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Presentació

BENVINGUTS A
CATALUNYA

E

ls cotxes s’han de provar, sentir i gaudir en el millor marc possible. Presentacions, test drivings, trainings, teambuildings
sobre rodes, hospitalities de
motorsport, roadshows, rodatges, congressos, convencions i qualsevol incentiu
relacionat amb la indústria automobilística són esdeveniments d’una complexitat
logística i operativa considerable, a més
d’oferir una potent dimensió experiencial.
Per això és tan important encertar amb la
destinació. Catalunya té l’experiència
i tot el que es necessita perquè els
esdeveniments d’automoció siguin un
èxit.
En primer lloc, té una variada i provada
oferta de venues i espais MICE adaptables i polivalents. Unit a experiències
gastronòmiques, de natura i culturals de
gran valor afegit.
En segon lloc, per la proximitat d’aquesta xarxa d’espais a diferents infraestructures de primer nivell, des de circuits per a presentacions o proves de
conducció fins a centres d’R+D+I per a
projectes d’enginyeria i desenvolupament
de nous vehicles.
En tercer lloc, Catalunya compta amb
una àmplia i moderna xarxa de carreteres amb una varietat de paisatges

inusual en un sola destinació: dunes,
deltes, neu, costa, congostos, cims, ports
de muntanya..., amb un clima suau que
permet fer activitats tots els mesos de
l’any. És un territori de dimensions mitjanes excel·lentment comunicat i que té a
prop tots els serveis necessaris per a l’organitzaciód’un esdevenimentd’automoció:
hotels, venues, circuits i rutes per als test
drives.
I compta amb la potència internacional de la marca Barcelona. La capital
catalana, sinònim de disseny i d’avantguarda, és avui el gran hub del 5G i de la
mobilitat sostenible del sud d’Europa, i la
seu del Tomorrow Mobility World Congress i l’EIT Urban Mobility. Això se sustenta sobre una xarxa d’empreses proveïdores i de recursos molt ben articulada.
Tot això, i molt més, és el que podem
descobrir en aquesta publicació. Perquè
Catalunya és, sens dubte, la destinació
ideal per celebrar tota mena d’esdeveniments professionals relacionats amb el
món de l’automoció i la mobilitat sostenible.—
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Reasons why
Tradició
automobilística
Catalunya és i ha estat un dels
principals fabricants de
vehicles del sud d’Europa. La
història de marques com
Hispano-Suiza, Seat o Cupra
està lligada estretament amb
Barcelona i Catalunya.

Circuits i testing
facilities d’alt nivell
Moderns i reconeguts circuits i
pistes de proves com Applus+
IDIADA, el Parcmotor Castellolí
o el Circuit de Barcelona-Catalunya, que és l’escenari dels
Grans Premis de F1 i de
MotoGP, són un reclam per a
empreses automobilístiques
d’arreu del món.

Ecosistema per a
cotxes elèctrics
i autònoms
Catalunya disposa d’avançades infraestructures per fer de
camp de proves per als
vehicles del futur. Hi ha més
de 3.200 punts de recàrrega
de vehicles elèctrics repartits
per tot el territori.

Know how en
esdeveniments
d’automoció

Paisatges i
carreteres per a tots
els gustos

Catalunya compta amb una
llarga i reconeguda trajectòria
en la celebració de fires,
esdeveniments i congressos
internacionals, a més d’una
excel·lent i experimentada
oferta MICE adaptada a
l’automoció que assegura
exclusivitat, confidencialitat i
flexibilitat.

Disposa de carreteres segures
i rutes espectaculars, a més
d’entorns idíl·lics per complementar l’esdeveniment amb
experiències de proximitat.
Catalunya permet combinar
entorns urbans, costa, vinyes i
alta muntanya en menys de
dues hores de trajecte.

Barcelona, hub de
mobilitat sostenible
La capital catalana és el hub
de referència del sud d’Europa
en 5G, innovació i mobilitat
sostenible. Referent internacional en turisme de reunions,
Barcelona és la seu de
prestigioses cites com ara el
Tomorrow Mobility World
Congress, el Mobile World
Congress i l’Smart City Expo
World Congress.

Catalunya, la
combinació perfecta
per als teus
esdeveniments
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Pol de talent
internacional i
especialitzat
Aquí es concentren alguns
dels centres d’enginyeria i
R+D d’automoció més
potents del sud d’Europa.
Catalunya compta amb
prestigioses empreses,
universitats, start-ups i
professionals especialitzats en
automoció i mobilitat.

Singular oferta
MICE
Catalunya compta amb una
extensa i variada oferta MICE.
Més de 10 centres congressuals, nombrosos hotels de gran
capacitat, prop de 400.000 m2
de superfície expositiva a Fira
de Barcelona i venues singulars com ara museus, cellers,
jardins, masies, castells o
edificis de genis com Gaudí,
per fer presentacions de cotxe
úniques.

Connectivitat i
proximitat
Un territori petit (32.000 km2) i
molt ben comunicat que
ofereix, en poca distància, tots
els serveis necessaris per
organitzar un esdeveniment
d’automoció. Gaudeix d’excel·
lents connexions internacionals.

Clima, cultura
i gastronomia
mediterranis
Amb més de 300 dies de sol a
l’any, Catalunya gaudeix d’un
clima ideal per fer test drivings
i celebrar esdeveniments a
l’aire lliure. A més a més, és
un territori amb un excepcional patrimoni cultural i una
innovadora gastronomia
reconeguda arreu del món
amb grans cuiners estrella
Michelin.

