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Brasserie Barcelona

Des de 1982

Un Clàssic Francès per Descobrir
Cuina mediterrània a base de productes
nobles atentament elaborats
C/ Jonqueres, 10 - 08003 Barcelona - Tel. 933 193 102
reservas-flo@groupeflo.es - www.brasserieflobarcelona.com
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MASTINELL

La fusió de la tradició vinícola i el turisme de qualitat
Despertar-se, aixecar les cortines de l’ habitació i veure una extensa
vinya il·luminada pel Sol podria ser l’ inici d’ una pel·lícula que retratés
la vida a la Toscana. Tot correcte menys l’ enclavament geogràfic.
Aquest paradís terrenal el tenim a dins de les nostres fronteres i no gaire
lluny, a Vilafranca del Penedès. De nom Cava&Hotel Mastinell.
No és gens estrany que l’enoturisme
tingui tanta força tenint en compte
que són moltes les activitats que ofereix i que no totes estan necessàriament relacionades amb el cava o el
vi, però sí amb el gust per les coses
bones i pel que la naturalesa ofereix.
Mastinell, vinya i celler, és també un
hotel. L’opció perfecta a l’estar a uns

escassos dos quilòmetres del centre L’Hotel, al seu torn un espai gasde Vilafranca del Penedès, un encla- tronòmic, En rima, que funciona de
vament privilegiat per a tots aquells dimarts a diumenge, crida poderosaque estiguin buscant indagar en la ment l’atenció a tot aquell que arriba
cultura del raïm, de la muntanya, la a Mastinell, ja que presenta un estil
platja, la naturalesa,
arquitectònic innovador que compla tranquil·litat del
ta amb una estructura en forma
camp o el centre
d’ampolles de vi apilades amb
“A Mastinell
d’una ciutat.
teulades de rajoles gaudiniano hi ha
nes que va obtenir la Medabackstage, tot es
lla d’Or de l’Arquitectura al
millor disseny a Xangai 2011
pot observar 100%
i des del qual es pot viure el
en directe”
dia a dia de la vida al camp i de
la feina en un celler on es produeixen 20.000 ampolles de vi i
cava cada any.
A Mastinell tot va acompanyat d’un
ambient familiar i professional on
predomina el respecte i l’estima pels
processos artesanals de la transformació de la terra per la mà de l’home,
per les activitats esportives en plena
naturalesa i pel valor afegit que dóna,

Mastinell, que va obrir el 1989 les portes com a productora de vins i caves, és
l’únic celler de Vilafranca que ha apostat en ferm per introduir en les seves
12 hectàrees de vinyes, un hotel des del qual els seus clients puguin viure
l’experiència del camp i el treball del raïm.
Mastinell ha sigut reconegut per crítica i usuaris amb el Premi al Millor Establiment Turístic de Rutes del Vi per l’Associació Espanyola de Ciutats del Vi (ACEVIN), el premi a la Iniciativa Hotelera el 2014 com a Millor Hotel Singular, el premi
Millor Experiència Turística atorgat per la Generalitat de Catalunya, i amb una
nota de 9,3 a Booking.com

a una conversa en bona companyia, el
sabor d’un bon vi o un bon cava. “Donem prioritat a la qualitat, per això
el nostre producte és totalment ecològic i conservem processos artesanals com la verema a mà. D’aquesta
manera podem controlar cada gra
de raïm i evitar que fermenti i s’oxidi
abans d’arribar a la bóta de premsat”
ens comenta la seva directora, Maribel Llavés.
“Aquí no tenim ‘backstage’ – afegeix
Llavés mentre fa el recorregut pel celler
en el qual es mostren cadascun dels racons de Mastinell– tot es pot observar
100% en directe, des del procés de cul-

tiu, a la recollida del raïm o la seva trepitjada a la bóta fins a l’embotellament
o etiquetat”. Aquesta obertura cap al
client no acaba al celler, sinó que s’estén
a altres espais com l’hotel, en el qual tenen lloc experiències de vinoteràpia, o
el restaurant, on els comensals podran
disfrutar de l’experiència del showcooking o cuina en viu i observar ben de
prop, com si d’un més de Mastinell es
tractés, l’elaboració de cadascun dels
plats amb productes de temporada de
primera qualitat de quilòmetre zero de
la xarxa internacional slow food.
www.hotelmastinell.com
Tel. 931 15 61 32

