.
2. santa maria de montblanc.
3. flor de safrà.
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REUS

l’ inici de la ruta
cap a PARÍS i
LONDRES
“El pintor Fortuny és un geni. I jo també. Gaudí és un
geni. I jo també. Fortuny, el general Prim i Gaudí són
de Reus. I jo també. Jo també perquè, com va escriure
el també genial filòsof Francesc Pujols, al nostre país
hi ha molta gent que sense ser de Reus, ho sembla”.
Salvador Dalí va definir així tot el que ha aportat Reus
a la humanitat. Una ciutat de genis, amb un esperit
emprenedor i una tradició comercial que no només la
van convertir en la segona ciutat de Catalunya, sinó
també en un referent internacional. D’aquí el lema
“Reus, París i Londres”, motivat per la fama i la qualitat
del seu aiguardent, origen d’una nova indústria que avui
es considera la capital mundial del vermut.

© oriol llauradó

+ Informació
Reus Turisme
reuspromocio.cat
Facebook
facebook.com/ReusPromocio
Twitter
twitter.com/ReusPromocio
Instagram
instagram.com/reuspromocio

el tradicional ball de cavallets,
durant la festa major.
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Contagia’t de la creativitat de genis
com Antoni Gaudí i gaudeix de
la tradició comercial i el caràcter
cosmopolita de Reus.

1

4

Quant
temps tens?

© MIGUEL RAURICH

UN dia

Distància
de REUS a

Barcelona 113 km
Girona 202 km
Lleida 96 km
Tarragona 15 km
Montblanc 33 km
Tortosa 79 km

Com arribar-hi

En transport públic:
Tren d’Alta Velocitat
Tren Rodalies Renfe R15
rodalies.gencat.cat
Bus Hispano Igualadina
igualadina.com
Avió: Aeroport de Reus
aena.es/es/aeropuerto-reus/
index.html
Per carretera:
google.es/maps
Aparcament:
Reus Mobilitat i Serveis, SA
gestiona 2.330 places a set
aparcaments subterranis.
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DOS dies

u Aprofundeix

en la figura d’Antoni
Gaudí amb la ruta que comença a la
seva casa natal.
u Comprèn la figura del geni al centre
d’interpretació Gaudí Centre.
u Tasta unes tapes amb vi de la zona.
u Consulta la programació del Teatre
Fortuny i gaudeix d’una obra en aquest
edifici històric de 1882.
u Dorm en un hotel del centre.
u Contagia’t de l’ambient que es respira
al Mercat Central i descobreix els
productes típics de la zona.
u Visita el Museu del Vermut per
conèixer a fons aquesta beguda.
u Tasta un plat amb les delicioses
avellanes autòctones.
u Completa la visita al Centre de
Lectura, una institució cultural
fundada el 1859.

Ciuats i viles amb caràcter

u Segueix

TRES dies
u Deixa’t

enamorar per la Casa Navàs
i les seves impressionants vidrieres.
u Segueix la visita guiada Vermut i
botigues amb història per conèixer
els establiments més antics de
la ciutat.
u Coneix de primera mà la cuina
d’autor i de proximitat de xefs locals.
u Consulta el calendari del Centre de
la Imatge Mas Iglesias (CIMIR) i
gaudeix de la seva programació.
u Dorm en un hotel del centre.
u Segueix la visita guiada a l’Institut
Pere Mata i el Pavelló dels Distingits.
u Visita el Museu de Reus amb el seu
fons d’art i el Museu d’Arqueologia.
u Explora a fons la cuina d’autor a
Reus i deixa’t conquistar pels vins de
les DO més properes.
u Passa una tarda de compres al
Tomb de Reus, l’eix comercial del
centre històric i la zona de vianants.
u Gaudeix d’una copa de vi al
capvespre i d’una agradable vetllada
a la terrassa del Gaudí Centre.
u De tornada a Reus, degusta la
cuina moderna i de mercat en un dels
restaurants del centre
de la ciutat.

2

© JOAN PUIG

Reus

per la plaça Prim, la del
Mercadal i el centre històric.
u Tasta el vermut de Reus i els aperitius
tradicionals dels cellers Rofes, a la
seva antiga fàbrica.
u Segueix la Ruta del Modernisme
Reus 1900 i descobreix les
magnífiques obres dels arquitectes
Domènech i Montaner i Pere Caselles.

la Ruta dels Genis amb
visites al Centre Miró de Mont-roig, el
Museu Pau Casals del Vendrell i el
Centre Picasso d’Horta de Sant Joan.

Per conèixer la ciutat
més a fons

3

u Adquireix

la polsera Visit Reus, que
et permetrà conèixer el Gaudí Centre,
el Pavelló dels Distingits, el Museu
d’Arqueologia, el Museu de Reus i el
campanar de l’església Prioral de Sant
Pere, a més de gaudir de descomptes
en comerços i visites culturals.

© MIGUEL RAURICH

u Passeja

1. el museu del vermUT.
2. billar al pavelló dels distingits,
a l’institut pere mata.
3. escala d’accés al centre de lectura.
4. l’ edifici gaudí centre.
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Costa Daurada

A Reus,
amara’t de la cultura
del millor vermut,
del vi i de l’oli.

hi vas de festa?

© RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ

Festival de Curtmetratges
FEC (abril)
Trapezi, la Fira del Circ (maig)
Reus Viu el Vi (juny)
Festa Major de Sant Pere (juny)
COS, Festival Internacional
de Movimient i Teatre
Gestual (octubre)
Fira de l’Oli DOP Siurana
(novembre)
Mercat de Nadal (desembre)

hi vas de compres?

La Visita Familiar del Gaudí Centre
permet als més petits aproparse a la figura de l’arquitecte de
manera didàctica i participativa a
través d’ausiovisuals, maquetes
interactives i objectes personals.
Al Museu de Reus, els visitants
més joves gaudiran de l’exposició
“Ara toca festa!”, amb la qual
podran viure i entendre la Festa
Major amb les peces més
valuoses d’aquest patrimoni
festiu: els Gegants (segles xviii i
xix), la Mulassa (del segle xviii),
així com el vestuari dels diables
bicentenaris i altres estris.
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1

2

on pots menjar?

Joan Urgellès
joanurgelles.com
Reineta
www.reus.cat/reineta
Masia Crusells
masiacrusells.com
Ferran Cerro
www.fcrestaurant.cat
Museu del Vermut
museudelvermut.com/es/restaurant
Vermuts Rofes
vermutsrofes.com/es/restaurantevermuts-rofes-en-reus
Xivarri
facebook.com/xivarritascareustgn
Capsa Gaudí Espai Gastronòmic
reus.cat/capsa-gaudi-espaigastronomic
Altres propostes
reusturisme.cat/restaurants

on pots dormir?

NH Ciutat de Reus ****
nh-hoteles.es/hotel/nh-ciutatde-reus
Brea’s Hotel ****
breashotel.es
Hotel Gaudí ***
gargallo-hotels.com/hoteles/
hoteles-reus
Reus Park ***
hotelreuspark.com
Hotel Centre Reus ***
hotelcentrereus.com

© MIGUEL RAURICH

hi vas en família?

3
© RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ

A més de l’eix comercial al
voltant del Mercat Central i de
la Unió de Botiguers —la més
antiga de Catalunya—, la tradició
comercial de Reus es completa
amb el mercat del Carrilet, a més
dels mercats setmanals on pots
comprar la famosa avellana de
Reus. El dels dilluns (en actiu
des del segle xiv) i els dissabtes,
als carrers adjacents al Mercat
Central, i el dels dimecres,
al costat del Carrilet. A més,
els dissabtes hi ha el Mercat
d’Antiquaris.

no t’ho perdis!

A gairebé 20 quilòmetres hi ha
el Priorat, una zona mundialment coneguda pels seus vins.
De fet, aquesta zona tarragonina
de només 10.000 habitants és
una de les destinacions més
sol·licitades pels amants de
l’enoturisme gràcies a les dues
denominacions d’origen: la
DO Montsant i la DOQ Priorat,
l’única denominació d’origen
catalana reconeguda amb
aquesta qualificació. Visita els
petits pobles amb encant i els
paisatges, plagats de vinya i
oliveres centenàries. I no
t’oblidis dels olis de la
DOP Siurana, elaborats
artesanalment als molins de
la zona a partir d’olives
arbequines, i que converteixen
una simple llesca de pa en un
delit.
1. la platea del teatre FORTUNY.
2. façana de l’institut prat
de la riba, de l’arquitecte
pere Caselles.
3. oli de la DOP siurana.
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Costa Daurada

escApa’T a

TARRAGONA

TROBA la
feliciTaT imperial
Hereva d’un passat gloriós que li ha permès ser l’única
ciutat de Catalunya inclosa en la llista del Patrimoni
Mundial de la UNESCO, Tarragona s’ha convertit en un
gran espai lúdic, festiu i cultural a l’aire lliure.
La seva ubicació privilegiada al cor de la Costa Daurada,
les platges, la climatologia i el caràcter mariner són
el complement perfecte d‘una oferta inigualable
d’esdeveniments de recreació històrica, com Tarraco
Viva, Amfiteatrvm i les Jornades de Divulgació Històrica
de la Tarragona de 1800, que ens donaran les claus per
entendre’n la transformació, des de la Tarraco imperial
fins a la ciutat actual. Perquè en cap altre lloc com a
Tarragona, la història cobra vida.

© Lluís carro

+ Informació
Tarragona Turisme
tarragonaturisme.cat
Facebook
facebook.com/TarragonaTurisme
Twitter
twitter.com/TGNturisme
Instagram
instagram.com/tarragonaturisme
YouTube
youtube.com/user/TGNturisme

aQÜeductE de les ferreres.
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Costa
Costa Daurada
Daurada

1

UN dia

DistÀncia
de tarragona a
Barcelona 97 km
Girona 188 km
Lleida 132 km
Tortosa 87 km
Reus 16 km
Montblanc 39 km

COm ARRIBAR-HI

En transport públic:
Tren Alta Velocitat
renfe.com
Tren Rodalies Renfe
R14, R15, R16
rodalies.gencat.cat
Bus Plana
empresaplana.cat
Bus Hispano Igualadina
igualadina.com
Avió
aena.es/ca/aeroport-reus/
index.html
Vaixell
porttarragona.cat
Per carretera:
google.es/maps
Aparcament:
el centre de Tarragona
disposa de 5.129 places
en superfície.
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u Segueix les passes de
Les empremtes de Tarraco.
u Visita la catedral dedicada a Santa
Tecla i el Museu Diocesà.
u Tasta la cuina amb un sabor
especial en algun restaurant de
l’eixample de Tarragona.
u Gaudeix de les vistes del Balcó del
Mediterrani.
u Passeja per la rambla Nova i el seu
eix comercial, amb més de 150 anys
d’història.

DOS dIEs

Segueix la visita guiada al Museu
del Port, recorre el barri de pescadors
del Serrallo i passeja en golondrina.
u Assaboreix la Tarragona més
marinera als restaurants del Serrallo.
u Passeja per l’antic Fòrum
provincial: les muralles i les places
de la Font, del Fòrum i del Rei.
u Gaudeix d’una tarda-nit de passeig
i gastronomia pel casc antic.
u Dorm en algun dels hotels amb
vistes al mar.
u Combina patrimoni i natura al parc
ecohistòric del pont del Diable.
u Experimenta un romesco, típic
tarragoní, si hi viatges a l’hivern.
u A l’estiu, ves a un assaig casteller
d’una de les dues colles de la ciutat:
els Xiquets de Tarragona i la Jove
Xiquets de Tarragona.
u

Ciutats i viles amb caràcter
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Gaudeix de l’anfiteatre romà les nits
d’estiu i emociona’t amb Anfiteatrum,
un viatge en el temps.
u

TRES dIEs

Viu l’ambient del mercat Central,
situat en un edifici modernista.
u Degusta els productes locals en
algun dels restaurants de Tarragona
Gastronòmica.
u Descobreix la Tarragona
modernista.
u Coneix les vuit denominacions
d’origen vitivinícoles de la província
amb un tast en un celler.
u Passa la nit entre vinyes.
u Gaudeix d’un esmorzar de forquilla
en alguna de les tavernes del centre
de la ciutat.
u Visita l’exposició Tarraco/MNAT.
u Descobreix el patrimoni medieval
de la ciutat des de la muralla, el Pla
de la Seu i el call.
u Agafa forces en una pastisseria
artesana.
u Acaba el dia amb un passeig per
la platja del Miracle fins a l’antic Fortí
de la Reina.
u Dorm en un hotel de la ciutat.
u Visita la Fira del Vi de la DO
Tarragona, al juny, i la Fira de l’Oli
de la DOP Siurana, a l’hivern.
u

3

© FELIPE J. ALCOCEBA

4
u Assaboreix especialitats com
l’espineta amb caragolins, si visites
la ciutat durant la Festa Major.
u Acomiada’t de la ciutat seguint els
passos dels primers cristians de
Tarraco.

PEr conÈIXER la ciuTaT
mÉs a fonS

Tafaneja als comerços del casc antic
que mostren en el seu interior els
vestigis de la Tarraco imperial.
u Gaudeix, entre el juliol i l’octubre,
de Tarragona, ciutat de castells que
ofereix exhibicions i activitats
relacionades amb les torres humanes
https://www.tarragonaturisme.cat/ca/
tarragona-ciutat-de-castells
u

1. EL TERRAT de la catedral de tarragona.
2. el serrallo, el barri mariner de tarragona.
3. anfiteatrE romÀ.
4. concurs de castells de tarragona.