RAONS PER
TRIAR CATALUNYA

Des d’un car launch o un test drive fins a
rodatges, teambuildings sobre rodes o
hospitalities motorsport, tot és possible
gràcies a una àmplia oferta de
venues, circuits i rutes

LA DESTINACIÓ PERQUÈ
TOT VAGI SOBRE
RODES
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CATALUNYA,
MOTOR DE LA
AUTOMOCIÓ
Catalunya ha estat i és un referent de
l’automoció a Europa. Un hub de talent i
innovació constituït per empreses
de tota la cadena de valor, centres de
tecnologia i R+D, clústers,
fires comercials, universitats
i centres de formació.
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Catalunya, hub de mobilitat sostenible

CONSULTA
ELS PUNTS DE
RECÀRREGA ELÈCTRICA A
CATALUNYA
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EPICENTRE MUNDIAL
DE LA NOVA
M O B I L I TAT
El futur de la mobilitat depèn
de la sostenibilitat. I Catalunya
aposta per erigir-se en hub
mundial d’aquesta nova mobilitat:
cotxes elèctrics i connectats,
smart cities, vehicles compartits,
micromobilitat... Nous conceptes
que estan revolucionant la indústria de l’automòbil i en els quals
Catalunya està teixint una extensa
xarxa de clústers, centres d’innovació i desenvolupament, universitats i, per descomptat, emprenedors i empreses.
HubIMS és el hub industrial
de la mobilitat sostenible de
Catalunya que promou i finança
propostes industrials del sector de
la mobilitat sostenible. També
s’estan impulsant esdeveniments
que combinen el coneixement i el

Connectats,
elèctrics,
intel·ligents
i urbans
Barcelona té
diversos exemples
de com la ciutat
s’està posicionant
com a hub de la
tecnologia 5G i la
mobilitat del sud
d’Europa.

Connectats
Projecte pilot 5G
Connected Car

Elèctrics
Wallbox

networking per impulsar aquesta
nova mobilitat: Tomorrow Mobility és un esdeveniment global
que pretén promoure el disseny i
l’adopció de nous models de
mobilitat urbana sostenible.
Catalonia Living Lab és un
espai de proves únic a Europa en
l’àmbit dels vehicles autònoms i
connectats. Permet que empreses
del sector automobilístic d’arreu
del món puguin fer assaigs i
validacions de la tecnologia que
està fent possible el desplegament
dels cotxes del futur.—

Intel·ligents
SEAT:CODE Software
Development Centre
de Volkswagen Group

Urbans
Institut Europeu
d’Innovació i
Tecnologia en
Mobilitat Urbana
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La indústria de l’automoció

LLARGA
TRADICIÓ EN
AUTOMOCIÓ
Catalunya és un dels grans
pioners mundials de l’automobilisme
i de la indústria del motor.
A Catalunya es va inventar l’any 1899 un
dels primers automòbils europeus: un
tricicle amb motor d’explosió. Aquí també
es va instal·lar la primera fàbrica d’automòbils d’Espanya. I l’enginyer suís Mark
Birkigt va construir a Barcelona els cotxes
més luxosos de l’època, els Hispano-Suiza, que continuen despertant admiració
per les seves elegants línies i mecànica
avançada. Avui, Catalunya continua sent
un dels grans abanderats de l’automobilisme mundial, amb l’organització del Gran

Premi d’Espanya de Fórmula 1 i el Ral·li
Catalunya.

Líder en fabricació
La fàbrica de SEAT a Martorell, al peu de
la mítica muntanya de Montserrat, és la
més gran del sud d’Europa i un dels centres de producció més innovadors del

Història de
l’automòbil a Catalunya
1880

1889. L’empresari Francesc
Bonet patenta el
primer vehicle
amb motor
d’explosió.

1890

1900

1910

1920

1895. Primera
fàbrica d’automòbils a Espanya:

1904. Neix La
HispanoSuiza, un

1919. Primer
Saló Internacional de

Compañía
General de
Coches Automó-

referent per la
seva fiabilitat i
qualitat de

l’Automòbil de
Barcelona, un
dels més

viles Emilio de la
Cuadra.

construcció.

antics del
món.

1930

1940

1950
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Amb 2,8 milions de metres
quadrats, la fàbrica de SEAT
a Martorell és la més gran del
sud d’Europa.

món. D’aquí surten cada any mig milió de
cotxes. Van ser Seat, Barcelona i Catalunya els impulsors de la motorització a
Espanya a partir del 1950, amb models
que han passat a la història pel seu impacte social i econòmic, com el llegendari SEAT 600.

Aposta per l’R+D
Aquí es concentren alguns dels centres
d’enginyeria i R+D del sector de l’automoció més potents del sud d’Europa:
testing facilities d’Europa, centres de
desenvolupament tecnològic i certificació
de primer nivell com Applus+ IDIADA i
circuits com el de Catalunya o el de Castellolí.
Catalunya es prepara per al futur i aspira també a convertir-se en un referent
de la nova mobilitat. SEAT invertirà 5.000
milions d’euros durant els pròxims tres
anys per promoure el vehicle elèctric, alhora que empreses, universitats i institucions impulsen Barcelona-Catalunya com
un dels hubs de la mobilitat sostenible
més importants del món.—

1960

1970

1980

1990

1953. SEAT
obre la primera
fàbrica moder-

1983. Nissan
inicia la producció
del Patrol a la

1991
Inauguració
del Circuit

na de cotxes a
Espanya, a la
Zona Franca de

seva fàbrica de la
Zona Franca de
Barcelona, la seva

de Catalunya. És
l’escenari dels
Mundials

Barcelona.

primera planta
a Europa.

de Fórmula 1
i MotoGP.

2000

1993. Obre la
planta de
SEAT a
Martorell
(Barcelona).
Avui té
14.000
empleats.

2010

2020

2011. Barcelona
habilita el primer
punt de recàrrega

2020
La marca
Cupra

ràpida d’Espanya
per a vehicles
elèctrics.

estrena la
seva seu a
Martorell.
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Top venues

ESDEVENIMENTS
I CAR LAUNCH
Els cotxes són productes, però
també experiències; cal veure’ls,
sentir-los i gaudir-ne. Aquestes
impressionants venues són un gran
escenari per a presentacions i
llançaments
Catalunya disposa d’una àmplia oferta d’espais únics i singulars. El seu extraordinari patrimoni monumental i
cultural li permet oferir edificis
i entorns de gran valor històric
i arquitectònic per celebrar actes de presentació i llançament
de productes. Castells, edificis
emblemàtics, masies tradicionals o cellers amb caràcter
garanteixen poder celebrar un
esdeveniment inigualable amb
tots els serveis necessaris.