EL GOLF
Un esport per a tothom
El golf és un esport molt complet que, a més d’oferir l’experiència competitiva,
aporta valors tant de desenvolupament físic com de treball mental, de concentració
i estratègia i aspectes de sociabilitat i respecte al medi natural. Barcelona
Metropolitan Golf (BMG) està ubicat a només 15 minuts de Barcelona, entre Sant
Cugat del Vallès i Rubí i en un entorn natural incomparable.
El golf aporta moltíssims beneficis
a les persones. En l’aspecte físic és
beneficiós, ja que sense fer un esforç gaire important et manté el cos
en bon estat. Combina el fet de caminar amb l’exercici derivat del
swing i té l’avantatge de practicarse sempre a l’aire lliure, en contacte
permanent amb la naturalesa. A nivell mental, ofereix la possibilitat de
desconnectar dels problemes quotidians, desenvolupar la concentració i la disciplina personal, propicia
la sociabilitat i l’instint permanent
de superació. I, finalment, a nivell
social: es pot jugar en família, amb
amics, en parella…. S’estableixen
vincles molt forts entre els companys de golf.

És, per tot això, un esport molt adequat, i un lloc excel·lent per a la seva
pràctica és el Metropolitan Golf de
Barcelona, al Camí de Can Graells
(Sant Cugat del Vallès), a 15 minuts
escassos en cotxe de la capital catalana. És un lloc excel·lent per la
seva ubicació i perquè, com indica Joan Monzó, el seu director, “no
és un camp tancat, s’ha de recordar
que va néixer com un camp públic”.
Ara és un camp obert a tothom, no és
necessari ser-ne soci. Es poden adquirir green fees per a un dia o abonaments mensuals, trimestrals…
Combina molt l’escola amb la pràctica i el joc al camp.
Es tracta d’un dels camps amb més
af luència de públic de Catalunya, un

golf idoni per disfrutar amb la família i els amics. Acull més de 40
competicions anuals per a totes les
edats. A més a més és l’escenari ideal
per organitzar una competició privada o d’empresa.
Zona de pràctiques i escola
El camp de pràctiques és un espai acabat de renovar, molt ampli i
ideal per al perfeccionament de tot
tipus de cops, amb una superfície de
més de 100 metres d’ample i 300 de
llarg. Compta amb 34 alfombres de
tir a dos nivells i 9 per a l’escola. Està
il·luminat i permet entrenar o rebre
classes de golf cada dia de l’any.
També compta amb una àmplia zona

Un disseny de
Seve Ballesteros
de joc curt, gratuïta per a federats,
amb dues àrees de chipping i dos
putting greens. Barcelona Metropolitan Golf disposa d’un ampli equip
de professors que imparteixen classes diàriament de forma individual
o en grup.
El director de l’escola, Francisco Pérez, explica que “mai és massa aviat o molt tard per aprendre a
jugar a golf. A partir dels cinc anys
comencem a impartir classes i no fa
falta portar cap mena de material”.
Monzó afegeix que “la nostra voluntat és acostar el golf a tothom i per
això tenim preus assequibles per a
tots”.
Restaurant
Metropolitan Golf Barcelona compta amb un restaurant, on es pot disfrutar d’un excel·lent menú els set
dies de la setmana. La ubicació és
magnífica per celebrar esdeveni-

Metropolitan Golf Barcelona va ser
dissenyat l’any 1994 per Severiano
Ballesteros. Disposa de servei de
buguis per recórrer còmodament
els 18 forats, d’equips de golf de lloguer i de carrets manuals i elèctrics.
Com Monzó explica, “és un camp
que exigeix al jugador planificar tots
els cops, que t’obliga a jugar amb
tots els pals de la bossa, té ‘greens’
amplis i desenvolupa l’estratègia del
jugador”.