© MANEL ANTOLÍ (RV EDIPRESS) / TARRAGONA TURISME

Quant temps tens?

Tarragona

© RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ / TARRAGONA TURISME

© INFOTUR

Un costum local estès
és tocar ferro a la barana
del Balcó del Mediterrani que,
segons diuen, porta sort.

Costa Daurada

El Terrat
elterratrestaurant.com
Barquet
restaurantbarquet.com
Arcs
restaurantarcs.com
AQ
aq-restaurant.com
El Llagut
elllagut.com
Ca l’Eulàlia
caleulalia.com
La Caleta
restaurantlacaleta.es
Degvsta
degvsta.com

Tarragona
presumeix de ser
‘ciutat de castells’.

ON poTS DORMIR?

AC Tarragona ****
ac-hotels.com
SB Ciutat de Tarragona ****
hotelciutatdetarragona.com
Tarraco Park ****
hoteltarracopark.com
Núria ***
hotelnuria.com
Sant Jordi ***
hotelsantjordi.info
Alexandra aparthotel ***
ah-alexandra.com

© IMAGEN M.A.S.

Carnaval (març)
Setmana Santa (abril)
Festival internacional de
Dixieland (abril)
Tarraco a Taula (maig)
Tarraco Viva (maig)
Bouquet Festival (juny-agost)
Sant Pere (juny)
Fira del Vi de la DO
Tarragona (juny)
Concurs Internacional
de Focs Artificials (juliol)
Sant Magí (agost)
Santa Tecla (setembre)
Concurs de castells (octubre,
biennal)
Festival Internacional
de Fotografia SCAN
(octubre-desembre, biennal)
REC, Festival Internacional
de Cine (desembre)

ON POTS MENJAR?

3

Altres propostes
tarragonaturisme.cat/es/reaturantes

no T’HO POTS PERDRE!

hi VAS De comprEs?

El gran avantatge de Tarragona
és que les compres es poden
fer a peu. A més, Tarragona té
el mercat Central, situat en un
important edifici modernista;
una desena de mercats
ambulants, com el de la plaça
del Fòrum (els dimecres i els
dissabtes) o el de roba de la plaça
Corsini (els dimarts i els dijous).

1

© MONTSE RIERA. GZ

HI VAS DE FESTA?

2

Gaudeix del tren turístic;
descobreix el litoral a bord del
Tarragona Blau i de les platges
amb Tarragona Family Kayak;
visita l‘hort de la Sínia, una
finca ecològica al costat de la
desembocadura del riu Gaià; i,
per descomptat, ves a Vila-seca
a viure una jornada inoblidable a
PortAventura World. No t‘oblidis
del Festival Minipop, música i
cultura contemporània per a tota
la família.
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HI VAS en famÍlia?

Amb15 quilòmetres de costa,
la ciutat de Tarragona té una
desena de platges i espais
protegits, com la Xarxa Natura
2000, que s’estén des de la
punta de la Móra fins a Tamarit
i que pots descobrir navegant
en caiac, veler o catamarà.
Una xarxa de quasi 100 km de
camins senyalitzats connecta la
ciutat amb el camp, la costa i els
municipis veïns. Camins, alguns
d’origen romà, que descobreixen
racons meravellosos. Pedreres
romanes al costat del mar, torres
de defensa medievals, pobles
fortificats sobre els penyasegats, assalts de pirates...
El camí que segueix la costa
fins a Altafulla està ple de
motius per inspirar-se.

1. gladiadors Al festival
tarraco viva.
2. plaTJA de la mÓra.
3. estÀtua d’august I torre
de l’arQUEbisBE.
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Terres de l’Ebre

escApa’T a

TORTOSA

La JOIA DE LES
CULTURES ÀRAB,
JUEVA I CRISTIANA
Situada al cor de la Reserva de la Biosfera de les Terres
de l’Ebre, entre els parcs naturals del delta de l’Ebre
i dels Ports, Tortosa és un paradís per als amants de
la cultura i el seu immens patrimoni li ha servit per
ser designada Capital de la Cultura Catalana 2021. La
capital de les Terres de l’Ebre presumeix del castell
de la Suda, la catedral de Santa Maria i elegants
edificis modernistes. Gràcies a la seva importància
geoestratègica, va viure la seva esplendor durant el
Renaixement, període que commemora anualment en
una festa de recreació històrica, declarada d’interès
nacional. Segueix els passos de Hemingway, que va
viure a la ciutat el 1938 cobrint la Guerra Civil com a
periodista, i descobreix Tortosa.

© AJUNTAMENT DE TORTOSA

+ Informació
Tortosa Turisme
tortosaturisme.cat/es
Facebook
facebook.com/tortosaturisme
Twitter
twitter.com/cucaferatortosa
Instagram
instagram.com/cucaferatortosa

LA CATEDRAL DE SANTA MARIA A LA
FAÇANA FLUVIAL DE TORTOSA.
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Terres de l’Ebre

© IMAGEN M.A.S.

Les processons de Setmana Santa
són una cita ineludible com a
festa tradicional i religiosa, i per
l’altíssima participació ciudadana.
Quant
temps tens?
1

UN dIa

Tortosa

DistÀncia
de tortosa a

Barcelona 181 km
Girona 272 km
Lleida 123 km
Tarragona 87 km
Reus 77 km
Montblanc 113 km

COm ARRIBAR-HI

En transport públic:
Tren Renfe Regional R16
rodalies.gencat.cat
(Euromed i llarga
distància des de l’Aldea)
renfe.es
Bus HIFE
www.hife.es
Per carretera:
google.es/maps
Aparcament:
hi ha tres aparcaments
públics i quatre zones
d’aparcament dissuassori.
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DOS dIEs

u Descobreix Tortosa a través de l’Ebre
amb una sortida guiada en llagut, la
barca clàssica losirgador.com/es.
u Assaboreix un arròs del Delta regat
amb vi de la DO Terra Alta.
u Gaudeix de la visita al castell de la
Suda i l’únic cementiri àrab de
Catalunya.
u Viu una tarda-nit de tapes en la ruta
Sabors del Nucli Antic.
u Dorm al Parador Nacional.
u Descobreix el palau episcopal
i els Reials Col·legis: el claustre,
el Centre d’Interpretació del
Renaixement i l’església de Sant
Domènec.
u Passeja i pren un vermut al parc
municipal Teodor González.
u Degusta les ostres, les anguiles i els
musclos del Delta.
u Gaudeix de les vistes des del pont
Roig i continua per Ferreries fins al
pont de l’Estat.

Ciuats i viles amb caràcter
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TRES dIEs

els passos de Hemingway
per la ruta de la Guerra Civil.
u Viu l’ambient del mercat municipal
i omple el dipòsit amb els seus
esmorzars de forquilla.
u Visita el Museu de Tortosa, Històric
i Arqueològic de les Terres de l’Ebre,
situat a l’antic escorxador modernista.
u Passeja pels jardins del Príncep i el
seu museu d’escultura a l’aire lliure.
u Acaba el dia amb un recorregut per
l’antic balneari i la vella muralla.
u Allotja’t al centre.
u Gaudeix d’una sortida en bicicleta
per la via verda de La Val de Zafán.
u Agafa forces amb un entrepà de
baldana (botifarró d’arròs).
u Recorre la Tortosa modernista i els
seus edificis més representatius, com la
Casa Bau i la Casa Brunet.
u Rendeix-te als productes del mar i de
la muntanya: gambes vermelles de Sant
Carles, abadejo, garrofetes del Papa,
carxofes, clementines...
u Passa la nit en una casa rural.
u Escapa’t al Parc Natural dels Ports i
gaudeix de paratges com la Font Nova,
els estrets d’Arnes, el barranc de la Vall
i el mont Caro.

3

u Segueix

u Visita

el Centre Picasso d’Horta
de Sant Joan.
u Atura’t al celler modernista de
Pinell de Brai.
u Gaudeix d’un corder de la Terra Alta
a la brasa.

PER CONÈIXER la ciuTaT
mÉs a fonS
u La

Cucafera és una criatura mitològica,
similar a una gàrgola, i un dels emblemes
que, tradicionalment, ha precedit la
processó del Corpus per representar la
idolatria i l’heretgia. Està present en totes
les festes importants de la ciutat i
normalment va acompanyada de
tambors. La seva existència es remunta
al segle xvi.

1. capElla de la mare de déu
de la cinta, a la catedral.
2.Pati del col·Legi de sant jaume i sant maties.
3. el toll del vidre, Al parc dels ports.

© RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ

u Passeja pel casc històric i recorre
el carrer de la Rosa, la plaça de la
Cinta i el portal del Romeu.
u Visita la catedral de Santa Maria,
l’exposició permanent i el museu.
u Gaudeix dels productes de les Terres
de l’Ebre als establiments de
l’associació de restauradors Platigot.
u Viu una tarda de compres per l’eix
comercial del carrer Sant Blai i
l’avinguda de la Generalitat.

Terres de l’Ebre

HI VAS DE COMPRES?

El mercat municipal funciona
com a centre neuràlgic i està
rodejat de comerços
i establiments on completar la
visita. És un lloc ideal per trobar-hi
la diversitat de productes de
quilòmetre zero amb totes les
garanties de qualitat. El producte
estrella són els dolços, como el
menjar blanc, els pastissets
de cabell d’àngel, les coquetes
de Sagí i la sopa de la reina.
Tortosa té dos mercats
setmanals: els dilluns, al barri
del Temple, i els dissabtes,
al barri de Ferreries.

HI VAS EN FAMÍLIA?

A cavall entre el mar i la
muntanya, la natura fa de
Tortosa un espai ideal per
gaudir d’una estada en família:
descobreix l’art de la palma,
identifica minerals i empremtes
d’animals; fes una visita
teatralitzada pel call o amb un
templer per conèixer el castell;
recorre l’Ebre en llaüt, caiac o
piragua; el Parc Natural dels
Ports a cavall; i visita la fàbrica
de xocolata CREO, que farà les
delícies dels més llaminers.
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ON POTS MENJAR?

Altres propostes
tortosaturisme.cat/es/restaurantes/
tortosaturisme.cat/la-cuina-de-lesterres-de-lebre
tortosaturisme.cat/jornadesgastronomiques

© AJUNTAMENT DE TORTOSA

La Torreta de Remolins
latorretaderemolins.cat
Paiolet
paiolet.cat
Restaurant Cristal
facebook.com/BarRestaurantCristal
Restaurant El Parc
restaurantelparc.cat/es
Botànic
botanictortosa.com
Forn de la Canonja
forndelacanonja.com
Marisc Mediterrani
mariscmediterrani.com/es

3

1

© FERRAN AGUILAR

Fira de l’oli d’oliva (febrer)
Setmana Santa de Tortosa
i Festival de Música Sacra
Mostra de Jazz / Jornades
de la cuina cajun (juliol)
Festa del Renaixement / Mengeu
de Festa (juliol)
Festes de la Cinta (setembre)
Cel Obert Festival (octubre)
Tortosa de Tapes (octubre)
Fira de la Clementina (octubre)
Fira del Rovelló (novembre)

2

ON POTS dormir?

Parador Nacional
Castell de la Suda ****
parador.es/es/paradores/paradorde-tortosa
Hotel SB Corona ****
hotelcoronatortosa.com
Hotel Berenguer IV ***
hotelberenguer.com
Hotel Tortosa Parc **
hoteltortosaparc.com
Hotel Virginia **
hotelvirginia.net/es
Casa rural Torre del Prior
torredelprior.cat

© LLUÍS CARRO

HI VAS DE FESTA?

A Tortosa,
assaboreix
els pastissets de
cabell d’àngel.

no t’HO PERDIS!

A molt pocs quilòmetres de
Tortosa hi ha el delta de
l’Ebre, un espai de convivència
perfecta entre l’home i la
natura; un marc únic, singular
i incomparable, producte dels
processos d’erosió, transport
i sedimentació del riu Ebre,
que han predominat sobre
l’erosió marina. A més dels
inconfunsibles paisatges
i arrossars, podràs gaudir
de la seva riquesa ornitològica
i practicar l’observació d’ocells,
recórrer el Delta en bicicleta
i practicar surf d’estel i activitats
nàutiques com el caiac o el
submarinisme.

1. flamencs Al delta de l’ebre.
2. CELLER cooperatiU la catedral
del vi, de pinell de brai.
3. PastissetS FARCITS de cabell
d’Àngel.
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Terres de Lleida

escAPA’T a

LLEIDA

la ciuTAT QUE
ES FA ESTIMAR
Situada als peus dels dos turons sobre els quals
s’aixequen la Seu Vella i el castell templer de Gardeny,
Lleida ha acollit des del segle vi aC ilergetes, romans,
visigots, jueus, àrabs i cristians. Aquestes civilitzacions
han contribuït al creixement sostenible i modèlic
de la ciutat, abraçada per l’horta —el cinturó verd
que l’envolta i que nodreix de fruita i verdura tot
Catalunya—, i d’espais naturals com el parc de la
Mitjana o els Camps Elisis.
Així mateix, Lleida destaca per la seva importància
geoestratègica com a porta d’accés a Europa i nexe
d’unió entre el Mediterrani i l’altiplà; fet que, unit al ric
llegat històric, cultural i patrimonial, l’han convertida
en la capital de la Catalunya interior.

© la paeria de lleida

+ Informació
Turisme de Lleida
turismedelleida.cat
Facebook
facebook.com/turismedelleida
Twitter
twitter.com/turismedelleida
Instagram
instagram.com/turismedelleida

La Seu Vella de Lleida.
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El centre de Lleida té una animada vida
comercial en un dels eixos més llargs
d’Europa. A més de l’oferta de la Zona Alta,
té tres places d’abastiment i quatre
mercats setmanals i mensuals.