Els diversos Convention
Bureau que hi ha al llarg de
tota la geografia catalana ofereixen assessorament i informació sobre la ubicació, les
capacitats, les instal·lacions,
els serveis, etc.—
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ALTRES
ESPAIS
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Rodar a Catalunya

Barcelona i Catalunya són un plató
excepcional per a shootings i rodatges
d’automoció

BARCELONA,
UN GRAN PLATÓ
Catalunya i la seva capital,
Barcelona, són l’escenari del
voltant de 4.000 produccions a
l’any, des de petits curtmetratges o sessions fotogràfiques fins
a anuncis, llargmetratges i sèries de televisió de difusió internacional.

El seu èxit com a potent lloc
de rodatge es deu tant a l’àmplia
gamma de localitzacions atractives i versàtils com al sòlid entramat d’empreses audiovisuals
amb seu a Barcelona.—

Punts
forts

Bon clim
més de 30
de sol i 15
de temper
mitjana

a:
00 dies
5,5 ºC
ratura
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Barcelona Film Commission i
Catalunya Film Commission
són entitats facilitadores a
l’hora de buscar
localitzacions o empreses
locals i donar suport a la
producció que es desplaça a
Catalunya.

Moltes hores
de llum solar
(10 a l’hivern i
fins a 16 a l’estiu)

Varietat de
localitzacions
en pocs quilòmetres
(platja, moderns
gratacels, escenaris
industrials…)

Eficàcia
en temps i
ajustament
de costos

Expertise
Agències i equips
especialitzats en
rodatges

Patrimoni
Exemples
arquitectònics
que recorren milers
d’anys d’història
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Solucions de futur

CAMP DE PROVES
DEL VEHICLE
DEL FUTUR

Catalunya s’ha convertit en un dels
principals bancs de proves a escala
mundial per validar les prestacions dels
vehicles del futur. Disposa d’un ecosistema únic per promoure la connectivitat
i l’impuls del cotxe autònom.
A més de ser l’escenari d’algunes de
les fires i congressos més importants del
sector, Catalunya és un dels centres
d’enginyeria i R+D més grans del sud
d’Europa en el sector de la automoció,

així com un actor rellevant en el desenvolupament de solucions TIC i programari.
A més, ofereix un entorn de proves
únic a Europa per a les necessitats de
desenvolupament i validació de les proves de conducció connectada i autònoma.
A través del Catalonia Living Lab,
les empreses del sector automobilístic
d’arreu del món poden fer assaigs i va-
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Així és una
autopista
intel·ligent
Applus+ IDIADA

Podem fer-nos-en una
idea aproximada en un
tram de 20 quilòmetres
de l’autopista AP-7, a
Girona, que ja incorpora
sistemes intel·ligents de
transport per a vehicles
connectats i autònoms
preparats. Disposa de
quatre carrils per sentit de
la via i inclou quatre
accessos i 180 metres de
túnel on es fan tots els
tests i mesuraments
necessaris, amb una
intensitat mitjana d’uns
26.000 vehicles al dia i
una velocitat límit de 120
km/h.

Aeroport de
Lleida-Alguaire

Circuit Parcmotor
Castellolí

Energia per a
cotxes
automatitzats
lidacions de la seva tecnologia en diversos camps de proves independents, que
està fent possible el desenvolupament
dels cotxes del futur. Tot això, en infraestructures, carreteres i circuits tecnològicament equipats i de primer nivell.—

Els supercarregadors de
la marca Tesla permeten
recarregar fins a 270 km
amb només 30 minuts
de connexió. A més de
les estacions oficials, un
gran nombre d’hotels
disposen de punts de
recàrrega.
WWW

TESLA

DESCOBREIX COM
S’EQUIPEN AQUESTES
AUTOPISTES

WWW

CHARGE
HOTELS
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Catalunya, seu d’esdeveniments esportius

Terra de

MOTORSPORT
A Catalunya se citen cada any els millors
pilots del món. Una oportunitat única per organitzar
esdeveniments corporatius diferenciadors

Circuit
de Montmeló.
És un dels millors del
món i atreu més de
mig milió d’aficionats
cada any.

2
1
Assistir a un ral·li
de cotxes d’època

Espais
exclusius
per a la Fórmula 1
al Circuit de
BarcelonaCatalunya
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Catalunya té una llarga tradició a organitzar proves automobilístiques de
prestigi. Així, el Circuit de Barcelona-Catalunya, una de les instal·lacions esportives més modernes del país, celebra
cada temporada el Gran Premi d’Espanya de F1 i el Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
D’altra banda, a les serpentejants
carreteres de Tarragona i la Costa Daurada es fa cada any el Ral·li
Catalunya-Costa Daurada, única
prova espanyola del Mundial. Milers
d’aficionats es concentren en els trams
habilitats de la competició per viure-la
en directe. Discorre per paisatges
d’una gran bellesa, entre una orografia
abrupta i sinuosa, per a la delícia de
pilots i aficionats.
Aquestes proves i instal·lacions
ofereixen serveis singulars i diferenciadors per al sector corporatiu. Els incentius, els teambuildings i les reunions
professionals adquireixen una nova
dimensió en un entorn excepcional
relacionat amb l’alta competició. El
motorsport és també una opció immillorable per potenciar el brànding d’una
marca i obrir oportunitats comercials.—

3

MotoGP VIP
Village al
Circuit de
BarcelonaCatalunya

4

Ral·li en
directe
per a vips
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Activitats en equip

‘T E A M B U I L D I N G’
SOBRE RODES
Adrenalina i emoció al
volant
Qui no desitja conduir el
superesportiu dels seus somnis?
Gaudir amb la conducció
d’un cotxe esportiu de luxe és
la solució perfecta per fer una
activitat de teambuilding o
d’incentius corporatius.

Drive me

Ferrari Land

Circuit Parcmotor

Grup Limo

Simuladors
de F1

Rutes en cotxes
clàssics i d’època

Quads
entre vinyes

Pilotar un F1 utilitzant un simulador
de realitat virtual és una de les
activitats més innovadores que es
poden fer en l’àmbit de les
experiències grupals i d’empresa
relacionades amb l’automòbil.

Hi ha qui s’inclina per activitats
relacionades amb el motor més
relaxades, com ara fer rutes amb
cotxes clàssics o d’època.

Amb el fons d’algunes
de les vinyes més
famoses de Catalunya
(Penedès i Alella),
diverses empreses i
entitats ofereixen rutes
amb quads per gaudir
del plaer de conduir.