ments de tot tipus i celebracions
familiars. “Dóna un valor afegit al
club”, explica Joan Monzó. “Ofereix
un menú diari i de cap de setmana i,
a més a més, a la zona exterior hi ha
una àrea de chill-out ideal per prendre alguna cosa.”
www.metropolitangolfbarcelona.com
mgb@metropolitangolfbarcelona.com
Tel. +34 93 675 30 50
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CLUB NÀUTIC ESTARTIT
El port de les Illes Medes
En ple centre del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes, i el Baix Ter, entre el Parc Natural del Cap de Creus al nord
i l’espai d’interès natural protegit de la zona de Begur al sud, el port de l’Estartit és la base perfecta per disfrutar de la
navegació en un entorn de gran bellesa natural, amb més de 50 cales per fondejar en un radi de tan sols 25 milles.
A tan sols 1,5 milles del port, les illes són
accessibles a tota classe d’embarcacions, des
d’un simple caiac o planxa de surf, fins a
qualsevol veler o motora i són una de les reserves naturals més antigues del Mediterrani. D’aigües transparents, la f lora, la fauna
i les seves coves submarines, conviden a la
pràctica de tota mena d’activitats com el
submarinisme, la immersió lleugera o, simplement, el bany.

tructures i equipaments són d’última generació, més segures i eficients, adaptades al
canvi climàtic i dotades de tot tipus de serveis addicionals per facilitar la vostra estada,
tant a bord com en terra (gasolinera, minimarket, start-it-bike, wi-fi, aparcament a peu
d’embarcació…), i dissenyades per minimitzar l’impacte mitjà ambiental, situant el port
de l’Estartit com a referent de sostenibilitat i
eficiència energètica.

Un port amb futur i totalment
renovat

A més a més, el port està totalment integrat en
el nucli urbà, cosa que fa que s’ampliï l’oferta
nàutica amb serveis addicionals de comerç, de
restauració, d’allotjament i assistencials, entre altres.

La renovació de la concessió fins a l’any 2049,
és una garantia de futur. Totes les infraes-

sa i espai Chill-out al costat del mar, amb
un servei de Bar-Restaurant copes
i còctels. El Club organitza durant tot l’any «Jornades gasAra
tronòmiques» i esdeveniments
amarratges
lúdics i socials. La integraa la venda, de
ció al municipi no és només
geogràfica, sinó que el Club
6,5 m a 24 m,
col·labora amb entitats loa partir de
cals de reconegut prestigi en
30.000 €
l’organització d’activitats culturals (festivals musicals, concerts i exposicions…).

Un club dinàmic, amb múltiples
activitats esportives
La seva condició de Club Nàutic permet oferir també, com
a complement del servei
d’amarratge, d’activitats esportives, nàutiques i terrestres per a totes les edats.
El Club house, centre
neuràlgic per al relax, la
cultura i la gastronomia

El Club house actua com a punt de trobada i compta amb un ampli saló i una terras-

www.cnestartit.es
info@cnestartit.es
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Alba Martín, regidora de Turisme de l’Ajuntament de Cadaqués

“La Casa-Museu de Dalí és
una visita indispensable”
Cadaqués s’associa sens dubte a Salvador Dalí, però aquesta bellíssima localitat empordanesa té molts més al·licients. El cap de Creus, els museus, la gastronomia, les
festivitats… De tot això, ens en parla Alba Martín que, des del juny de l’any passat, és
regidora de Turisme, Fires, Mercats i Esports a l’Ajuntament de Cadaqués.
-Cadaqués és coneguda especialment
per la figura de Salvador Dalí. ¿Quins
atractius turístics trobem relacionats
amb el pintor?
Cadaqués, en tota la seva dimensió,
va ser font d’inspiració del geni Salvador Dalí. Les seves cases blanques resseguint la badia natural més gran de
Catalunya, presidides per l’església de