1

Quant
temps tens?
u Visita

DistÀncia
de LLEIDA a

Barcelona 159 km
Girona 227 km
Tarragona 108 km
Montblanc 63 km
Tortosa 122 km
Vic 156 km

COm ARRIBAR-HI

En transport públic:
Tren Alta Velocitat
renfe.com
Tren Rodalies Renfe R4
rodalies.gencat.cat
Bus ALSA
alsa.es
Avió
aeroportlleida.cat
Per carretera:
google.es/maps
Aparcament:
16 aparcaments
públics i zona blava.

72 /

el conjunt monumental de la
Seu Vella i la Suda o alcassaba.
u Gaudeix de les meravelloses vistes
des del Baluard de la Reina.
u Ves de compres per l’eix comercial
de la Zona Alta.
u Tasta els clàssics caragols i altres
productes de temporada de l’horta
de Lleida regats amb l’oli DOP
les Garrigues.
u Visita el castell templer de Gardeny.
u Passeja per la riba i el parc
del riu Segre.

DOS dIEs

u Descobreix

els racons del passeig
comercial entre l’església de la Sang
i el portal de la Magdalena.
u Segueix la visita guiada Les veus
de la Cuirassa per l’antic call.
u Submergeix-te en la gastronomia
lleidatana i els vins de la DO Costers
del Segre.
u Visita el Museu de Lleida, Diocesà
i Comarcal.
u Viu la tarda-nit per la Zona Alta i
menja alguna cosa en algun dels locals.
u Dorm en un hotel del centre.
u Segueix la ruta arqueològica
monumental La Lleida Secreta
pels vestigis romans i medievals.

Ciutats i viles amb caràcter

2

la catedral submergida
del dipòsit del Pla de l’Aigua.
u Tasta les carns i els productes de
l’horta de Lleida.
u Visita el Museu de l’Automoció Roda
Roda i els seus vehicles clàssics.

u Descobreix

TRES dIEs
u Visita

el centre històric, l’església
de Sant Llorenç i el dipòsit d’aigües.
u Viu l’ambient dels mercats municipals
(Cap Pont, Fleming i Balàfia).
u Gaudeix d’un esmorzar de forquilla
al centre històric.
u Visita el complex de les Adoberies.
u Consulta la programació del teatre
de La Llotja i admira’n els espectacles.
u Acaba el dia amb un passeig pel parc
dels Camps Elisis.
u Dorm en un hotel de la ciutat.
u Surt en bici pel parc de la Mitjana.
u Assaboreix els típics caragols als
restaurants de la ciutat.
u Descobreix la col·lecció del Museu
d’Art Jaume Morera.
u Visita a peu la Lleida modernista des
del teatre de l’Escorxador fins
a La Vinícola.
u Dorm al Parador de Turisme.
u Viu la teva experiència a la ruta
del vi de Lleida-Costers del Segre.

3

© JOSEP GARCIA. GZ

© RAMON GABRIEL. GZ

4

PER CONÈIXER LA CIUTAT
MÉS A FONS

u Sabies que, tradicionalment,
l’Ajuntament de Lleida és conegut com
la Paeria o casa del paer (‘home de pau’,
en llatí)? Les arrels històriques es
remunten al privilegi atorgat el 1264 pel
rei Jaime I als cònsols de la ciutat.
u A l’oficina de turisme, adquireix un
record típic de la ciutat.

1. ELS exquisits caraGOLS a la llauna.
2. el centrE d’ART contemporAnI la panera.
3. cigonyes A LA TEULADA de la catedral.
4. museU de lleida diocesÀ I comarcal.

© IMAGEN M.A.S.

UN dIA

Lleida

Terres de Lleida

hI VAS DE FESTA?

ON POTS MENJAR?

HI VAS DE COMPRES?

Altres propostes
turismedelleida.cat/on-menjar/
restauracio

ON POTS DORMIR?

Parador de Lleida ****
parador.es/es/paradores/paradorde-lleida
Hotel Rambla ***
hotel-ramblalleida.com
Hotel Zenit ****
lleida.zenithoteles.com
Ciutat de Lleida ****
aa-hoteles.com/es/hotelbarcelona/hotel-ciudad-de-lleida
Hotel Real ***
hotelreallleida.com
Hotel Ibis Lleida **
www.accorhotels.com/es/hotel7589-ibis-lleida

© PAERIA DE LLEIDA

4

no T’HO PERDIS!
1

2

© GZ

Les àrees per excel·lència són
l’eix comercial de vianants i
la Zona Alta. Els productes
estrella són els caragols, les
verdures, les fruites, l’oli de la
DOP les Garrigues, el vi de la DO
Costers del Segre, les coques
de recapte... Els dijous, el
mercat està al costat del Camp
d’Esports; els dissasbtes, a
Barris Nord, incorpora fruites
i hortalisses i s’hi concentren
parades dedicades a la persona
i la llar. Els diumenges, el
Mercat de la Rambla està
dedicat a les antiguitats.
El primer dissabte de mes,
De l’Horta a la Taula ofereix
productes agroalimentaris
sense intermediaris a la plaça
de Sant Joan.

Ferreruela
ferreruela.com
La Huerta
lahuerta-restaurant.com
Xalet Suís
xaletsuis.com
L’Estel de la Mercè
lesteldelamerce.com
Caragols La Dolceta
ladolceta.com
Celler del Roser
cellerdelroser.cat

© XAVIER CANTONS. GZ

Animac: Mostra Internacional
de Cine d’Animació (febrer)
Setmana Santa de Lleida
(març)
Festa Major de Sant Anastasi
(maig)
Fira Internacional del Teatre
de Titelles (maig)
Moros i Cristians (maig)
Aplec del Caragol (maig)
Romeria de Sant Jaume (juliol)
Festes de Tardor (setembre)
Festa del Vi (octubre)

A Lleida,
convisqueren en
harmonia jueus,
àrabs i cristians.

3

Descobreix la Cuirassa, l’antic
barri jueu, que recentment s’ha
museïtzat.
500 anys enrere, els darrers
jueus lleidatans foren expulsats
de la ciutat. Varen deixar el barri
on havien viscut durant segles
i des del qual dotaren Lleida
d’un ric llegat intelectual. La
visita Les veus de la Cuirassa
t’ofereix l’oportunitat de reviure,
mig mil·lenni més tard, el passat
hebreu de la capital i, fins i tot,
escoltar el relat en la veu dels
que habitaren les cases i els
carrers.

Lleida té una variada oferta
per gaudir amb els més petits.
Reserva la teva activitat i visita
el jardí botànic Arborètum,
coneix la llegenda de lo Marraco
a la Casa dels Gegants i recorre
la història medieval de la ciutat
a través de la ruta dels joglars o
d’activitats com Templer per un
dia al castell de Gardeny.
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HI VAS EN FAMÍLIA?

1. festa de moros i cristians.
2. enoturismE A la ruta
del vi de lleida.
3. castEll de gardeny.
4. LA CUIRASSA, EL BARRI JUEU.

Ciutats i viles amb caràcter
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© GZ

dels pobles
amb encant

POBLES
AMB ENCANT
A Catalunya hi ha pobles amb aspecte
d’haver estat creats per la imaginació d’un escriptor
de contes. Hi trobaràs pobles amb castells medievals
que coronen el punt més alt. En alguns, l’església
agrupa les cases blanques al voltant de la riba del mar.
En d’altres, les diferents cultures que hi han
passat han deixat empremtes diverses
que n’han conformat la personalitat
i n’hi ha que han perforat la roca
per convertir-la en la seva llar.

MarQUES
turístiQUEs
El territori català es divideix
en nou marques turístiques.
Es distribueixen sobre el terreny
tal com es mostra en el mapa.
Els pobles estan ordenats segons
aquesta agrupació territorial
i començant des de la
zona nord del mapa.

Val
d’Aran

© KIM CASTELLS

Pirineus

Paisatges
Barcelona
Terres
de Lleida

Costa
Daurada

Terres
de l’Ebre

Costa
Barcelona

Barcelona

Costa
Brava

Pirineus

ENAMORA’T DE

BEGET

tradició I NATURA
AL prepirineU

© arthur fiedrich selbach

El pont, les cases de pedra i els balcons de fusta atorguen
al petit poble de Beget, amb només 20 habitants, un etern
aspecte de pessebre. Gràcies a l’aïllament geogràfic, Beget
és un dels pobles que, en ple segle xxi, pot presumir d’haver
mantingut la seva autenticitat i tot el seu encant rural.
Posseeix dos encantadors ponts romànics, tot i que
el primer que et cridarà l’atenció és l’estilitzat campanar
llombard de quatre pisos de l’església de Sant Cristòfol,
l’element arquitectònic més visible de l’entorn. I, ja a
l’interior de l’església, t’hi esperen unes talles molt
notables i diversos retaules barrocs i gòtics.
Integrat al municipi de Camprodon des de mitjans
del s. xx, comparteix amb ell i amb els nuclis veïns el
seu encant de poble de postal.

+ Informació
Ajuntament de Camprodon
www.camprodon.cat
www.turismecamprodon.cat
Mancomunitat Intermunicipal
de la Vall de Camprodon
www.valldecamprodon.org

Sant Cristòfol de beget.

Pobles amb encant
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A Beget,
dos ponts de pedra
han protegit el poble
del trànsit.

© mònica castellà

A l’espectacular església romànica de Sant
Cristòfol no et perdis la Majestat de Beget,
una talla de fusta policromada de gairebé
dos metres d’alçada.

Quant
temps tens?
mIG dia

3

Recorre els carrers del nucli de la població
i creua els dos ponts.
u No et pots perdre l’església de Sant Cristòfol,
magnífic exemple de l’art romànic llombard,
ni la Majestat de Beget de l’interior.

un dIa

Aventura’t al Parc Natural de les Capçaleres
del Ter i el Freser parcsnaturals.gencat.cat/ca/ter-freser.
u Dina en algun dels acollidors restaurants
tradicionals de Beget.
uSegueix la ruta Beget-Rocabruna que
comença darrere del restaurant Forn i, al cap de
pocs minuts, arribaràs a un mirador amb molt
bones vistes.
u

DistÀncia
de BEGET a

Barcelona 148 km
Lleida 232 km
Girona 77 Km
Tarragona 235 km
Manresa 125 km
Vic 80 km
Berga 86 km

COm ARRIBAR-HI

En transport públic:
en tren fins a Ripoll
www.renfe.es o autobús
fins a Camprodon
www.teisa-bus.com
Per carretera:
google.es/maps
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1
2

dos dIEs

Vallter 2000 és una estació d’esquí a pocs
minuts en cotxe. A l’hivern gaudeix de la neu i, a
l’estiu, d’alguna de les activitats dirigides que
organitzen.
u Gaudeix d’un autèntic dinar de muntanya.
u Ves fins a Camprodon i admira’n el pont
medieval, el monestir de Sant Pere i berena en
alguna de les pastisseries.
u Dorm en algun dels allotjaments de la vall.
u T’encantarà Molló Parc si hi viatges en
família. És un gran parc d’animals, a l’aire lliure,
on viu quasi tota la fauna autòctona del Pirineu:
ossos, marmotes, isards, guineus, daines,
cérvols, llops, cabres salvatges, rapinyaires...
www.molloparc.com
u Gaudeix d’un esmorzar de pícnic i no
et perdis els embotits de la zona.

ON POTS DORMIR?

Turisme rural El Roure Vell
www.rourevell.com
Hostal el Forn **
www.elforndebeget.com
Hotel Camprodon ***
www.hotelcamprodon.com
Casa Etxalde
etxalde.net
Càmping els Solans
www.campingcamprodon.com
Turisme rural Les Gasoveres
www.gasoveres.com

ON POTS MENJAR?

u

Restaurant Can Jeroni
www.canjeroni.net
Restaurant El Forn
www.elforndebeget.com
Restaurant Can Po
972 741 045
Restaurant el Pont Nou
www.restaurantelpont9.com
Restaurant Can Plujà
972 741 064

HI VAS DE FESTA?

Festa Major (primera
quinzena de novembre)
Festival de Música de la Vall
de Camprodon (juliol i agost)

HI VAS DE COMPRES?

Alguns dels productes més
típics són els embotits
artesanals, la carn de poltre
i la trumfa (patata) de la Vall
de Camprodon, sense oblidar
les galetes Birba, que tenen
la fàbrica a Camprodon.

© mònica castellà

BEGET

© mònica castellà

u

1. caRRER de beget.
2. vista de ‘ESGLÉSIA
de sant cristòfol.
3. la majestaT de beget.

Pobles amb encant
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Castellar de n’Hug
un entorn
natural Únic

Encimbellat a 1.450 m d’altitud, el laberint de carrerons
costeruts de pedra de Castellar de n’Hug presideix un
mosaic de paisatges típics de l’alta muntanya.
Ubicat dins del Parc Natural del Cadí-Moixeró, Castellar
de n’Hug gaudeix d’un estat de conservació i un
entorn natural que convida a descobrir-lo en qualsevol
època de l’any. És un dels pobles habitats de més
altitud de Catalunya, amb una gran oferta d’oci actiu,
turisme cultural, històric i industrial, gastronomia
d’alta muntanya... Rodejat d’espais naturals de gran
bellesa, com les fonts del Llobregat, també és seu
d’espectacles únics d’oficis ancestrals, com el Concurs
Internacional de Gossos d’Atura. No et semblen prou
motius per deixar-te enamorar per un poble i el seu
entorn únics?