— Catalunya Meetings & Automotive

Conduir un esportiu de luxe en un
circuit, simular pilotar un F1, córrer
en un dels millors circuits de kàrting
d’Europa, gaudir d’un tomb entre
vinyes amb un quad, construir el teu
propi monoplaça de F1, visitar alguns

dels indrets més emblemàtics de
Catalunya en un cotxe d’època... són
només algunes de les nombroses
activitats teambuilding originals relacionades amb el món del motor i
l’automobilisme que les empreses

poden organitzar per als seus treballadors a Catalunya. Una experiència
en grup única que uneix i diverteix, i
que a Catalunya té un ampli catàleg
de propostes.—

Individualment o per
equips, els qui piloten un
kart senten l’adrenalina
de conduir un
monoplaça. Aquestes
són algunes propostes:

Circuit de Barcelona-

r

Catalunya

Indoor Karting, a
Sant Feliu de Llobregat.
Circuit d’Osona
Karting, a Vic.
Tarraco Karting,
a Tarragona.
Si es vol millorar
l’experiència, una opció
és Ice Karting
Experience, a la Molina
(Girona).

Aquesta activitat de
l’empresa Exploramás
planteja dos reptes:
fabricar un prototipus
amb materials diversos i
participar en una
competició amb
aquestes creacions.
Es premia el treball en
equip, la fiabilitat i
l’eficiència del vehicle,
així com l’originalitat del
disseny.
També, la seva
resistència,
maniobrabilitat,
lleugeresa... L’objectiu és
fer equip i, per
descomptat, divertir-se!

Les Comes

Conducció
off road

Penedès Turisme
Bouquet d’Alella

Si el que es busca és un
contacte amb la natura on el
motor i l’aventura siguin els
protagonistes, la conducció de
4x4 en circuits habilitats és una
alternativa d’oci corporatiu que té
molt bona acollida.
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Congressos i fires

UN APARADOR
M U N D I A L PER
A L S E C T O R DE
L’ A U T O M Ò B I L
Catalunya ofereix un entramat
de centres de congressos,
convencions i recintes firals amb una
àmplia oferta d’espais per a
esdeveniments “out of the box”

A més d’excel·lents
venues i hotels de 4
i 5 estrelles amb
experiència a
comprendre
esdeveniments
d’automoció, Catalunya
disposa d’una gran
varietat d’espais
expositius i de reunions
en entorns molt diversos
i pròxims.
En l’àmbit de les
fires, l’Automobile
Barcelona és una cita
destacada del calendari
europeu i una gran
plataforma comercial
reconeguda per totes les
marques fabricants
d’automòbil. És un dels
salons de l’automòbil
més antics del món –va
fer 100 anys el 2019.

A Fira de Barcelona
també se celebra el
Tomorrow Mobility,
el nou esdeveniment
global coorganitzat per
EIT Urban Mobility
per impulsar la mobilitat
del futur.—

LLEIDA

R

— Catalunya Meetings & Automotive

Espais firals, palaus i centres
de congressos i convencions

GIRONA

LLORET DE MAR

BARCELONA

SITGES

REUS

CASTELLDEFELS

TARRAGONA

SALOU
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En primera persona

Julia López
Huidobro
Brand Strategy
& Experience
a SEAT

Marc Gené
Pilot provador
i ambaixador de
Ferrari. Vencedor
de les 24 Hores de
Le Mans

Laia Sanz
Campiona del
món de trial
i enduro. Pilot
d’Extreme E,
de RallyCross i del
Dakar

Pedro Martínez
de la Rosa
Pilot provador de
McLaren i Ferrari.
Comentarista de
Fórmula 1 a DAZN
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Josep Lluís
Santamaría
Director general
del Circuit de
Barcelona-Catalunya

Ignasi Ferrer
Director
d’Innovació
d’Applus+
IDIADA

José Miguel
García Guirado
Director
d’Automobile
Barcelona
Dra. Laia Pagès
Executive &
Scientific Manager
CARNET Barcelona
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Vall
d’Aran

Lleida
Alguaire

rutes
espectaculars
per Catalunya
Catalunya compta amb nombroses
carreteres per fer apassionants test
drives. En aquesta guia en presentem
cinc de les més destacades, tot i que hi
ha molts altres indrets emblemàtics per
gaudir de la conducció

LLEIDA

Terres
de l’Ebre

Terres
de Lleida
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R

R

1

Costa Brava

Costa
Daurada

ANDORRA

R

2

R

3

Paisatges
Barcelona

R

4

Costa
Barcelona

5

LleidaVall d’Aran

FRANÇA

Andorra - La Seu

Pirineus

Figueres

Costa Brava

Girona
Costa Brava

GIRONA

Paisatges
Barcelona

Barcelona
BARCELONA
Barcelona
El Prat
Camp de
Tarragona

Costa Barcelona

Reus

TARRAGONA

Costa Daurada
Catalunya disposa de
més de 12.000 quilòmetres de carreteres, autopistes i vies secundàries
que comuniquen el seu ric
patrimoni natural, paisat-

gístic i cultural. Hem seleccionat cinc rutes circulars
idònies per a un test drive:
des dels serpentejants
ports de muntanya dels Pirineus fins a l’abrupte perfil
de la Costa Brava, passant
per les exigents pistes del
Ral·li Catalunya.—

SABIES
QUE
...
L’Agència Catalana
de Turisme impulsa
Grand Tour
Tour Catalunya,
Catalunya,
Grand
una proposta de viatge
total, dividida en cinc
trams, que brinda
al viatger la possibilitat
de descobrir al seu aire
els atractius més
sorprenents d’aquest
territori.
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Ruta 1
Serpentejar la Costa Brava
R

1

Hotels a Lloret
Hotel Santa Marta, L’Azure
Hotel i Hotel Rigat

Oferta gastronòmica
La província de Girona
té més de 20
estrelles Michelin

Pura essència

DE MAR
Una ruta que descobreix l’essència de la Costa
Brava serpentejant el litoral a través de carreteres de
pel·lícula, que continua per pobles mariners de gran
encant i que revela autèntiques joies medievals

— Catalunya Meetings & Automotive

Altres serveis
Espais per a rodatges,
tram de carretera d’1,5
km per a tests

Mobilitat sostenible
Més de 35 punts de
recàrrega per a vehicles
elèctrics

Golf
PGA Catalunya
Golf and Wellness

Tossa de Mar

SABIES QUE
...
El Ral·li Costa Brava, fundat
el 1953, és el ral·li més antic
d’Espanya i un clàssic
del calendari
europeu

Roques, pins i mar
Costa Brava
Carreteres: GI-682, C-31, GI-651 i GI-6701
Distància total: 180 km
Aquesta ruta porta al cor
de la Costa Brava a través
de carreteres costaneres,
vies ràpides interiors i suaus recorreguts entre po-

bles medievals. El primer
tram va de Lloret a Tossa
de Mar i Sant Feliu de Guíxols per la famosa GI-682,
envoltada de boscos i belles cales.
Des de Sant Feliu arribem a l’ànima de la Costa
Brava, a Palamós, Calella
de Palafrugell, Llafranc i Begur.