Santa Maria, les curioses formacions
geològiques del cap de Creus i la seva
vegetació modelada pel fort vent del
nord, la trobada del mar amb l’últim
estrep dels Pirineus, van ser elements
transcendents en l’obra de l’artista.
Però un lloc, sens dubte, el va atraure
com cap altre: Portlligat, port natural
de pescadors de Cadaqués, on va cons-

truir casa seva a base de barraquetes
de pescadors, que va anar ajuntant una
rere l’altra. Avui dia la residència s’ha
convertit en una Casa Museu que atrau
multitud de visitants de diverses procedències i es constitueix com a visita
indispensable per a aquells que volen
introduir-se en l’univers surrealista i a
la vegada quotidià del pintor.
-¿Quins altres al·licients ofereix la
població?
Qui vulgui descobrir Cadaqués ha
de començar caminant pel casc antic, format per carrers estrets de cases blanques comunicades a través
del rastell, paviment creat a partir
de la unió de pedres modelades pel
mar. Tots aquests petits i pintorescos carrers condueixen al promontori més alt de la zona, coronat per
l’església gòtica de Santa Maria que
alberga, al seu interior, un impressionant retaule barroc daurat de 23 me-

tres d’altura dedicat a la Mare de Déu
de l’Esperança.
La població també compta amb un
espai d’exposicions de referència, el
Museu de Cadaqués, que ha albergat i
alberga al seu interior obres d’artistes
de referència que han tingut relació
amb la població i la seva història. Destaquen, per exemple, Richard Hamilton, Josep Niebla, Antoni Pitxot,
Picasso, Dalí… Completen l’oferta cultural un gran nombre de galeries d’art
de tendències riques i variades.
-Com a ciutat costanera, Cadaqués
té la seva temporada alta a l’estiu
però… ¿Tenen pensades estratègies
de desestacionalització?
A pa r t ir d ’a qu es t a ny 2 016 ,
l’Ajuntament, conscient de l’interès
que suscita el cap de Creus, a vuit
quilòmetres al nord, ha decidit obrir
durant tot l’any l’Espai Cap de Creus
per donar una completa cobertura al
turista que visita el parc natural des
del gener fins al desembre, per informar-lo de les diverses formes de dis-

frutar del parc en funció de l’estació
de l’any, respectant sempre l’entorn i
la seva conservació.
-¿Quines són les seves festes i activitats més destacades?
La festa de més transcendència i de
més atracció per al visitant és la Festa
Major d’estiu, que té lloc durant la primera o segona setmana de setembre.
Les actuacions musicals i les activitats infantils són les més destacades,
però també es pot disfrutar de proves esportives, com la marxa al cap de
Creus i la demostració de tradicions
populars com la carrera de Dolls.
Durant les primeres setmanes d’agost
els amants de la música poden disfrutar del Festival Internacional de Música de Cadaqués i a l’abril se celebra
la Setmana Cultural, integrada per diversos actes culturals que giren al voltant d’una temàtica concreta.
www.visitcadaques.org
Tel. +972 258 315
turisme@cadaques.cat

De tot i per a tots a

EMPURIABRAVA I
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Cultura, gastronomia, platges… Tot això i més es pot trobar a uns escassos
150 quilòmetres de Barcelona, a Castelló d’Empúries i Empuriabrava, on la diversitat
de l’oferta és màxima: un nucli històric mil·lenari, esports i activitats a l’aire lliure,
naturalesa i observació d’animals al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà,
una gastronomia boníssima i diversa…
Els canals i el port nàutic
Empuriabrava és l’exclusiva marina
residencial del municipi de Castelló d’Empúries. Ubicada al litoral de
la badia de Roses, és una de les més
boniques de tot el món i està situada al cor del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Genuïna
pel seu disseny i única a Europa, els
seus carrers d’aigua formen més de
25 quilòmetres de canals navegables
i disposen de 5.000 amarradors que
la fan un destí ideal per llogar una vivenda al canal, cosa que és el somni
de qualsevol amant del mar i dels esports nàutics. Aquest lloc, a més, disposa de tres platges diferenciades de
set quilòmetres de sorra, amples i llargues, d’aigües poc profundes, ideals
per disfrutar amb la família i realitzar esports nàutics.