© SE Georama

+ Informació
Ajuntament de Castellar de n’Hug
www.ajcastellardenhug.cat
Patronat de Turisme
www.turismecastellardenhug.cat

Vista del
nUclI medieval.

Pobles amb encant
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El Museu
del Ciment Asland
ofereix visites guiades
i teatralitzades.

El Concurs Internacional de Gossos d’Atura va néixer el 1962, hereu
de les trobades entre pastors de la comarca en què competien
per demostrar quin era el millor gos. Avui, atrau milers de turistes.

© imagen m.a.s.

Quant temps tens?
MIG DIA
u Arriba

a Castellar de n’Hug de bon matí i admira
com el sol il·lumina el massís del Pedraforca
(anomenat així per la seva forma de forca).
u Passeja pel centre històric.
u Visita el Museu del Pastor.

3

un dIa

dos dIEs

Aventura’t a peu fins al santuari de Montgrony,
per un sender de 9 quilòmetres sense dificultat. Les
vistes des del santuari són espectaculars i pel camí
t’esperen petites joies romàniques.
u Gaudeix d’un pícnic al cim, amb embotits locals o
dina al restaurant del santuari, a la temporada.
u Relaxa’t amb una visita guiada que et desvetllarà
els secrets del poble.
u Viu una experiència gastronòmica a base de
l’excel·lent carn de caça o els bolets, durant la
temporada.
u Dorm en un dels allotjaments del poble.
u Pren per esmorzar un croissant gegant,
producte estrella de Castellar de n’Hug.
u Agafa el Tren del Ciment i visita els Jardins
Artigas, dissenyats per Antoni Gaudí.
u Menja a la Pobla de l’Illet.
u Acosta’t fins al paratge natural de les fonts del
Llobregat, abundants i ràpides cascades de
singular bellesa tot l’any.
u

DistÀncia
de castellar
de n’Hug a

Barcelona 130 km
Lleida 194 km
Girona 108 Km
Tarragona 198 km
Manresa 88 km
Vic 60 km
Berga 38 km

COm ARRIBAR-HI

En transport públic:
Des de Barcelona i Berga
Alsina Graells. Des de
Ripoll, Autocars Mir.
Per carretera:
google.es/maps
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HI VAS DE FESTA?

Festa Major de Sant Miquel
(28 i 29 de setembre).
Se celebra el tradicional
Ball Cerdà (dansa popular
de caràcter cerimonial)
Aplec de Sant Joan
(24 de juny)
Aplec de Montgrony
(mitjans de juliol)
amb esmorzar popular
Concurs Internacional
de Gossos d’Atura
(últim diumenge d’agost)

© oriol llauradó

1

2

La Muntanya
www.hostallamuntanya.cat
Restaurant Fanxicó
www.fondafanxico.cat
Restaurant Alt Llobregat
www.altllobregat.com
Braseria El Caliu
-Cal Pere Miquel
938 257 064
La Closa
www.laclosa.cat

HI VAS DE COMPRES?

Un dels productes estrella és
el croissant gegant (pesa 1 kg
i el tenen als forns Ca la Quima
o Cal Subirà). També hi pots
comprar embotits i
productes d’artesania.

Hostal La Neu **
www.hostallaneu.com
Hotel Les Fonts **
www.hotellesfonts.cat
Fonda Fanxicó
www.fondafanxico.cat
Hostal La Muntanya *
www.hostallamuntanya.cat
Hostal Pere Miquel
938 257 064

ON POTS MENJAR?

© GZ

Castellar
de n’Hug

el matí a la visita guiada i teatralitzada
a l’Antigua fàbrica de ciment Asland, al Clot del
Moro, obra de Rafael Guastavino.
u Tasta la gastronomia de muntanya en un dels
restaurants del poble.
u Visita el conjunt local d’esglésies romàniques:
Sant Vicenç de Rus, Santa Maria de n’Hug
i Sant Joan de Cornudell.

ON POTS DORMIR?

u Dedica

1. concurs de GOSSOS D’ATURA.
2. lEs fOnts del llobregat.
3. visita a la fÀbrica asland.

Pobles amb encant
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ENAMora’t de

SANTA PAU

una joia de pedra
entre volcans
Santa Pau, a la Zona Volcànica de la Garrotxa, t’espera
per revelar-te els seus secrets, llaurats en muralles
i carrerons empedrats: deixa’t seduir per una de les
places porticades més ben conservades de Catalunya,
on també podràs tastar els famosos fesols, distingits
amb una denominació d’origen protegida.
Viatjar a Santa Pau suposa una immersió en un
paisatge únic de boscos singulars i cràters. Gaudiràs de
panoràmiques de gran bellesa, on el verd infinit es fon
amb el negre del basalt i el tons de coure de la lava, que
fa milions d’anys modelaren aquesta zona de l’interior
de Catalunya.

© JOSÉ LUIS RODRÏGUEZ

+ Informació
Visit Santa Pau
www.visitsantapau.com
Ajuntament de Santa Pau
www.santapau.cat
Turisme Garrotxa
turismegarrotxa.com

vista general de santa pau.

Pobles amb encant
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Santa Pau
té 13 volcans
al seu terme
municipal.

© ajuntament de santa pau

El volcà Cruscat és un dels més espectaculars
de la zona. És el més jove i l’últim del qual
es coneixen erupcions, que van donar lloc
a un singular cràter en forma de ferradura
en un dels vessants.

Quant temps tens?
mIG dIa

3

Visita el recinte històric, presidit pel castell
de la Baronia, del segle xiii, i recorre els
carrerons del poble fins a la plaça Major o
Firal dels Bous, el nom del qual té l’origen en
les fires de bestiar, exemple de plaça gòtica
porticada molt ben conservada.
u Entra a l’església de Santa Maria, a la
mateixa plaça. Es mereix una visita.
u Passeja amb calma fins al portal del Mar,
un mirador amb unes vistes espectaculars
sobre la vall del Ser que rodeja Santa Pau.

Santa Pau

1

© ajuntament de santa pau

u

2

un dIa

Recorre el camí fins a la fageda d’en Jordà
i enamora’t de l’impressionant bosc de faigs.
u Tasta un plat típic amb els famosos fesols.
u

Barcelona 118 km
Lleida 201 km
Girona 45 km
Tarragona 203 km
Manresa 96 km
Vic 51 km
Berga 96 km

COm ARRIBAR-HI

En transport públic:
en tren fins a Girona
www.renfe.es i autobús fins
a Olot www.teisa-bus.com
Per carretera:
google.es/maps
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dos dIEs

En una reproducció de l’antic tren que anava
d’Olot a Girona, podràs descobrir una vista
panoràmica de quatre volcans: el Martinyà,
el Pomareda, el Torn i el Croscat.
u Gaudeix d’un pícnic amb embotits
de Santa Pau.
u Reserva una visita a la granja La Fageda.
u Dorm en un allotjament del poble.
u Segueix la ruta dels tolls: Caga-rates, del
Gorg Blau, Can Cutilla... És de poca dificultat, fa
8 km i dura unes dues hores.
u Assaboreix un menú en un restaurant
del poble.
u Atreveix-te a participar en el joc d’escapada
del poble.
u

Mas Can Batlle
www.mascanbatlle.com
Càmping Ecològic Lava
www.campinglava.com
Mas Pardàs
www.maspardas.com
Allotjaments Plaça Major
www.apartamentsantapau.com
Mas El Carrer
www.marmuntanya.com

ON POTS MENJAR?

Restaurant Masnou
www.restaurantmasnou.com
Restaurant Cal Sastre
www.calsastre.com
Restaurant La Francesa
www.lafrancesa.cat
Restaurant Can Rafelic
972 680 202
Can Xel
www.canxel.com

HI VAS DE FESTA?

Pessebre vivent
(7 i 8 de desembre)
Fesolada
Coincideix amb la festivitat
de Sant Antoni Abat
(tercera setmana de gener)
Festa Major (11-16 d’agost)

HI VAS DE COMPRES?

El producte estrella local és,
sens dubte, els saborosos
fesols que porten el nom
de la població.
Té denominació d’origen
protegida.

© ajuntament de santa pau

DistÀncia
de santa pau a

ON POTS DORMIR?

1. vista del nucli de SANTA pau.
2. la fageda d’en jordÀ, una
excursió obligada.
3. cràter del VOlcà croscat.

Pobles amb encant
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TAÜLL

on l’art romÀnic
toca el cel
Taüll és un poble molt petit; però, malgrat tot, té un lloc
destacat en la història de l’art i l’aquitectura mundials.
El motiu? Acull dues de les esglésies romàniques
de la vall de Boí declarades Patrimoni Mundial de la
Humanitat per la UNESCO l’any 2000: Santa Maria
i Sant Climent de Taüll, testimonis del geni creatiu humà
de l’edat mitjana. Són dos exemples purs i homogenis
de l’art primigeni en un paisatge rural pirinenc,
pràcticament intacte.
I gairebé a cada poble d’aquesta vall (Coll, Cardet,
Barruera, Durro, Erill la Vall i Boí) hi ha una església que
forma part d’aquesta ruta del romànic. Un passeig que
enllaça art, natura, paisatge i història. El petit poble de
Taüll t’espera per compartir el seu tresor.

© patronat vall de boí

+ Informació
Ajuntament de la Vall de Boí
www.ajuntamentvalldeboi.cat
Patronat de Turisme
www.vallboi.cat
Centre del Romànic d’ Erill la Vall
www.centreromanic.com/es

sant climent de taüll.

Pobles amb encant
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A Taüll,
un videomapatge
t’acosta al significat
de les pintures.

© patronat vall de boí

La baixada de les Falles és una experiència
inoblidable: de nit, una serp de torxes baixa
des del punt més elevat de la muntanya
i recorre els carrers del poble.

Quant
temps tens?
mIG dIa

Taüll

un dIa

DistÀncia
de TAÜLL a

Barcelona 300 km
Lleida 146 km
Girona 400 Km
Tarragona 240 km
Manresa 201 km
Vic 245 km
Berga 215 km

COM ARRIBAR-HI

En transport públic:
Autobusos: des del Pont
de Suert, www.alsa.es
Per carretera:
google.es/maps
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u Admira l’església de Sant Climent
i puja al campanar.
u Visita, també, l’església romànica de
Santa Maria de Taüll.
u Menja al poble i passeja amb calma
pels carrerons medievals.
u Recorrre el camí fins al mirador de
Cuirilles (1 hora de durada i baixa dificultat).

dos dIEs

Aventura’t en una excursió al Parc Nacional
d’Aigüestortes. No t’oblidis el cistell del pícnic
amb productes de la Formatgeria de Taüll.
u Visita el Centre del Romànic d’Erill la Vall.
u Dorm en un allotjament del poble.
u A l’hivern, viu una sortida amb raquetes de
neu a l’estació d’esquí de Boí Taüll Resort.
u

u Gaudeix de la gastronomia de muntanya i
relaxa’t al balneari de Caldes de Boí.

1
2

HI VAS DE FESTA?

Les Falles (tercer cap
de setmana de juliol)
Festa Major amb els
tradicionals balls de
Sant Isidre i la Pila (tercer
cap de setmana de juliol)
Fira del Formatge (agost)
Festival de Música Antiga
dels Pirineus (agost)
Jornades Gastronòmiques
(octubre)

Hotel Santa Maria Relax ***
www.taull.com
Hotel El Rantiner **
www.hotelelrantiner.com
Hotel rural El Xalet de Taüll **
www.elxaletdetaull.com
Pensió La Bordeta
www.vallboi.cat/es/allotjaments
Ca de Moneny
cademoneny.com
Restaurant El Caliu
www.elcaliutaull.com
Restaurant El Fai
www.restaurantelfai.com
El Mallador
www.malladortaull.com
Llesqueria l’Empriu
www.vallboi.cat/es/restaurantes
Cerveseria Tribulosi
www.vallboi.cat/es/restaurantes

HI VAS DE COMPRES?

El producte més típic és el
formatge artesanal que elabora
la Formatgeria Taüll
(www.petitsauc.com/laformatgeria).
Tenen ramats de pastures
ecològiques, fan visites guiades
i han rebut diversos guardons
per la seva excel·lent producció.

ON POTS DORMIR?

ON POTS MENJAR?

© KIM CASTELLS

Gaudeix de la projecció del videomapatge
sobre les restes de la pintura original a
Sant Climent de Taüll.
u Passeja pels carrers del poble fins al mirador
de la Santeta, just al darrere de l’església
de Santa Maria.
u Visita la Formatgeria de Taüll i tasta alguna
de les seves delicioses elaboracions.
u

© JOSÉ LUiS RODRÍGUEZ

3

1. el lLaC llebreta, Al parC
nacional d’aigüestortes
I estany de sant maurici.
2. vista del nUCLI de Taüll.
3. videomaPATGE dE l’ icÒNIC mural
romÀnic A L’ESGLÉSIA de sant
climent de taüll.
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ENAMORA’T DE

CALELLA DE PALAFRUGELL
encant
mariner A
la Costa brava
Amb lluminoses façanes blanques, carrers estrets
i cales rocoses, l’antic poble de pescadors de Calella
de Palafrugell conserva l’encant que es respirava als
pobles costaners de l’Empordà abans de l’arribada
del turisme.
Actualment, Calella té uns 700 habitants, que
es multipliquen a l’estiu i, especialment, durant la
celebració de la Cantada d’Havaneres, que té lloc el
primer dissabte de juliol des de fa més de 50 anys, a
la cèntrica platja del Port Bo, on les barques encara
envaeixen la sorra i el seu barri marítim ha estat
declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. La cultura,
especialment en l’àmbit musical, és un dels senyals
d’identitat d’aquest poble.