Entre estretes carreteres i suaus turons apareixen meravelles medievals:
Pals, Peratallada, Monells,
Madremanya o Púbol.—
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Ruta 2
Costa Daurada
R

2

SABIES QUE
...
La carretera N-340
transcorre pel mateix
traçat que abans va
ocupar la calçada
romana Via
Augusta

Muntanyes
de Prades

Hotels
Termes Montbrió, Terra
Dominicata, Xalet de Prades,
Le Meridien Ra

Oferta gastronòmica
Els vins del Priorat es troben
entre els millors del món
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Altres serveis
Circuit de proves
d’Applus+ IDIADA

Mobilitat sostenible
Més de 65 punts de
recàrrega per a vehicles
elèctrics

Golf
Club de Golf
Bonmont

Una espectacular ruta circular per la
Costa Daurada a través de carreteres
panoràmiques per paisatges rics en
patrimoni natural i arquitectònic

El paradís dels

REVOLTS
Vinyes i història
Costa Daurada
Carreteres: N-240, N-340,
C-242, T-700, C-37, AP-2 i C-51
Distància total: 240 km
Aquesta és la ruta dels paisatges
decorats per les vinyes, dels pobles de somni on sembla que el
temps s’aturi, de serralades amb
parets verticals i d’algunes de les
joies medievals de Catalunya. Un
recorregut per carreteres en què
la diversió està assegurada enfilant un revolt rere l’altre i canvis de
rasant, tota l’estona en un asfalt
en bon estat i amb bona senyalització. A més, aquestes terres
d’asfalt serpentejant són molt populars entre els amants del motor,
ja que hi passa el Ral·li RACC Ca-

talunya-Costa Daurada, prova del
Campionat Mundial de Ral·lis.
La ruta comença a Tarragona
i, després de passar per Salou i
Reus, s’endinsa en la pintoresca
i espectacular comarca del Priorat.
Abans d’arribar a l’impressionant
monestir de Poblet travessarem
les muntanyes de Prades. La ruta
continua per alguns dels trams
més famosos del Ral·li Catalunya
per arribar fins al monestir de Santes Creus, una altra joia medieval.
La ruta comença i acaba en la
mil·lenària i encantadora ciutat de
Tarragona. —

— 17

Ruta 3
Entre planes i muntanyes
mítiques
R

3

Hotels
Augusta Vallès, Montanyà
Hotel & Lodge, Món Sant
Benet, Mas Salagros

Oferta gastronòmica
Masia Mas Coll (Alella), Mas de Sant
Lleí (Vallromanes), Mas Bonvilar
(Terrassa), Mas de la Sala (Sallent)

AL
CORDE
CATALUNYA
Una ruta per l’interior de Catalunya per carreteres
que ens porten al mític massís de Montserrat, una
de les muntanyes més singulars del món

Art, muntanyes i circuits
Paisatges Barcelona
Carreteres: A-2, C-55, C-25 i C-17
Distància total: 200 km
Aquesta ruta que surt de
Barcelona i s’endinsa a la
Catalunya central té l’epicentre a Montserrat, la
muntanya més emblemàtica de Catalunya, gràcies
a les seves capricioses
formes i el seu icònic monestir.

Bons circuits
Recorrerem les carreteres
de l’interior del massís,
que sorprèn per l’erosió
de la pedra. La ruta recor-

re comarques de Catalunya on hi ha una gran
afició per l’automobilisme,
i això es veu reflectit en
instal·lacions de primer
nivell com el Parcmotor de
Castellolí i el Circuit de
Barcelona-Catalunya.
L’itinerari permet
conèixer punts d’interès
de la Catalunya central
com el monestir de Sant
Benet de Bages, un indret
que combina art, història,
cultura i gastronomia. Des

d’aquí continuem per la
C-25, via ràpida que transcorre entre bells paisatges
fins a arribar a Vic, amb
una història molt antiga.
Baixem per la C-15, on
destaca el parc natural del
Massís del Montseny.—
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Altres serveis
Les Comes és
ideal per a esdeveniments
4x4 i off road

Mobilitat sostenible
Més de 30 punts de
recàrrega per a vehicles
elèctrics

Golf
Clubs de Golf
Vallromanes i
Montanyà

Abadia de
Montserrat

SABIES QUE
...
Entre el 1924 i el 1980,
la Pujada a Montserrat va
ser una de les curses de
muntanya més populars
de
Catalunya
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Ruta 4
De Barcelona al Penedès
per Sitges
R

4

Hotels a Sitges
Dolce Sitges, ME Sitges
Terramar, Melià Sitges

Oferta gastronòmica
L’àrea del Llobregat ofereix
productes km 0 de primera
qualitat

A UN
PAS DE
BARCELONA
El Modernisme, l’espectacular costa del
Garraf fins a Sitges, la comarca vinícola del
Penedès i una completa oferta de venues
al costat del mar per a esdeveniments

Panoràmica
costanera
Barcelona
Carreteres: C-31, BV-2115,
N-340, C-243a i BP-2427
Distància total: 209 km
La ruta abasta un radi de 40 km
al voltant de Barcelona per la mítica carretera C-31 fins a Sitges,
travessant els impressionants penya-segats del Garraf. Llum, modernisme i estil bohemi defineixen
l’essència de Sitges, el perfil de la
qual és una mescla de mar i cel
blau. Des d’aquí, i circulant al cos-

tat del pantà de Foix, arribem a la
comarca del Penedès, una de les
regions vinícoles més importants
d’Europa.
La ruta també permet descobrir
algunes joies del modernisme, la
Colònia Güell i la seva cripta (obra
d’Antoni Gaudí), situada a la comarca del Baix Llobregat. Una
zona que combina riquesa agrària,
oferta comercial, espais naturals,
platges i una oferta de gran qualitat de MICE, amb llocs emblemàtics per a esdeveniments.—

Costa del
Garraf
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Altres serveis
After meeting: esports
nàutics, enoturisme,
activitats multiaventura...