Pertany al municipi de Castelló
d’Empúries, que conserva tots els vestigis de la seva capitalitat medieval:
alguns exemples són els carrers estrets, les muralles o la magnífica Basílica de Santa Maria, l’interior de la
qual conté uns grans tresors com el
retaule d’alabastre de la Mare de Déu
de la Candelera.
El patrimoni i la frenètica activitat
social dels seus habitants i entitats
culminen amb la realització del Festival Medieval, Terra de trobadors
(cada segon cap de setmana de setembre) i la Ruta de l’Art (cada segon
cap de setmana d’octubre).
Turisme actiu
Paracaigudisme, vol al túnel del vent,
golf, vela, surf de vela, surf d’estel, ru-

tes a peu, en bicicleta, en cavall, running, kàrting, tennis, pàdel i tots els
esports més clàssics. Empuriabrava
per la seva situació geogràfica, és un
dels centres d’esports d’elit més importants de l’estat. Compta amb les
millors instal·lacions d’Europa per a
l’activitat de paracaigudisme i, juntament amb ell, un túnel del vent que
permet volar tant a aficionats i professionals de l’esport com a qualsevol
que vulgui experimentar el somni de
la humanitat: ¡Volar!
Rutes i senders
L’entor n nat ura l d e Ca stel ló
d’Empúries, per la seva ubicació, en
el litoral d’una de les badies més boniques de la Costa Brava, al cor del
Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà, a la desembocadura del

riu la Muga, i per la proximitat dels
Pirineus i el cap de Creus, és ideal per
a la pràctica de tot tipus d’activitats
i esports a l’aire lliure, com ara ciclisme, senderisme o trekking. Destaca
per la gran varietat d’aus que hi nidifiquen, prop de 330 espècies. El paisatge, la fauna i la f lora que hi podem
trobar fan d’aquest espai natural un
enclavament dels més importants del
Mediterrani pel que fa al pas migratori d’aus.
Gastronomia
La regió disposa d’una gran varietat
de tipus de cuina diferents i magní-

fics restaurants. Des del més tradicional, com ara arrossos i peixos, fins
a cuina asiàtica i d’autor. L’Empordà
ens ofereix uns magnífics productes gastronòmics que van acompanyats amb el vi i el magnífic oli d’oliva
(DO Empordà). A la província de Girona es concentren tretze restaurants
amb disset estrelles Michelin, ref lex
de l’exquisida combinació entre tradició culinària i esperit creatiu. A
Castelló d’Empúries trobem el Restaurant Gastronòmic de l’Hotel Emporium, que el 2016 ha aconseguit la
seva primera estrella.
www.castelloempuriabrava.cat
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FOTOGRAFIES DE LA FUNDACIÓ TURÍSTICA DE SANTA SUSANNA REALITZADES PER JOAN RIBOT

¡Descobreix tot el que
Santa Susanna et pot oferir!

al segle XII, quan la vall on es troba aquesta població començava a ser
poblada per agricultors. D’aquella
època es conserven un gran nombre
d’elements històrics que el visitant
pot anar descobrint com ara masies,
capelles i torres de vigilància, que

fan visible la història del municipi.
Un exemple és la paret de Ratés, un
antic conducte d’aigües construït al
segle XIX. Una activitat imprescindible per a grups és la Ruta Torres
a la Vista! que s’organitza des de
l’Oficina de Turisme.

El municipi de Santa Susanna es troba situat al nord de la Costa de Barcelona tocant
a la Costa Brava, perfectament comunicat amb el servei de rodalies de Renfe, a tan
sols una hora de la ciutat de Barcelona i envoltat pel Parc del Montnegre Corredor
i el blau intens del Mediterrani.
Les nostres modernes instal·lacions
turístiques es troben situades a primera línia de mar i la majoria d’hotels
ofereixen totes les comoditats per a
les famílies, adaptats amb habitacions comunicades, restaurants amb
trones, canviadors per a nadons, programes d’activitats… I a més a més
existeixen allotjaments especialitzats
per als esportistes, amb menús espe-

cials, serveis de reparació, custòdia i
lloguer de bicicletes.
A Santa Susanna disfrutareu practicant diferents activitats, com per
exemple rutes en bicicleta, passejades a cavall, circuits en quad o entre
els arbres frondosos del Parc Natural, i podreu conèixer la població a
través del petit tren turístic Cuc. A
més de poder fer una agradable pas-

sejada per l’Avinguda del Mar i aprofitar per fer compres i conèixer els
diferents mercats que tenen lloc durant la setmana. Amb més de 2 km
de platges amb sorra de gra gruixut
i daurat també és un lloc ideal per
passar-hi uns dies relaxants davant
del mar.
No podem descuidar que els orígens de Santa Susanna es remunten