+ Informació

© MARC CASTELLET

Ajuntament de Palafrugell
www.palafrugell.cat
Palafrugell Turisme
visitpalafrugell.cat
Patronat de Turisme Costa Brava
www.costabrava.org
Cantada d’ havaneres de Calella de Palafrugell
www.havanerescalella.cat

vista general de
calella de palafrugell.
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© MARC CASTELLET

A Calella de Palafrugell,
la tradicional Cantada
d’Havaneres és
cita obligada.

El Jardí Botànic de Cap Roig, que acull
el Festival de Cap Roig de música i dansa
els mesos d’estiu, està considerat
un dels millors del Mediterrani.

MIG DIA

u Descobreix

el poble: des de l’edifici
de Sa Perola, baixa a la plaça del Port bo
i continua vorejant el mar fins a la platja
del Canadell.
u Contempla Calella des del mar amb un caiac.
u Recorre el Camí de Ronda i, de tornada,
tasta les especialitats locals.

un dIa

u Coneix

Calella de
Palafrugell

DistÀncia
de calella DE
PALAFRUGELL a

Barcelona 101 km
Terrassa 104 km
Figueres 46 km
Lloret de Mar 35 km
Girona 32 km
Lleida 215 km
Tarragona 183 km

COm ARRIBAR-HI

En transport públic:
des de Barcelona
www.sarfa.com
Per carretera:
google.es/maps
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dos dIEs
u Lloga

una bicicleta i descobreix els
camins de la xarxa de cicloturisme.
u Fes snorkel a qualsevol cala per
descobrir el fons marí.
u Tasta les garoines, si és temporada,
amb vi de la DO Empordà.
u Dorm a l’Hotel Mediterrani, situat sobre
una cala www.hotelmediterrani.net.
u Dedica el dia a descobrir els altres nuclis
del municipi de Palafrugell: amb el tiquet
Palafrugell + podràs visitar els principals
enclavaments de la localitat, com ara la
Fundació Josep Pla, el Conjunt Monumental
de Sant Sebastià de la Guarda i el Museu
del Suro www.palafrugellplus.com.

1

2

HI VAS DE FESTA?

ON POTS DORMIR?

Hotel Garbí ***
www.hotelgarbi.com
Hotel Casa Calella
casacalella.com
Hotel La Torre *
www.latorre.cat
Càmping La Siesta
www.campinglasiesta.com
Càmping Moby Dick
www.campingmobydick.com
Restaurant Albó
www.rostisseriaalbo.com
El Balcó de Calella
www.santroc.com/gastronomia
La Garoina
www.garoina.cat
Bar K
972 615 546
Pizzeria Vent de Mar
pizzeriaventdemar.wordpress.com

hi vas de compres?

No marxis de Calella sense
tastar el rom cremat i
les garoines. Al mercat
de Palafrugell, hi trobaràs
aquestes i d’altres especialitats
gastronòmiques.

3

ON POTS MENJAR?

Sant Pere, Festa Major
de Calella (juny)
Cantada d’Havaneres de
Calella de Palafrugell (juliol)
Festival dels Jardins
Cap Roig (juliol i agost)
Cicle de concerts de les
Joventuts Musicals
(juliol i agost)

© MARC CASTELLET

el jardí botànic de Cap Roig.
de les magnífiques vistes de
Calella des del barri de Sant Roc.
u Dina al carrer de les Voltes: hi ha restaurants
molt agradables.
u A la tarda, segueix la línia de mar fins a
Llafranc i puja al cap de Sant Sebastià
per visitar el far, l’ermita, la torre de guaita
i el poblat ibèric.
u Gaudeix

© Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell

Quant temps tens?

1. CARRERS DE CALELLA DE
PALAFRUGELL.
2. jardins de cap roig.
3. cantada d’ haVanerEs.
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ENAMORA’T DE

PALS

una FORTALESA
EMmurallada A
la Costa brava
Poques poblacions com Pals concentren tants atractius.
Un d’ells és la fortificació del casc antic, molt ben
conservat, i un altre, la seva envejable ubicació al cim
d’un turó amb molt bones vistes sobre el mar, les Illes
Medes i la plana empordanesa, actualment una zona
humida destinada al cultiu de l’arròs d’alta qualitat.
Però Pals és molt més que arcs i carrerons de pedra
medievals. Hi trobaràs també un interessant conjunt
de masies disperses, algunes de fortificades, entre
les quals destaquen el Mas Roig, la Torre Pedrissa, el
Cap dels Anyells, el Mas Tafurer (Molí de Pals), el Mas
Gelabert, el Mas Jofre, Can Pou de ses Garites i la Torre
Mora, del segle xv.

+ Informació

© ramon carreras

Ajuntament de Pals
www.pals.cat
Oficina de Turisme
www.visitpals.com
Consell Comarcal del Baix Empordà
www.visitemporda.com
Patronat de Turisme Costa Brava
www.costabrava.org

vista general de pals, AMB
la torre de lEs horEs

Pobles amb encant
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3

Quant temps tens?

ON POTS DORMIR?

MIG DIA

el poble: passeja pel recinte
emmurallat i admira els edificis d’estil romànic,
gòtic i barroc combinats en harmonia.
u Visita el Museu Casa de Cultura Ca la Pruna,
una imponent casa fortificada del segle xvi i la
torre de les Hores.

Barcelona 145 km
Tarragona 219 km
Lleida 207 km
Girona 46 km
Sabadell 124 km
Figueres 45 km
Lloret de Mar 63 km

COM ARRIBAR-HI

En transport públic:
des de Barcelona i Girona
www.sarfa.com
Per carretera:
google.es/maps
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2

un dIa
u Arriba

a la platja de Pals i, des de l’extrem
sud, accedeix als camins de ronda i cales de
Begur, amb el seu impressionant fons marí.
u Degusta un plat amb arròs de Pals i vi de la
DO Empordà.
u Ves al camp de Golf, el més antic de la Costa
Brava.

dos dIEs

u Descobreix

les basses d’en Coll i la multitud
de camins que voregen els camps d’arròs, a
peu o en bicicleta.
u Gaudeix d’un autèntic dinar mariner.
u Arriba fins al punt més alt del massís de
Quermany i gaudeix de la millor panoràmica.
u Dorm en un allotjament del poble.
u Acosta’t al recinte de Radio Liberty i reviu la
història del segle xx.
u Degusta un dinar en un restaurant dels afores.
u Visita el poblat ibèric d’Ullastret i reserva una
visita teatralitzada.

HI VAS DE FESTA?

Pessebre vivent (desembre)
Campanya gastronòmica
de l’arròs de Pals (març i abril)
Plantada tradicional de
l’arròs (juny)
Nit de les espelmes
(darrer cap de setmana de juliol)
Festa del vi (agost)
Sega de l’arròs (octubre)

HI VAS DE COMPRES?

No marxis de Pals sense tastar
l’arròs o descobrir la ceràmica
tradicional de la Bisbal. Cada
dimarts hi ha un mercat de
productes d’alimentació
(fruita, oli, formatge...).

Hotel Es Portal ****
www.esportalhotel.com
Hotel Mas Salvi ****
www.massalvi.com
Hotel Sa Punta
www.hotelsapunta.com
Hostal Can Bassalis **
www.hostalcanbassalis.com
Hostal Barris **
www.hostalbarris.com

ON POTS MENJAR?

© fondo fotográfico archivo municipal

DistÀncia
de pals a

1

© joan cebrià

u Descobreix

Pals

© fondo fotográfico archivo municipal

Pals
ofereix meravelloses
perspectives dels
camps d’arròs.

La platja de Pals és una àmplia extensió
sorrenca de 3,5 quilòmetres de llarg. Pots
arribar fins al mar per l’antic camí de la platja,
vorejat de dunes i pins blancs.

Antic Casino
www.anticcasinorestaurant.com
Ca la Teresa
www.restaurantcalateresa.cat
Restaurant Sol Blanc
www.restaurantsolblanc.com
Xarrup
972 667 804
Altres propostes:
www.visitpals.com
1. plaTJa de pals AMB LES ILLES
MEDES AL FONS.
2. recintE gÒTIC AMB LA TORRE
DE LES HORES A LA DRETA.
3. espiga d’ARRÒS.
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ENAMORA’T DE

PERATALLADA

una joIa entre el
mar I la mUntaNYa

© ajuntament de forallac

Més que una ubicació geogràfica, Peratallada és el destí
d’un viatge en el temps. Endinsar-se al poble suposa
passejar pels dominis feudals d’un dels llinatges més
importants de l’Empordà des del segle x, malgrat que
l’origen del nucli habitat de Petra taliata pugui ser d’origen
preromà, com suggereixen les troballes arqueològiques.
La població comparteix municipi amb Vullpellac, Fonteta
i altres nuclis en l’entorn natural privilegiat de l’Empordà.
A més de la riquesa arquitectònica medieval, un
altre dels seus atractius indiscutibles és la gastronomia
empordanesa en versió local, on matèries primeres
de l’horta i del mar, i carns i formatges de muntanya
conformen una varietat de contrastos i sabors,
habitualment servits en vaixelles de ceràmica artesana
de la Bisbal d’Empordà.

+ Informació
Turisme de Peratallada
www.visitperatallada.cat
Patronat de Turisme
ca.costabrava.org
trade.costabrava.org

nUCLI medieval de peratallada.
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1

2

© ajuntament de forallac

© ajuntament de forallac

Peratallada
és el camp base
ideal per descobrir
l’Empordà.

© Ajuntament de forallac

Quant temps tens?
Pren alguna cosa al Bar del Poble, que
comparteix espai amb l’oficina de turisme.
Tens la immersió a la vida del poble garantida.
u Gaudeix d’un passeig pel nucli històric i
etiqueta amb @visitperatallada a Facebook
les teves fotos.
u Tasta, en un dels restaurants amb terrassa,
la gastronomia empordanesa.
u

DistÀncia de
peratallada a

Barcelona 130 km
Lleida 280 km
Tarragona 220 km
Girona 40 km
La Bisbal d’Empordà 5 km
Figueres 50 km

COm ARRIBAR-HI

En transport públic:
SARFA des de Girona
i la Bisbal d’Empordà
compras.moventis.es
Per carretera:
google.es/maps
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Berenguer de
Cruïlles, primer
president de
la Generalitat,
el 1359, nasqué
a Peratallada.

un dIa
u Visita

els vuit nuclis que componen el
municipi de Forallac, inclòs Peratallada, i
etiqueta les teves fotos amb
@ajuntament_forallac a Instagram.
u Descobreix la fusió de mar i muntanya als
restaurants de Peratallada.
u Admira les muralles excavades a la roca.
u Pren per berenar algun dels gelats artesans,
dolços o salats, especialitat del poble.

ON POTS DORMIR?

La Riera www.lariera.es
Ca l’Anguila
www.calanguila.com
Can Solés www.cansoles.com
El Cau del Papibou ***
hotelelcaudelpapibou.com
Hostal Blau * www.hostalblau.es
Ca l’Aliu www.calaliu.com

ON POTS MENJAR?

MIG DIA

Peratallada

3

dos dIEs
u Si

hi vas a l’octubre, gaudeix de
l’experiència de l’elaboració de carbó
vegetal a Sant Climent de Peralta.
u A l’octubre també se celebra la Fira
Medieval, aprofita-ho i gaudeix d’un
banquet feudal al migdia.
u Per digerir, segueix una de les rutes
a peu o en bicicleta, descarregables a
www.visitperatallada.cat.
u Gaudeix del cel estrellat abans de dormir
en un allotjament de Peratallada.
u Escapa’t al mar. La platja més propera
està a 20 minuts en cotxe.
u Assaboreix un àpat mariner.
u No et perdis el Parc Natural del Montgrí,
les Illes Medes i el Baix Ter.

HI VAS DE FESTA?

Fira Medieval (octubre)
Fira de les Herbes (abril)
Festa Major (agost)

HI VAS DE COMPRES?

El gelat artesà de Peratallada
és de compra obligada, i també
les magdalenes de Cal Tuset.
El mató de drap de Fonteta,
el poble veí, és mític, tant de
llet de vaca com d’ovella. A la
Bisbal d’Empordà, les petites
botigues d’artesans mereixen
una visita, especialment les
de productes relacionats amb
la ceràmica, de llarguíssima
tradició a la ciutat.

La Roca
www.restaurantlaroca.cat
Can Bonay
www.bonay.com
Can Nau
www.restaurantcannau.blogspot.com
Ca la Nena
972 634 803
La Candelaria
www.candelariaperetallada.com
Cireret
www.cireret.com

1. vista posterior de l’ESGLÉSIA
de sant esteve.
2. casa AL recintE EMMURALLAT.
3. torre de lEs horEs.
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ENAMORA’T DE

MURA

DescObreIX
un parC natural
des de L’interior
Mura és un petit poble d’aire medieval, amb menys de
250 habitants, que sempre ha sabut conservar l’encant
dels carrerons empedrats. Està situat al centre
del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac,
a 57 quilòmetres de Barcelona, i bona part d’aquest
trajecte es pot fer per carreteres panoràmiques.
A Mura, la natura domina el paisatge. Les
construccions humanes són tan antigues i es construiren
amb tant d’encert que s’han integrat completament
en l’entorn. El patrimoni d’època romànica és de visita
imprescindible. Des de finals del segle xx, una de les
principals activitats del poble és el turisme.