Mobilitat sostenible
Més de 30 punts de
recàrrega per a vehicles
elèctrics

Golf
Club de Golf
Barcelona i
Golf Terramar

SABIES QUE
...
Per arribar a Sitges
hi ha una carretera amb
86 revolts; per aquesta
carretera hi passa el Ral·li
de Cotxes d’Època
BarcelonaSitges
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Ruta 5
Circular Pirineus
R

5

Hotels
Monestir de les Avellanes,
Val de Neu, Rafaelhoteles
by la Pleta, Tuc Blanc

Entre cims de

Oferta gastronòmica
Terra de formatges, embotits
artesans i receptes de
muntanya com l’olla aranesa

VERTIGEN
SABIES QUE
...
Pel port de la Bonaigua
(2.072 metres), la carretera creua d’un vessant a
l’altre dels Pirineus
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Altres serveis
Circuit d’Alcarràs (Lleida)
per a testings i esdeveniments corporatius

Mobilitat sostenible
Més de 13 punts de
recàrrega a la Vall d’Aran

Port de la Bonaigua, a
la Vall d’Aran

Esquí
Estació
de Baqueira
Beret

Una ruta entre majestuoses muntanyes i
valls, llacs, pobles de somni i algunes de
les esglésies romàquines més belles del
món

campanars esvelts i pintures prodigioses. El periple torna al Pont de
Suert, des d’on s’agafa la carretera N-230 fins a Vielha, a la Vall
d’Aran.

Esplendor natural
i artística
Pirineus
Carreteres: C-12, C-13, N-260,
C-28, C-14 i C-26
Distància total: 469 km
Aquesta ruta és una extraordinària
immersió al cor dels Pirineus. Les
carreteres transcorren entre paisatges amb muntanyes de fins a 3.000
metres, rius, llacs..., adornats de
pobles medievals i joies romàniques
de fama mundial. La ruta arrenca a
l’emblemàtica catedral de la Seu
Vella de Lleida. En direcció nord
agafem la C-12 passant per Balaguer, Àger i la Pobla de Segur,
avantsala dels cims pirinencs. Després d’Àger cal agafar la C-13 i
conduir per una carretera estreta i
espectacular entre parets imponents. A continuació, ens endinsem
a la vall de Boí per la carretera
L-500. Aquesta vall és famosa per
les seves aigües termals i per les
seves esglésies romàniques, de

Carreteres en ziga-zaga
Després de passar Baqueira Beret
–una de les millors estacions dels
Pirineus–, continuem per la carretera C-28 i pugem el port de la
Bonaigua (a la imatge) i després
fem l’espectacular descens en
ziga-zaga. Espot és la porta d’entrada al parc nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. De
tornada, agafem la C-13 fins a
Llavorsí, on continuem en direcció
a Sort seguint el curs de la Noguera Pallaresa. Des de Sort cal
continuar per la N-260 en direcció
a la Seu d’Urgell. A Adrall ens desviem per la C-14 per baixar, en una
altra carretera espectacular, fins a
Bassella, al costat del pantà de
Rialb. El recorregut té una última
parada a la històrica ciutat de Balaguer.—

— 20

DIRECTORI
M E E T I N G S

&

A U T O M O T I V E
1. Circuits & pistes de proves
2. Agències especialitzades en
esdeveniments de motor
3. Venues & espais de reunions
4. Hotels
5. Convention Bureaux
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Km totals
Circuit 4x4 (off road)
Centre mèdic
Pàdoc
Coordinador o mànager
Sala de reunions
Aparcament
Punts de recàrrega elèctrica
Capacitat en sales
Escenari per a cotxes
Enllaç a vídeo

km

Catàleg d’empreses i entitats

-1
Circuits
& pistes de
proves

Circuit Parc Motor Castellolí

Un complex amb més de
800.000 m2. Disposa de diferents
circuits (velocitat, motocròs, trial...),
complets serveis i instal·lacions per
promoure testings, entrenaments,
accions de comunicació, activitats
d’entreteniment i esports de motor.
circuitparcmotor.com
circuitparcmotor.com

PISTA DE PROVES
Circuit
Applus+
Instal·lacions
per aIDIADA
test drive,

assaigs o homologació d’alta qualitat. 370 hectàrees de màxima
seguretat i confidencialitat.
www.applusidiada.com/
www.applusidiada.com/
global/es/
global/es/

CONDUCCIÓ OFF ROAD
Bassella
Experiences
Més de 200
hectàrees dedicades
Circuit d’Alcarràs

Inclou un circuit de velocitat de
3.743 m i mixt (per a supermotard i
karts) de 1.017 m. A més, circuit
de terra de flattrack, hospital i
servei mèdic, restaurant i piscina.
www.circuitalcarras.cat/es
www.circuitalcarras.cat/es

Circuit de Calafat

Circuit de velocitat (3.250 m), pista
lliscant i de ral·licròs, aula escola, 3
boxs professionals, pàdoc, sales,
restaurant...
www.circuitcalafat.com
www.circuitcalafat.com
3,2

3,7

Mas Les Comes
Circuit de Móra d’Ebre

Circuit de Barcelona-Catalunya

Amplis serveis i instal·lacions, pista
amb diferents configuracions (de
3.049 a 4.675 m); pàdoc de 40.000
m2; boxs, aparcaments... I sales de
fins a 650 persones per celebrar-hi
tota mena d’esdeveniments.
www.circuitcat.com/es
www.circuitcat.com/es
4,6

a la conducció off road. Amb
obstacles naturals per a cursos
de conducció, perfeccionament,
presentacions...
www.bassella.com

Té un traçat gairebé pla i complicat, ple de revolts enllaçats en poc
més de 1.700 m de longitud.
Circuit ideal per practicar supermotard i entrenar amb motos de petita cilindrada, de 80 i 125 cc.
www.circuitmoradebre.com
1,7