Av. Mediterrània, km. 4, 5
17256 Platja de Pals
Tel. +34 972 636 179
www.interpals.com
info@interpals.com
facebook.com/interpals

Obert
del 18/03 al
18/09/2016

Informa’t i reserva:
Tel. 93 767 90 08 / 93 767 92 50
oi.turisme@stasusanna.org
info@stasusanna-online.com
www.stasusanna-online.com

C. Camí Vell, 63 - Ap. de correus 57
17250 Platja d’Aro
Tel. +34 972 812 515 - Fax +34 972 816 662
www.valldaro.com
info@valldaro.com
facebook.com/valldaro
@valldaro

Obert
del 18/03 al
25/09/2016

Situat a 300m d’ una extensa platja de sorra daurada, davant de les Illes Medes, a la Costa Brava.

Al cor de la Costa Brava, a prop de la Platja Gran de Platja d’Aro.

Parcel·les sota una magnífica pineda. Càmping tranquil i molt familiar.

Al costat de la Via Verda de la Ruta de Carrilet i del Parc dels Estanys. Terreny pla i arbrat.

Disposa de piscina enjardinada, jacuzzi-SPA, pista de pàdel, zona esportiva, miniclub, sanitaris amb
aigua calenta i banys per a nens i per a persones discapacitades, parc infantil, mini parc d’aventura,
bar-restaurant, ‘take away’ i supermercat.

Disposa de 4 piscines enjardinades, jacuzzi-SPA de gran capacitat, espai de massatges, sanitaris
amb calefacció i banys per a nens i per a persones discapacitades, zona esportiva amb camp de
futbol d’herba natural, miniclub, ludoteca i mini-golf. 3 bars-restaurants i ‘take away’.

Animació infantil en temporada baixa i mitjana cada cap de setmana, setmana santa i ponts
BUNGALOUS I BOTIGUES DE LLOGUER. PREUS ESPECIALS PER A ESTADES LLARGUES

Animació infantil en temporada baixa i mitjana cada cap de setmana, setmana santa i ponts
BUNGALOUS I BOTIGUES DE LLOGUER. PREUS ESPECIALS PER A ESTADES LLARGUES
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CABRERA,

un viatge per la història
Cabrera de Mar és un municipi de la comarca del Maresme situat entre les localitats
de Vilassar de Mar i Mataró. Jaciments ibers i romans, castells medievals...
La història de diversos segles es troba representada en aquesta localitat. Situat a
uns 28 quilòmetres de Barcelona, el centre del municipi es troba a 2,5 quilòmetres
de distància del mar, en una petita vall entre dues muntanyes: Burriac i Montcabrer.

Cabrera de Mar presenta una història complexa i molt completa que
ha deixat un patrimoni ric en molts
punts. D’aquesta manera, passejar per
Clos arqueològic de Can Modolell

la població es converteix en un viatge
en el temps, un viatge que s’inicia de
manera clara al segle V aC amb el poblat ibèric de Burriac i que continua

fins gairebé els nostres dies, deixant
unes empremtes imprescindibles per
entendre la història del municipi i del
Maresme. Així, a les restes ibèriques,
hi hem de sumar les restes romanes,
que ens ajuden a entendre el període
de romanització a Catalunya i també
la consolidació de l’ocupació romana
a la zona.
Cabrera de Mar ocupa un lloc de
primer ordre pel seu ric patrimoni arqueològic, que en els últims anys s’ha
vist incrementat amb noves i espectaculars descobriments. La situació
privilegiada de la vall de Cabrera ha
propiciat que, en diversos moments de
la història, comptés amb un important
nucli de població, cosa que li fa ostentar un cert grau de capitalitat sobre un
territori relativament extens. Ibers, romans, medievals... Tots ells han deixat
la seva empremta a Cabrera.