© ajuntament de mura

+ Informació
Ajuntament de Mura
www.mura.cat
Centre d’informació del Parc
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
parcs.diba.cat/web/SantLlorenc
Patronat de Turisme
bagesturisme.cat

El Puig de la Balma.
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A Mura
descobriràs
deu segles de fusió
amb la natura.

Hi vas a l’abril? Celebra la festa de Sant
Marc i ajuda a protegir el poble de les
tempestes menjant un deliciós panellet.

© ajuntament de mura

Quant temps tens?
MIG DIA

Segueix l’itinerari autoguiat Balmes, masies
i molins des del centre d’interpretació.
En gairebé dues hores hauràs recorregut
el perímetre del poble.
u Menja en un restaurant del poble i tasta el
cigronet de Mura i el vi de la DO Pla de Bages.
u Gaudeix d’una introducció al parc: puja a la
Mola o relaxa’t a la piscina municipal.
u

3

Segueix la ruta pel parc per descobrir-hi
les tines i gaudeix d’un tast de vins.
u Descobreix el poble: recorre el nucli urbà
amb les indicacions de
es.wikiloc.com/wikiloc/view.o?id=6940108.
u Dina al poble.
u Visita les Coves de Mura: 5 quilòmetres
d’itinerari circular des del centre d’interpretació.
u Berena al toll del Pare, amb coca de cal
Muntada.
u

DistÀncia
de Mura a

Barcelona 58 km
Terrassa 26 km
Sabadell 33 km
Manresa 21 km
Girona 126 km
Lleida 135 km
Tarragona 130 km

COm ARRIBAR-HI

En transport públic:
des de Navarcles
transbagesbus.com
des de Terrassa tgo.net
Per carretera:
google.es/maps
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dos dIEs

De compres al poble: visita el Retaule, la
Torneria, el Celler i la botiga d’embotits, mentre
esculls un lloc per dormir.
u Escapa’t al parc: per la ruta passeig de la
Pedra Seca unes tres hores per descobrir
construccions ancestrals.
u Menja a Mura i gaudeix del tomàquet rosa.
u Escapa’t a Terrassa per visitar la masia Freixa,
joia del Modernisme, i el Museu de la Ciència
i la Tècnica de Catalunya.
u Sopa i dorm a Mura. Programa una
observació astronòmica al parc.
u Fes una visita guiada d’observació de la
natura i pícnic al parc.
u Gaudeix d’un taller de recol·lecció de mel
a la masia Llonch, al recinte del parc.
u

1
2

Apartaments Cal Carter
calcarter.net
Cal Vidal
calvidalmura.com
Casa Museu Puig de la Bauma
puigdelabalma.com

ON POTS MENJAR?
Hostal de Mura
hostaldemura.es
Les Olles dels Caus
lesollesdelscaus.cat
Restaurant Cal Carter
608 897 365
Restaurant La Pujada
938 316 083

HI VAS DE FESTA?

Sant Marc i Fira
d’Artesans (abril)
Viu el parc! (abril-juliol)
Festa de Batre el Cigronet
(setembre)
Festa Major (novembre)
Festa del Tió i activitats
nadalenques (desembre)

HI VAS DE COMPRES?

No pots marxar de Mura sense
comprar cigronet, una varietat
autòctona de cigró petit, sense
pell i molt saborós. Compra’n al
Celler, una botiga de productes
gastronòmics del centre.

© ajuntament de mura

Mura

© ajuntament de mura

ON POTS DORMIR?

un dIa

1. vista general de mura.
2. ESGLÉSIA de Sant Martí.
3. ermita de sant antoni.
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ENAMORA’T DE

RUPIT
una joIa del
barroc rural
en un paisaTGe
imponent
Rupit és un petit poble de 285 habitants al centre de
Catalunya, ancorat als escarpats barrancs del massís
de Collsacabra. Aquest immens tresor geològic amaga
un laberint de carrers i cases on als dintells trobem
empremtes que donen fe de la seva esplendor barroca.
A la rica gastronomia s’uneix l’atractiu de les façanes de
pedra, acolorits balcons de fusta, tradicionals teulades a
dues aigües i carrers empedrats. Però hi ha més coses:
a menys de cinc quilòmetres ens espera una altra
meravella natural, el salt de Sallent, una abundant
cascada amb una caiguda de 15 metres, la més gran
de la zona.

© iStockphoto

+ Informació
Ajuntament de Rupit
www.rupitpruit.cat
Oficina de Turisme de Rupit i Pruit
www.rupitpruit.cat/turisme
Patronat de Turisme d’Osona
www.osonaturisme.cat

Vista general
de la població.
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© josep enric lópez. WMC

Rupit tingué
al segle xvii, la seva
màxima esplendor, d’aquí
l’herència barroca.

Rupit

2

Quant temps tens?
mIG dIa
u Recorre

DistÀncia
de RUPIT a

Barcelona 106 km
Lleida 189 km
Girona 97 Km
Tarragona 193 km
Manresa 82 km
Olot 26 km
Vic 28 km

COM ARRIBAR-HI

En transport públic:
Autobusos de
Barcelona vIa Vic
www.sagales.com
Per carretera:
google.es/maps
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Dos imprescindibles:
l’església de Sant Joan
de Fàbregues, la
construcció romànica
més espectacular de la
zona, i el salt de Sallent,
la cascada més alta de
Catalunya.
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3

© oriol clavera

amb calma els carrers, molt
ben conservats, i admira el retaule barroc
de l’església de Sant Miquel.
u Si hi vas amb nens, gaudeix d’un joc
per recórrer el centre històric amb
tresors i sorpreses (a l’oficina de
turisme).
u Creua l’original pont Penjat, un pont
penjant de fusta.

un dIa
u Situa’t

al paisatge i descobreix
el massís de Collsacabra.
u Visita l’ermita de Santa Magdalena.
u Gaudeix de la gastronomia tradicional
catalana.
u Segueix una de les visites guiades
al centre històric.

u Compra

HI VAS DE FESTA?
Pessebre vivent
(finals de desembre)
Festa Major
(29 de setembre)

HI VAS DE COMPRES?

A Rupit pots comprar
diferents productes
gastronòmics artesanals (pa
i coques, embotits, neules...)
i també teixits elaborats
de forma artesanal. Alguns
artesans del poble ofereixen
la possibilitat de visitar els
seu taller per descobrir-hi el
procés d’elaboració dels seus
productes en viu.

pa i coques com a record
gastronòmic.

dos dIEs
u Admira

la vista sobre el Collsacabra
des dels miradors que voregen Rupit.
u Aventura’t per l’entorn per reconèixer
el paisatge.
u Tasta els embotits autòctons en una
de les zones de pícnic.
u Segueix el sender GR2 fins a
Tavertet, ruta circular de 7,5 km per
paisatges imponents.
u Dorm en un allotjament de Rupit.
u Gaudeix d’una sortida en BTT o a
cavall pels voltants.
u Fes un àpat en algun dels restaurants
amb vistes al poble.
u Acomiada’t de Rupit amb una visita a
un taller artesà.

© ajuntament de rupit i pruit

1
© kim castells

© ?????????????

4

ON POTS DORMIR?
Fonda Marsal
www.fondamarsal.cat
Hostal Estrella **
www.hostalestrella.com
La Devesa
www.ladevesarupit.com
Mas la Serra
www.maslaserra.com

ON POTS MENJAR?
Hostal Estrella
www.hostalestrella.com
Fonda Marsal
www.fondamarsal.cat
Ca l’Estragués
938 522 006
El Coll
www.maselcoll.cat
L’Hort d’en Roca
938 522 029

1. paisaTGE escarpaT
de collsacabra.
2. caRRERS de rupit.
3. El pOnt PENJANT DE FUSTA.
4. faÇaNa BARROCA de l’ESGLÉSIA
DE SANT Miquel.

Pobles amb encant
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Costa Daurada

ENAMORA’T DE

PRADES

un espai natural
impresSionant
Prades està situat en un altiplà a 950 metres d’altitud
sobre el nivell del mar, al cor de les muntanyes del
mateix nom. El poble s’integra de manera harmoniosa
en un entorn natural que convida a realitzar-hi tot tipus
d’activitats esportives, culturals i lúdiques.
El clima atlàntic el converteix en un destí ideal a
l’estiu i un lloc perfecte per gaudir de la neu a l’hivern.
Els carrers sinuosos i estrets acullen nombrosos punts
d’interès (esglésies i ermites, places, fonts...) per on val
la pena perdre’s.

© ajuntament de prades

+ Informació
Ajuntament de Prades
i Centre d’Interpretació
de les Muntanyes de Prades
www.prades.cat
Patronat de Turisme
de la Costa Daurada
costadaurada.info
muntanyescostadaurada.cat

plaÇa major I NUCLI
DE PRADES.

Pobles amb encant
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© ajuntament de prades

A Prades,
la font renaixentista
reprodueix el globus
terraqüi.

2

Quant temps tens?

Dos dIEs

MIG DIA

Prades

DistÀncia
de prades a

Barcelona 150 km
Girona 230 km
Lleida 65 km
Tarragona 58 km
Reus 46 km
Montblanc 35 km

COmARRIBAR-HI

En transport públic:
des de Barcelona
www.empresaplana.cat
Per carretera:
google.es/maps
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És coneguda com
la Vila Vermella per
la pedra arenosa de
color vermell amb què
estan construïts gran
part dels edificis i la
muralla medieval.

Pobles amb encant

u Fes una visita guiada al poble per
descobrir l’església, el castell i el Centre
d’Interpretació de les Muntanyes de
Prades (informa-te’n a l’Oficina de Turisme).
u Si hi vas amb nens, no et perdis el Parc
Prades Aventura Park www.pradesaventura.com.
u A 2 km de Prades pots visitar l’ermita
de l’Abellera, construïda sobre una cova
i situada a 1.020 metres d’altitud
(informa-te’n a l’Oficina de Turisme).

un dIa
u Lloga

una bicicleta i segueix una de
les rutes BTT disponibles 627 153 616.
u Dina en un dels restaurants de la
plaça Major.
u Despés de la sobretaula, visita l’església
de Santa Maria i passeja pels carrers
del casc antic.

© ajuntament de prades

1

© ajuntament de prades

3

HI VAS DE FESTA?

Festa de la Farigola (maig)
Concurs Internacional
de Gossos d’Atura (agost)
Festa de la Patata (setembre)
Prades Bosc (novembre)

HI VAS DE COMPRES?

Són típics la mel, les patates
(amb indicació geogràfica
protegida), les pomes de
muntanya, les avellanes,
les castanyes, els bolets
i la farigola.
Tots els divendres hi ha mercat
a la plaça Major. Els negocis
locals ofereixen excel·lents
productes de proximitat.

u Descobreix l’entorn: apunta’t a una
excursió per admirar les més de 30 fonts
naturals de la vila.
u Gaudeix d’un pícnic amb els excel·lents
productes de la zona.
u Atreveix-te a seguir una activitat de
barranquisme a les muntanyes de Prades
www.gorgaventura.com.
u No et perdis una observació astronòmica.
El cel de Prades és d’altíssima qualitat
www.astroprades.cat.
u Dorm al càmping rodejat de natura.
u Admira la roca Foradada i el llac del riu de

Prades.
la vegetació autòctona a través dels
plafons informatius o segueix una de les visites
botàniques guiades.
u Torna a Prades per degustar un plat de
patates amb IGP, en un dels restaurants.
u Abans de marxar, reviu la història de la reina
Margarida de Prades.

ON POTS DORMIR?

Hotel La Botiga *
977 868 321
Càmping Prades
www.campingprades.com
Aparthotel Xalet de Prades
www.xaletdeprades.com
Casa Cal Crispí
www.calcrispi.com

ON POTS DORMIR?

Pep Cardona
977 868 236 / 636 615 144
Restaurant Comtes de Prades
www.campingprades.com/
restaurant
Restaurant La Taverna
www.lataverna-calpons.cat
Braseria Gran Recorregut 7
977 868 029
DPrades. Gastroteca
654 363 997

u Coneix

1. L’ermita de l’abellera.
2. el camÍ a la roca foradada.
3. la fOnt renaIXentista
de prades.

Pobles amb encant
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Costa Daurada

ENAMORA’T DE

Siurana

terra
de princesEs
I guerrers

© Oriol Alamany

Siurana, a 737 metres d’altitud, presideix el pantà i el
riu amb els quals comparteix nom, a la serra de Montsant
i les muntanyes de Prades.
La seva situació estratègica la va convertir durant segles
en defensa de primera línia de l’Islam. És recomanable
perdre’s pels seus carrerons i visitar els vestigis de
l’ocupació musulmana i la seva història posterior.
Dalt d’un cingle de roca calcària, Siurana s’ha
convertit en un dels millors llocs del món per a l’escalada
esportiva, i té centenars de vies equipades per dur-hi a
terme aquesta activitat d’aventura. Siurana forma part
del municipi de Cornudella de Montsant, una zona de
paisatges impressionants.

+ Informació
Turisme de Siurana
www.turismesiurana.org

panorama
general de siurana.

Pobles amb encant
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A Siurana,
les postes de sol
són espectaculars.

© Nuria Torres. GZ

El castell de Siurana fou el darrer bastió
musulmà conquistat pels cristians a Catalunya,
el 1153. La conquesta tingué un caràcter
èpic i donà lloc a nombroses llegendes.

Quant temps tens?
MIG DIA

u Realitza una visita guiada i teatralitzada
o coneix el nucli pel teu compte.
u Acosta’t al salt de la Reina Mora, un
penya-segat des d’on, segons explica la
llegenda, va saltar Abdelazia, filla del valí
de Siurana, quan van arribar les tropes
cristianes. Les vistes són espectaculars.