Amb 550 hectàrees de terreny i
més de 70 km de pistes forestals.
Ideal per a esdeveniments de
motor, esportius, fires, presentacions i qualsevol esdeveniment
d’empresa.
www.lescomes.com
www.lescomes.com
70
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-2
Agències
especialitzades
en esdeveniments
de motor
CRM3
www.crm3.es
www.crm3.es

Driving Logistics
www.drivinglogistics.net
www.drivinglogistics.net

Crom Events &
Communication

Factor 3 Events Barcelona
factor3events.com

cromevent.com/es/
cromevent.com/es/
Formula GT

D-company
www.dcompany.com/
www.dcompany.com/
Dicom
www.dicomevents.com
www.dicomevents.com
Drive Me Barcelona

www.tangenio.com

V-LINE
ORG
www.vlineorg.com/es/

www.formulagt.es/
Marbet Spain
www.marbet.com/es

WECAR
Solutions
wecarsolutions.com/

RACC
www.racc.cat

Avant Grup Sustainable

SEE Network

Mobility
Solutions
Plataforma
integral de serveis

www.drivemebarcelona.com
www.drivemebarcelona.com
Driving Events
www.drivingevents.com
www.drivingevents.com

Tangenio

https://www.see-network.es/

de transport de viatgers.
www.avantgrup.com
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Catàleg d’empreses i entitats
Auditori i Palau de
Congressos de Girona

www.gironacongressos.org

Auditori Valentí Fuster

www.auditoricardona.com/

Autòdrom
Terramar
www.autodrom-terramar.com

Casa Seat

www.casa.seat/es

Castell Jalpí
www.castell-jalpi.com
www.castell-jalpi.com

Catalina
catalinagavamar.com
catalinagavamar.com

Cava
Rondel
cavarondel.es
cavarondel.es

Cellers Torres
www.torres.es/es/espacios
www.torres.es/es/espacios

-3
Venues &
espais de
reunions

Centre de Convencions
Internacional de Barcelona

ccib.com
ccib.es

Colònia Güell
gaudicoloniaguell.org
gaudicoloniaguell.org
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Espais Universitaris - UAB
Campus

La Daurada
ladaurada.es
ladaurada.es

Finca Mas Solers

La Roca Village
www.tbvsc.com/la-rocawww.tbvsc.com/la-rocavillage/es
village/es

www.lallotjadelleida.com
www.lallotjadelleida.com

www.uabcampus.cat/es
www.uabcampus.cat/es

www.fincamassolers.com
www.fincamassolers.com

Palau de Congressos
La Llotja

Palau Firal i de Congressos
de Tarragona

www.palautarragona.com/es
www.palautarragona.com/es

Fira
Barcelona
www.firabarcelona.com
www.firabarcelona.com

Mas Bonvilar
www.masbonvilar.com
www.masbonvilar.com

PortAventura Convention
Centre

ww.portaventuraevents.com
www.portaventuraevents.com
FiraReus
www.firareus.com
www.firareus.com

Mas Coll
www.masiamascoll.com
www.masiamascoll.com
Tarraco Arena
tarracoarenaevents.com
tarracoarenaevents.com

Freixenet

www.freixenet.es

Mas Vidrer
masvidrier.com
masvidrier.com
World Trade Center
www.wtcbarcelona.com/es
www.wtcbarcelona.com/es

Gran
Hotel Rey Don Jaime
www.grup-soteras.com/hotelwww.grup-soteras.com/hotelrey-don-jaime/
rey-don-jaime/

Masia
d’Esplugues
masiaesplugues.es
masiaesplugues.es

Masia Egara
Kauai
www.kauaigavamar.com
www.foodandmusic.es/

www.masiaegara.com/es
www.masiaegara.com/es

restaurantes/kauai/

La Boella

MNAC
www.museunacional.cat
www.museunacional.cat

La Centenaria 1779
www.lacentenaria1779.com
www.lacentenaria1779.com

Palau de Congressos de
Catalunya
www.pcongresos.com/es
www.pcongresos.com/es

www.laboella.com
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-4
Hotels
BARCELONA

Hotel Dolce Sitges
www.dolcesitges.com/meetings
www.dolcesitges.com/meetings

Alimara

Hotel BCN Events
www.hotelwww.hotelbcneventscastelldefels.com
bcneventscastelldefels.com

alimaraevents.com

Hotel Mas Salagros Eco
Resort

Hotel Melià Sitges
www.melia.com/es/hoteles/
www.melia.com/es/hoteles/
espana/sitges
espana/sitges

Gavà Mar
www.marriott.com/hotels/travel/
www.marriott.com/hotels/travel/
bcnga-ac-hotel-gava-mar-airport
bcnga-ac-hotel-gava-mar-airport

www.massalagros.com

ME
Terramar
www.melia.com
www.mebymelia.com
Món Sant Benet
monstbenet.com/es/eventos
Fairmont
www.fairmont.com/barcelona/
www.fairmont.com/barcelona/
Montanyà Hotel & Lodge

www.montanyaevents.com

Hotel Augusta Vallès
www.hotelaugustavalles.com

QGAT Restaurant, Events
& Hotels

www.qgathotel.com
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Hotel L’Azure
www.lazure-hotel.com
www.lazure-hotel.com

Le Meridien Ra Beach Hotel &
Spa

www.espanol.marriott.com/
hotels/travel/reumd-le-meridienra-beach-hotel-and-spa
Hotel
Mas Bosch 1526
hotelmasbosch1526.com/
hotelmasbosch1526.com/

Terra
Dominicata
www.terradominicata.com
www.terradominicata.com
Hotel Peralada Wine Spa & Golf
www.hotelperalada.com
Xalet de Prades

www.xaletdeprades.com
Hotel URH Molí del Mig

www.molidelmig.com
www.molidelmig.com

LLEIDA
Hotel i Palau de Congressos
Olympic & Evenia Hotels

Hotel Finca Prats Golf & Spa
http://fincaprats.com/

es.eveniahotels.com/playa/lloretde-mar/evenia-olympic-park
Rafaelhoteles by La Pleta
www.lapleta.com/es