Castell de Burriac

Visita “Gaudeix Cabrera”:
Jaciments Arqueològics
iberoromans
Reviu l’apassionant passat de la vila i el
seu ric patrimoni arqueològic; descobriràs les restes més significatives del
llegat romà fent un recorregut a peu
pels jaciments arqueològics de Can
Benet, Ca l’Arnau amb els seus forns i
termes per arribar al Clos arqueològic
de Can Modolell, conjunt arquitectònic amb restes de l’època ibèrica, romana i medieval.
Edificis i monuments històrics
de l’època feudal
L’època que succeeix aquests períodes no és gaire coneguda i ha deixat
poques restes visibles a Cabrera: és
el moment d’ocupació visigòtica de
la península, que es va veure acabada amb l’arribada dels musulmans
el 711, moment en què es va establir
l’anomenada “Marca Hispànica”. Això

va afavorir l’establiment de demarcacions amb un comte al capdavant de
cadascuna, cosa que va desembocar en
el naixement dels comtats catalans, els
quals devien lleialtat al rei franc. És en
aquest context en el qual trobem emmarcat el castell de Burriac, situat al
cim de la muntanya, que va ser construït al segle XI aprofitant unes antigues construccions ibèriques.
Visita guiada pel “Veïnat
d’Agell”
Existeixen més nuclis medievals que
s’articulen al voltant d’una ermita,
Santa Helena d’Agell, vinculada a la
parròquia de Sant Feliu. Aquí podem
trobar més edificis emblemàtics com
per exemple la Torre Ametller, l’Ermita
de Santa Helena d’Agell, l’Ermita de
Sant Sebastià, el Cementiri Municipal
i Cals Frares.
turisme@cabrerademar.cat
www.gaudeixcabrera.cat
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Albert Roig Soler, propietari de Cal Roig

Divertir-se i descansar als
peus del Pedraforca
“Cal Roig fa goig!”. Això és almenys el que diuen els nens que vénen a aquesta casa
rural a passar uns dies amb els seus pares i/o amics. Cal Roig se situa en un entorn
preciós, amb la presència imponent del Pedraforca i el Cadí, i on, com explica Albert
Roig, “sempre hem intentat que hi hagi de tot. Que tant a dins de casa com a l’exterior
els visitants se sentin com si estiguessin a casa seva”.
-¿És cert que Cal Roig és perfecte per
venir amb nens?
Ja fa bastants anys que vam decidir adequar la casa per a famílies amb nens.
Tant els interiors com els espais exteriors estan molt pensats per a ells i el
descans de pares i mares. A Cal Roig
també ens visiten grups d’amics que s’ho
passen molt bé fent tornejos de futbol,

partides de ping-pong, banyant-se a la
piscina...

de taula, jocs de construcció. És el
seu espai.

-¿Què és Cal Trapella?¿És una casa a
part de Cal Roig?
No, Cal Trapella és l’espai perfecte per
als més petits. Una casa de fusta que
està plena de joguines, amb una piscina de boles, llibres, pissarra, jocs

-Sembla que tot això és molt gran,
¿no?
Tenim mitja hectàrea de terreny i,
per això, hem pogut distribuir molt
bé tots els espais i activitats. Hi ha un
mirador per poder contemplar el Pedraforca, un sorral, la zona de barbacoa amb taules també per menjar a
l’exterior i el ping-pong. A la part de
baix, hi tenim la zona d’aigües amb
una piscina paisatgística que està integrada a l’entorn al costat del camp
de futbol-bàsquet. Més apartat de tot
això, hi ha la zona de jocs amb el llit
elàstic i el parc infantil, i les cabres
africanes.
-¿Quina és la millor època de l’any per
poder venir a Cal Roig?
Totes. A la tardor tenim bolets a peu