3

ON POTS DORMIR?

u Admira

l’església romànica de Santa Maria.
amb una de les rutes en
bicicleta tot terreny pel Montsant.
u Visita un dels cellers del Priorat on
ofereixen degustació amb maridatge.
u A l’estiu, gaudeix d’una activitat
aquàtica al pantà.
u Atreveix-te

2

Restaurant Siurana
www.restaurantsiurana.com
Restaurant Els Tallers
www.siuranella.com
Bar l’Acàcia
977 821 037
Bar Refugi Ciriac Bonet
www.feec.org
Bar Càmping Siurana
www.campingsiurana.com

u Descobreix

Barcelona 104 km
Girona 177 km
Lleida 48 km
Tarragona 30 km
Reus 18 km
Valls 27 km
Montblanc 24 km

COM ARRIBAR-HI

En transport públic:
des de Barcelona
www.empresaplana.cat
Per carretera:
google.es/maps

Pobles amb encant

HI VAS DE FESTA?

Jubileu de Siurana (maig)
Festa Major (agost)

HI VAS DE COMPRAS?

Els productes típics de la zona
són l’oli d’oliva i el vi.
A Siurana no hi ha mercat
setmanal, el més proper és
els dimecres a Cornudella de
Montsant. També a Cornudella
podem trobar diversos cellers
que ofereixen visites guiades i
compra dels seus productes.

© tina bagué

DistÀncia
de Siurana a

les restes del castell àrab,
un edifici militar del segle ix.
u Atreveix-te amb una activitat d’escalada
per les parets amb vies obertes.
u Menja en un dels restaurants de Siurana.
u Recorre els pobles del parc natural del
Montsant per les seves carreteres
panoràmiques.
u Gaudeix de la posta de sol amb una
copa de vi mentre narren una llegenda.
u Dorm en un dels allotjaments rurals que
ofereix el poble.
u Segueix la ruta Records de princeses
i guerrers, amb unes vistes espectaculars.
u Tasta un plat regat amb oli de la DOP
Siurana.
u Realitza una visita dinamitzada al paisatge
de l’últim reducte de l’al-Àndalus a Catalunya.

Hotel La Siuranella *
www.siuranella.com
Casa Can Font
www.canfontsiurana.cat
Càmping Siurana
www.campingsiurana.com
Refugi Ciriac Bonet
www.feec.org

ON POTS MENJAR?

dos dIEs

Siurana
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1

© daniel julian

un dIa

1. A caVAll PER LA SERRA
de montsant.
2. un rACÓ de siurana.
3. OLIVES ARBEQUINES
de la dop siurana.
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Terres de Lleida

ENAMORA’T DE

MONTSONÍS

descObreIX
la cataluNYa
de frontera

© Jordi Ferrer. WMC

El petit poble de muntanya de Montsonís fou
un enclavament de gran importància durant l’edat
mitjana per la seva situació de frontera amb el món
àrab. Està coronat per un castell, que acollia els
nombrosos pelegrins que recorrien el Camí de Sant
Jaume. Actualment, la bandera continua onejant a
la torre de l’homenatge per indicar que la fortalesa,
que es conserva perfectament, està habitada i en ús.
Una visita al castell i al conjunt històric de Montsonís
permet reviure la quotidianitat dels habitants de la zona
durant l’època medieval i ens trasllada segles enrere.
Montsonís és un nucli del municipi de Foradada i allotja
el punt d’informació de la zona del Montsec.

+ Informació
Ajuntament de Foradada
www.foradada.cat
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
www.diputaciolleida.cat/fem-turisme
www.aralleida.cat

Montsonís,
amb el castell.

Pobles amb encant
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Montsonís
i el castell són ideals
per entendre la vida
rural medieval.

© carlos montanyes. gz

El municipi de Foradada, del qual forma part
el nucli de Montsonís, ha estat Destinació
Turística Starlight per les excel·lents qualitats
en la contemplació del cel nocturn.

Quant temps tens?

3

MIG DIA

u Apunta’t

a una visita teatralitzada al castell
de Montsonís, que data del segle xv i que
continua essent la residència del baró de l’Albi.
u Segueix la ruta Land Art-Art Natura,
amb obres integrades en l’entorn.

un dIa
u Visita

DistÀncia
de montsonís a
Barcelona 110 km
Girona 149 km
Tarragona 87 km
Lleida 45 km
Tremp 33 km
Montblanc 71 km

COM ARRIBAR-HI

En transport públic:
de Barcelona a
Artesa de Segre
www.alsa.es
Per carretera:
google.es/maps
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dos dIEs
u Gaudeix

d’un taller al castell. Les opcions
són diverses: cuina medieval, malabars...
u Visita el búnquer del Munt amb vistes a Rubió
de Baix i menja de pícnic amb coques de
recapte, embotit i vi de la zona.
u Acosta’t al mirador i l’ermita de Sant Urbà.
u Cal que reservis la nit per a una observació
guiada del cel.
u Dorm en un dels allotjaments del poble.
u Descobreix Espai d’Interès Natural de la
Serra del Montsec, a La botiga de Montsonís te
n’informaran.
u Per conèixer a fons la gastronomia de la zona,
ves a Artesa de Segre, a tres quilòmetres de
Montsonís. Als seus carrers de pedra hi
descobriràs molts restaurants.

1

2

Ca l’Alejandro
973 400 265
Cal Caterino
973 400 265
Cal Gravat (casa rural)
973 400 265
Cal Cabalè (Foradada)
973 102 825
Cal Segon (Foradada)
973 102 825

ON POTS MENJAR?

HI VAS DE FESTA?

Celler de l’Arnau
www.elcellerdelarnau.com
La Botiga de Montsonís
www.labotigademontsonis.com
Restaurant La Solana (Foradada)
lasolanadeforadada.wordpress.com

Setmana Cultural
de Foradada i Concurs de
Land Art (maig)
Cursa Trail Lo Búnker (juny)
Concert d’estiu al monestir
de la Mare de Déu
de Salgar (juliol)
Festa Major de
Montsonís (agost)

HI VAS DE COMPRES?

El celler Rubió de Sòls elabora
vi de producció exclusiva
molt recomanable.
Les hortalisses i embotits
de la zona són excel·lents.

© ernest costa

Montsonís

el monestir de la Mare de Déu de
Salgar i les restes del poblat ibèric d’Antona
o Malagastre.
u Degusta la gastronomia de la zona en
un restaurant del poble.
u Passa la tarda a les vinyes d’un celler
de la DO Costers del Segre.

© enric. WMC

ON POTS DORMIR?

1. una casa tradicional.
2. monESTIR de la mare
de dÉu de salgar.
3. el castEll de montsonís.

Pobles amb encant

/ 127

EN
RuTA

© GZ

per ciutats, viles
i pobles

EL CEL
ÉS EL LÍMIT

© YANN ARTHUS BERTRAND

Atreveix-te a descobrir els secrets més ben
guardats de Catalunya. Recorre el país amb l’ànim
del primer viatge i encadena les visites a les ciutats amb
caràcter i els pobles amb encant per gaudir de totes les
sorpreses que t’esperen. Deixa que l’atzar et guiï i gaudeix
dels seus regals: viu les festes al carrer, frueix
del sol al costat de l’aigua, aventura’t en
els paisatges nevats i degusta els plats,
productes i vins que el camí posarà a
les teves mans.

AcCeptEs
propOstEs?
De les mil rutes que pots
fer entre pobles i ciutats, a les
pàgines següents en trobaràs
algunes idees. Només són
suggeriments a partir dels quals
pots construir els teus viatges
personals a través dels
paisatges de Catalunya.

3

© GZ

© JOAN CASTRO. GZ

RERE LA PETJA
de Gaudí

A Terrassa, una ciutat que a mitjan del segle xix
estava a la vanguàrdia de la revolució industrial, el
Modernisme deixà la seva petja a les fàbriques o
les cases dels obrers i dels propietaris. Són
espectaculars el Vapor Aymerich, Amat i Jover, que
alberga el Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya, o la Masia Freixa.

Menció especial

El Modernisme és un moviment artístic que, entre finals del segle xix i principis del xx,
omplí la geografia catalana de meravellosos edificis. De la inspiració d’arquitectes
com Antoni Gaudí o Lluís Domènech i Montaner sorgiren joies arquitectòniques
que mostraren al món l’anhel de transformació de ciutats per esdevenir modernes
i cosmopolites. La ruta proposa un recorregut per cinc ciutats amb caràcter per
contemplar-hi algunes d’aquestes exuberants i provocadores obres.

A Reus, ciutat natal del genial Antoni Gaudí, pots
visitar fins a 80 edificis modernistes, entre els quals
destaca la Casa Navàs, l’Institut Pere Mata, la Casa
Rull i la Casa Gasull, obra de Lluís Domènech i
Montaner, considerat un dels millors arquitectes del
Modernisme a Europa. Visita també el Gaudí Centre,
un espai innovador dedicat al Modernisme i a la vida
i obra de Gaudí.
Per acabar, ves fins a Tortosa Passejant pel centre
hi contemplaràs espectaculars obres, entre
les quals destaquen les dels arquitectes
Pau Monguió i Joan Abril.

De nord a sud
De Girona a

Solsona 164 km

De SOLSONA A
Terrassa 81 km

De terrassa A
Reus 116 km

DE REUS A

Tortosa 77 km
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En ruta

El Modernisme està molt present als carrers
i places de Girona. Un passeig pel centre et
permetrà contemplar cases i edificis
industrials d’arquitectes com Rafael Masó,
Joan Roca Pinet, Josep Martí Burch i Enric
Catà Catà.
La segona parada del recorregut és
Solsona, on el Modernisme es manifesta
amb tota la seva esplendor a l’hotel Sant
Roc, construït el 1929, un dels edificis més
rellevants d’aquest estil arquitectònic, obra
de Bernardí Martorell.

Solsona

Terrassa
Reus
Tortosa

© MIGUEL RAURICH

© MARIANO CEBOLLA

© Nano Cañas

2

4

5

Girona
1. casa brunet, A TORTOSA.
2. L’HOTEL SANT ROC, A
SOLSONA.
3. LA FARINERA, A GIRONA,
DE RAFAEL MASÓ.
4. LA CASA RULL, A REUS.
5. INTERIOR DE LA CASA MUSEU
ALEGRE DE SAGRERA,
A TERRASSA.

mÉs informació:
Girona, pàg. 16
Solsona, pàg. 10
Terrassa, pàg. 28
Tortosa, pàg. 64
Reus, pàg. 52

© lluís casals. GZ

1
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© Ramon Vinyas

© Nano Cañas

1

2

3
© Joan Castro. GZ

© lluís carro

4

Un viatge als orígens

segueix les
empremtes de
la creativitat
© Tina Bagué

Santa Pau

Vilafranca
del Penedès
Montblanc
Prades
Siurana
Tarragona
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En ruta

© VILAFRANCA DEL PENEDÈS. CARLES FORTUNY

L’art és a tot arreu. A les parets d’una cova
prehistòrica, a les empremtes de l’Imperi
romà, dalt de tot d’un campanar d’una església
romànica o a les bombolles d’una copa de cava.
Aquesta ruta et portarà a descobrir
alguns dels secrets més ben
guardats de la cultura catalana.
Amb aquestes propostes, construiràs
combinacions infinites per a una
escapada perfecta.

La Tarragona romana visqué la seva esplendor
imperial fa dos mil anys i deixà a la ciutat meravelles
com l’anfiteatre, el palau d’August o el circ, que avui
són Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Des de
Tarragona, visita el poble de Siurana, a la zona del
Priorat. El conjunt de cases de pedra dalt de tot d’un
cingle, les ruïnes del castell àrab i la bonica església
romànica de Santa Maria et transportaran mil anys
enrere. Sabies que a les muntanyes de Prades es
conserva una gran col·lecció de pintures rupestres
declarades Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO? Per contemplar-les has de viatjar fins a
Prades i des d’allí visitar els diferents abrics que
guarden aquests tresors prehistòrics en forma de
figures humanes, animals o signes. A Montblanc,
a més, pots visitar el Centre d’Interpretació d’Art
Rupestre - Muntanyes de Prades.
5

Entre vinyes i volcans

També cal viatjar en el temps, concretament al dels
romans, per situar-se en el moment en què començà
a elaborar-se el vi a Catalunya. A Vilafranca del
Penedès pots visitar el VINSEUM (Museu de les
Cultures del Vi de Catalunya) o viure una experiència
enoturística en algun dels cellers de vi o cava de
la DO Penedès.
Per acabar el recorregut, reserva una visita al pintoresc
poble de Santa Pau, al cor de la zona volcànica de la
Garrotxa, serà la cirereta d’aquesta ruta. No t’oblidis
de visitar la plaça Major o el Firal de Bous, l’església de
Santa Maria i el conjunt de carrerons empedrats que
desemboquen al portal del Mar.

De tarragona a
Montblanc 34 km

De Montblanc a
Prades 33 km

De PRADES a
Siurana 21 km

De Siurana a

Vilafranca
del Penedès 102 km

De Vilafranca
del Penedès A
Santa Pau 147 km

mÉs informació sobre:
Tarragona, pàg. 58
Montblanc, pàg. 46
Prades, pàg. 116
Santa Pau, pàg. 88
Siurana, pàg. 120
Vilafranca del Penedès, pàg. 40

1. L’anfiteatrE romÀ, A
tarragona.
2. A pRADES, abriC mas
d’en ramon d’en bessó.
3. UN RACÓ DE SANTA PAU.
4. SANTA MARIA DE SIURANA.
5. VINSEUM, A VILAFRANCA.