GIRONA
Gran Hotel Monterrey

www.granhotelmonterrey.com

Palau de Bellavista
www.urhbellavistagironahotel.
www.urhbellavistagironahotel.
com
com
Tuc Blanc Baqueira
www.hoteltucblancbaqueira.
com

Hostal de la Gavina
www.lagavina.com

Hotel Camiral at
PGA Catalunya Resort
www.hotelcamiral.com

Rigat Park & Spa Hotel

www.rigat.com
www.rigat.com

TARRAGONA

Val de Neu
www.hotelbaqueiravaldeneu.
com/es/

Hotel Termes Montbrió
www.termesmontbrio.com
www.termesmontbrio.com

Hotel Castell Empordà
www.hotelcastellemporda.com
www.hotelcastellemporda.com
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-5
Convention
Bureaux

comunicacions, varietat gastronòmica i cultural.
costadaurada.info/es/
convention-bureau
Girona City Convention
Bureau

Ofereix assessorament sobre tots
els serveis, espais i allotjaments
per organitzar reunions i esdeveniments a Girona.
gironacongressos.girona.cat
gironacongressos.girona.cat
Lleida Events & Convention
Bureau
A mig camí entre el mar i la munta-

nya, aquesta capital disposa d’una
creixent oferta per organitzar tota
mena d’esdeveniments d’empresa.
lleidacb.turismedelleida.com
Lloret Convention Bureau

Aran Natura Convention
Bureau

Barcelona Convention
Bureau

Una destinació amb experiència en
esdeveniments d’automoció: 3
centres de congressos, 80 sales de
reunions i 30.000 places hoteleres.
www.lloretcb.org

Un entorn natural en el qual, durant
les quatre estacions de l’any, es
poden trobar totes les formes d’oci
d’una destinació de muntanya.
Bones infraestructures, cultura
mil·lenària i un ric patrimoni
paisatgístic amb oferta hotelera de
primer nivell.
www.visitvaldaran.com
www.visitvaldaran.com

Barcelona és una de les primeres
destinacions d’Europa i del món
per la seva qualificació i provada
capacitat per ser la seu de congressos i esdeveniments MICE.
www.barcelonaconventionbuwww.barcelonaconventionbureau.com
reau.com

Reunions entre volcans

Costa Brava Girona
Convention Bureau

Sitges Convention Bureau

Baix Llobregat Convention
Bureau

Escenari i clima ideal per al turisme
de negocis. Posseeix infraestructures per a tot tipus de reunions i
viatges d’incentius.
www.costabravagironacb.com
www.costabravagironacb.com

Una zona a només 15 minuts de
Barcelona, amb accessos immillorables (aeroport internacional, tren
d’alta velocitat, via marítima...).
Variada oferta de restauració,
hotels i after meeting en beach
clubs a peu de platja.
www.baixllobregatcb.com
www.baixllobregatcb.com

Promou el turisme MICE amb la
perspectiva del desenvolupament
sostenible i respectuós amb
l’entorn de la comarca de la
Garrotxa.
es.turismegarrotxa.com

Destinació mundialment reconeguda amb una bona oferta d’hotels,
restaurants, espais singulars,
activitats i molt més...
sitgescb.cat/es
sitgescb.cat/es
Tarragona Convention Bureau

Costa Daurada Convention
Bureau

Congressos, convencions i reunions en un destinació de provada
experiència MICE. Amb bones

L’antiga capital de l’imperi Romà
conserva intacte el seu encant
històric i hi afegeix modernes
instal·lacions MICE.
tarragonacb.cat/es/
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Més informació
® Agència Catalana de Turisme.
Catalunya Convention Bureau

Oficines a l’exterior
de l’Agència Catalana de Turisme

www.catalunya.com
www.catalunya.com
Passeig de Gràcia, 105, 3a planta
08008 Barcelona
Tel. +34 934 849 900
Fax: +34 934 849 888
ccb.act@gencat.cat

Benelux
info.act.bnl@gencat.cat
+ 32 26 406 151
Països nòrdics
info.act.nordic@gencat.cat
+ 358 40 7177 295
França
info.act.fr@gencat.cat
+ 33 140 468 448
Regne Unit
info.act.uk@gencat.cat
+ 44 20 7583 8855

www.linkedin.com/showcase/catalunya-convention-bureau/
httpp://www.catalunya.com/mice/ccb
www.facebook.com/catalunyaexperience
www.facebook.com/catalunyaexperience
@catalunyaexperience
@catalunyaexperience
www.twitter.com/catexperience
@catexperience
www.instagram.com/catalunyaexperience
www.youtube.com/user/CatalunyaExperience
www.youtube.com/user/CatalunyaExperience

Europa central
info.act.de@gencat.cat
+ 49 69 7422 4873
Itàlia
info.act.it@gencat.cat
+ 39 02 873 935 73
Espanya
turisme.blanquerna@gencat.cat
+ 34 915 241 000
Rússia
info.act.ru@gencat.cat
+ 7 495 567 1871
Xina
promotion.act.cn@gencat.cat
+ 86 10 848 682 84

L’Agència Catalana de Turisme agraeix la implicació i la cooperació de
totes les empreses i entitats que han proporcionat informació i fotografies
per a la publicació d’aquesta guia.
Editor: Agència Catalana de Turisme
Disseny i realització editorial: Grupo Zeta – Prensa Ibérica
Queda estrictament prohibit, sense el permís per escrit dels titulars
del copyright, sota les sancions establertes per la llei, copiar
totalment o parcialment aquesta obra per qualsevol procediment,
incloent-hi fotocòpies i tractament informàtic, i distribuir còpies en
lloguer o préstec al públic.
L’editor ha intentat verificar la informació continguda en aquesta
guia i no té cap responsabilitat per les omissions o els errors que
es produeixin durant l’edició.
Els continguts de totes les empreses i entitats, així com els
contactes i les fotografies, han estat creats utilitzant informació i
materials facilitats per ells mateixos.

Sud-est asiàtic
info.act.sea@gencat.cat
+ 65 622 04 022
Estats Units
info.act.usa@gencat.cat
+ 1 212 7823332
Amèrica del Sud
info.act.latam@gencat.cat
Reserves
Experience Catalunya
https://experience.catalunya.com

Socis/membres ACT

Partners

catalunya.com