En ruta
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1
© Enfo. WMC

2

4

© Josep Garcia. GZ

© Josep MAria Viñolas Esteva. WMC

indrets per contemplar joies del romànic, com
Castellar de n’Hug, on és un plaer passejar-se
pels carrerons empedrats del centre i visitar
l’església de Santa Maria o l’ermita de Sant
Vicenç de Rus, del segle xi.

mISSATGES DE
l’EDAT MITJANA

Més de dues mil construccions i una col·lecció d’escultura i pintura única al món. A l’edat
mitjana, l’art romànic va deixar a Catalunya tants testimonis que necessitaries anys per poder
visitar-los tots. Aquesta ruta permet contemplar una petita mostra dels exemplars més bells
d’aquest art pur i sobri, d’elegants claustres enjardinats i esbelts campanars. Del Pirineu
a l’Empordà, entre muntanyes o camps de gira-sols, el recorregut és una bona excusa per
conèixer aquestes meravelles arquitectòniques de fa mil anys i, de passada, descobrir el
paisatge que els envolta.

Castellar de n’Hug
211 km

De Castellar
de n’Hug A
Beget 65 km

De beget A

Peratallada 93 km

DE Peratallada
A Rupit 92 km
DE rupit A
Mura 78 km
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Patrimoni mundial

Al poble de Taüll, l’església de Sant Climent
és tot un símbol de l’art romànic i una
excel·lent carta de presentació del conjunt
d’esglésies romàniques de la vall de Boí,
declarat Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO. Construïda entre els segles xi i xii,
és la més ben conservada de la vall. Hi
destaquen les pintures murals, la majoria de
les quals foren arrencades i tralladades, a
començaments del segle xx, al Museu
Nacional d’Art de Catalunya, i que ara es
poden veure a través de la projecció d’un
videomapatge. Al Pirineu català hi ha altres

Des de Castellar de n’Hug ves fins a Beget, una
mica més a l’est, on s’amaga l’església de Sant
Cristòfol, un exemple d’arquitectura romànica
rural. D’aquí, viatja en direcció al mar, fins a
l’Empordà, una zona de paisatge bucòlics i
pobles amb història. Passejar entre les
construccions medievals de Peratallada és un
luxe a l’abast de molt pocs. Després, en direcció
a ponent, arriba a Rupit i, a través del pont
Penjant, accedeix a un conjunt de carrers de
pedra on el temps sembla que s’atura i visita
l’ermita romànica de Sant Joan de Fàbregas, a
pocs quilòmetres del poble. La ruta acaba en un
altre poblet encantador, Mura, en terres de la DO
Pla Bages, amb les esglésies de Sant Martí i de
Sant Antoni.

Beget

Taüll
Castellar
de n’Hug

Peratallada
Rupit

Mura

© Enfo. WMC

De TAÜLL A

3

© GZ

Un passeig inspirador

1. sant vicenç de rus,
A Castellar de n’Hug.
2. Sant Martí de Mura.
3. el pantocrÀtor de sant
climent de TAÜLL.
4. sant esteve de PERATALLADA.
5. un capitel de sant
cristòfol de BEGET.

mÉs informació sobre:
Taüll, pàg. 92
Castellar de n’Hug, pàg. 84
Rupit, pàg. 112
Beget, pàg. 80
Mura, pàg. 108
Peratallada, pàg. 104
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un passeig
per fronteres
mil·lenàries

Siurana

Tortosa

138 /

En ruta

La ruta comença a Tortosa per visitar el castell de la
Suda, una gran fortalesa andalusí que ocupa el turó
central de la ciutat antiga i que emergeix entre altres
edificis del centre històric. Aquesta talaia, alcassaba
en època àrab i residència reial en temps de Jaume I,
és avui un Parador de Turisme i un magnífic mirador
de la ciutat. Des de Tortosa, el recorregut continua
fins a Siurana, un poble amb encant, rodejat
d’espectaculars penya-segats, on se situen les
restes del castell àrab, escenari dels últims dies dels
regnes musulmans a Catalunya. Segons la llegenda,
la seva darrera princesa, la bella Abdelàzia, va
escollir llançar-se al buit des d’un dels penya-segats
i morir, abans que ser capturada.

De Tortosa a
Siurana 97 km

De Siurana a
Lleida 70 km

De Lleida a

Montsonís 50 km

mÉs informació sobre
Siurana, pàg. 122
Lleida, pàg. 70
Montsonís, pàg. 124

L’últim bastió

© CARLOS MONTANYES. GZ

Aquesta ruta recorre alguns dels escenaris històrics
més representatius de la història de l’alta edat mitjana a
Catalunya. Per una banda, racons que pertanyien als antics
regnes de taifes de Lleida i Tortosa, on el llegat de la
cultura islàmica es conserva
després de tants anys. Per l’altra,
alguns castells de frontera situats
a ambdós costats de la Marca
Hispànica, la línia que des de
Montsonís
finals del segle xviii indicava la
Lleida
frontera entre el territori de l’alÁndalus i l’Imperi carolingi.

Coneix la història

A Lleida també es conserva el llegat del passat al
barri de la Moreria, on vivien els musulmans, i al de
la Cuirassa, on vivien els jueus. La catedral, la Seu
Vella, es va construir sobre l’antiga mesquita i el
castell del Rei o la Suda, refugi de l’últim califa de
Còrdova. Després de visitar Lleida, pots finalitzar la
ruta coneixent alguns dels castells de frontera de
la zona. A Montsonís, per exemple, pots entrar al
castell que defensà la frontera entre la Catalunya
Nova i la Vella durant 125 anys, fins a la conquesta
definitiva de Lleida l’any 1149.

1. visitants Al castEll
del rei de LLEIDA.
2. el pOBlE de Siurana, sobre
L’EMBASSAMENT del MATEIX
NOM.
3. fortaleSa de la Suda,
A Tortosa.
4. castEll de MONTSONÍS.

En ruta
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descOBREIX EL CAMÍ
AL TEU INTERIOR
Per desconnectar de la rutina i dedicar-se en cos i ànima a retrobar-se amb
el més essencial de la natura, hi ha un parell de rutes marcades, d’origen
religiós i místic, que recorren camins poc transitats enllaçant algunes ciutats
i pobles d’interès. Són el Camí de Sant Jaume i el Camí Ignasià: ambdós
permeten convertir-se en pelegrí i descobrir el territori a un ritme pausat
i amb tots els sentits.

Seguint els passos
de sant Ignasi
El Camí Ignasià és un recorregut que recorda
l’itinerari que va fer sant Ignasi des del País Basc
fins a Manresa, on hi ha la cova de Sant Ignasi
i on el sant escrigué els seus famosos exercicis
espirituals. No cal fer tot el camí: pots escollir
alguna de les etapes que uneixen Fraga, Lleida,
Palau d’Anglesola, Verdú, Cervera, Igualada,
Montserrat i Manresa.

Una ruta mil·lenària
Camí de Sant
Jaume
494 km

Camí Ignasià
a catalunya
160 km
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El Camí de Sant Jaume és la part del Camí
de Santiago amb origen a França que creua
Catalunya per connectar amb el tram
aragonès. Comença al cap de Creus, al nord
de la Costa Brava, i arriba fins a Alcarràs, a
les Terres de Lleida. Una de les ciutats
per les quals creua el camí és Girona, on
podràs passejar pel centre històric, visitar la
catedral, el call o les cases del riu Onyar.

Manresa
Lleida

Des de Girona, la ruta jacobina es dirigeix a Vic,
amb la plaça Major, porticada i escenari d’un dels
mercats al carrer més importants de Catalunya, la
catedral de Sant Pere i el Museu Episcopal de Vic.
El camí continua fins a Manresa, una ciutat ideal
per aturar-se a passejar pels carrers medievals o
visitar la imponent basílica de Santa Maria de la
Seu. Les següents etapes passen per la muntanya
de Montserrat, Igualada, Cervera i Lleida, vora el
Segre. En aquesta ciutat és imprescindible visitar
la Seu Vella, un temple gòtic on destaca el claustre
obert i el campanar octogonal.

Vic
Girona
1. INTERIOR DE LA CATEDRAL
DE GIRONA.
2. UNA VIDRIERA A LA
SANTA COVA DE MANRESA.
3. claustrE de la Seu
vella de lleida.
4. senderistEs sEguinT
el camÍ de SANT JAUME.

mÉs informació
sobre:
Girona, pàg. 16
Vic, pàg. 34
Manresa, pàg. 24
Lleida, pàg. 70
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© ajuntament de terrassa
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Mar i muntanya

La ruta de l’escriptor Josep Pla recorre racons del
seu Palafrugell natal. Comença la visita a la
Fundació Josep Pla i continua cap a la seva casa
natal, el monument dedicat a la seva memòria, el far
de Sant Sebastià i la platja del Canadell, a Calella, el
lloc d’estiueig de la família. A Pals pots passejar
entre carrerons empedrats i arribar fins al Mirador de
Josep Pla, des d’on es divisa una panoràmica dels
camps d’arròs, el mar, les muntanyes del Montgrí i
els Pirineus, una vista que Pla descrigué en diverses
obres. Des de Pals, creuant la plana de l’Empordà,
l’itinerari continua a Girona. És un plaer recórrer
espais del casc antic, la catedral, les muralles, els
Banys Àrabs, l’església de Sant Feliu, les cases del
riu Onyar, la Rambla i el pont de Pedra, que
apareixen en obres de Josep Pla, Benito Pérez
Galdós, Prudenci Bertrana, Joaquim Ruyra, George
Steiner, Santiago Rusiñol o Miquel de Palol.

persegueix
la inspiració
Una poesia o una novel·la poden transportar-te a qualsevol
lloc sense necessitat d’aixecar-te del sofà. I, alhora,
visitar ciutats i pobles pot acostar-te a l’obra d’escriptors
i escriptores que hi trobaren la inspiració per escriure
les seves obres. A Catalunya, hi ha racons que han estat
immortalitzats per poetes i novel·listes. Josep Pla, Jacint
Verdaguer, George Steiner, Jaume Cabré o M. Àngels Anglada
han plasmat en els seus escrits els paisatges
de Girona, Pals, Calella,
Vic o Terrassa.
Vic Girona
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Pals 15 km

De PALS A

Girona 44 km

De GIRONA A
Vic 69 km

De ViC A

Terrassa 71 km

mÉs informació sobre:
Calella, pàg. 96
Pals, pàg. 100
Girona, pàg. 16
Vic, pàg. 34

Escenaris de novel·la

Pals

© ALEJANDRO YOFRE. GZ

Calella de
Palafrugell
Terrassa

De CALELLA a

A Vic, passeja per la magnífica plaça Major, el carrer
Verdaguer o el Museu Episcopal, on s’exposen
peces vinculades a Jacint Verdaguer, el monument a
l’escriptor o l’Asil dels Capellans. En aquesta ciutat
també es recorda l’escriptora Maria Àngels Anglada:
el mercat, el carrer de la Riera, el seminari vell o la
casa de l’Heura, principals escenaris que apareixen
als seus poemes i novel·les. Per acabar, a Terrassa
recorreràs el centre a través dels seus vapors i
carrers de començament del segle xx, els espais
d’oci d’obrers i propietaris, seguint els passos de
Jaume Cabré i visitant els escenaris de la
novel·la La teranyina.

1. el far de CALELLA.
2. masia freixa, a terrassa.
3. panoràmica des de PALS,
amb les illes medes al fons.
4. els banys àrabs a girona.

En ruta
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VAL
D’ARAN

escAPA’T I DEIXA’T
CAPTIVAR

N-230

Ciutats i viles on no has estat mai t’esperen per
mostrar-te el seu caràcter. Escapa-t’hi uns dies i
descobreix-les. Et rendiràs als seus encants i dubtaràs
entre tornar-hi o llançar-te a descobrir una altra
bellesa amagada. Els pobles que presentem a les
pàgines següents t’encantaran. Hi viuràs aventures
i gaudiràs del contacte amb la natura, dels espais
històrics i de les tradicions més antigues. No t’ho
pensis dues vegades: els pobles que has imaginat
existeixen. Deixa que t’enamorin.
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mÉs informació
Entitats de promoció turística

Per a més informació de Catalunya

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
www.costadaurada.info, www.terresdelebre.travel
Patronat de Turisme Costa Brava Girona
www.costabrava.org
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
www.aralleida.cat
Oficina de Promoció Turística de la Diputació
de Barcelona
www.barcelonaesmoltmes.cat
Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.com

www.catalunya.com

Per a més informació
sobre Patrimoni

Palau Robert - Centre d’Informació
de Turisme de Catalunya
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona
+ 34 93 238 80 91 / 92 / 93
Fax + 34 93 292 12 70 / +34 93 238 40 10
www.gencat.cat/palaurobert
Horaris: de dilluns a dissabte, de 10 a 20 h;
diumenges i festius, de 10 a 14.30 h
Informació turística
012 des de Catalunya
902 400 012 des de fora de Catalunya
+34 902 400 012 des de fora d’Espanya

Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya
patrimoni.gencat.cat

@catalunyaexperience
https://www.facebook.com/catalunyaexperience
@catexperience
https://twitter.com/catexperience
@catalunyaexperience #catalunyaexperience
https://www.instagram.com/catalunyaexperience
https://www.youtube.com/CatalunyaExperience
https://www.pinterest.com/catexperience/
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