de casa, a la primavera podem disfrutar de l’espectacle dels colors que forma la vegetació de la zona, a l’hivern
podem jugar i disfrutar de la neu i a
l’estiu podem disfrutar d’aquesta meravellosa piscina.
-¿I del Pedraforca, què ens en dius?
És la joia de la corona. Per a nosaltres és el cim més màgic de tots els
del nostre petit país. El tenim al davant de casa. Es pot disfrutar en qualsevol moment del dia. A 20 minuts
de casa en cotxe, ja es pot començar
l’ascensió. Fins i tot li hem escrit una
llegenda (“La llegenda de l’indi”), que
hem il·lustrat i que regalem als nostres hostes.
-I fora del Pedraforca, ¿què hi ha per
la zona?
Encara que costa fer sortir els petits
de casa per poder realitzar activitats
i excursions fora de casa, hi ha mil coses per fer a part de pujar al Pedraforca. A pocs quilòmetres tenim el parc
d’aventura del Pedraforca, gorges na-

turals a prop del Santuari del Gresolet, el dolmen de Molers a 700 metres
de casa i, una mica més lluny, però a
menys de mitja hora en cotxe, el tren
verd del Berguedà, les empremtes de
dinosaure de Fumanya, les mines de
petroli de Riutort (coves naturals amb
les seves pedres impregnades d’or negre), els Jardins Artigas (encarregats a
Gaudí) o les fonts del Llobregat a Castellar de n’Hug.
-I ara que sabem com és Cal Roig
i què podem fer, ¿ens expliques la
història?
Fa molts anys, la nostra casa no era
exactament de la mateixa manera
que és avui, però ens va atrapar el
cor, la pau, el silenci i el majestuós
Pedraforca i vam decidir compartirla amb amics i gent de tot arreu. Cal
Roig, ara, és la representació física
d’ una família constant, lluitadora i
esperançada.
www.calroig.cat
Tel. 618 194 966

CAMPING · BUNGALOWS
CAMPINGS

WWW.STEL.ES

Camping STEL RODA DE BERÀ

Camping PIRINEUS GUILS DE CERDANYA

Camping STEL PUIGCERDÀ

OCI & VIATGES

pàg. 8

18 de març de 2016

COMUNICACIÓ EMPRESARIAL

Xavier Codina, Alcalde de l’Ajuntament de Santpedor

“Molts turistes busquen a Santpedor la
casa on va néixer Pep Guardiola”
A tan sols 73 quilòmetres de Barcelona, i molt a prop de la capital de la comarca, Manresa, hi ha el petit municipi de
Santpedor, un vestigi medieval de gran atractiu envoltat de naturalesa, cultura i una exquisida gastronomia.

Si hi ha alguna cosa important a Santpedor és la cultura de les arrels i la
tradició, que en aquest municipi no
xoca gens amb la modernitat. Per
això, un tret important avui dia són
les seves festes, a les quals s’uneix
una de molt important, la de l’Ermita
de Santa Anna, patrona del poble, el
26 de juliol.

-¿Quins són els principals atractius
de Santpedor, tant a nivell cultural
com natural?
A nivell cultural, al marge de les celebracions assenyalades pròpies del
municipi, Santpedor té el casc antic
medieval, on es conserven moltes cases qur mantenen l’arquitectura original de l’època i també els carrers i els
trets del casc antic que recreen l’època
i els costums d’un poble que depenia totalment del rei, amb el seu an-

tic palau reial, l’església de Sant Pere,
l’ermita de Santa Anna i la plaça de
l’Ajuntament. A nivell natural, tenim
els aiguamolls, on hi havia hagut una
antiga fàbrica de totxos i que actualment s’han restaurat perquè el visitant en pugui disfrutar.

molts turistes, a vegades grups molt
grans, que pregunten pel lloc on va
néixer, pel carrer que té el seu nom
o per la plaça on jugava quan era petit. Com a fill il·lustre també tenim el
mític Timbaler del Bruc, que amb 16
anys va participar en la primera batalla contra les tropes franceses en la
guerra de 1808. A la Plaça Major de
Santpedor hi ha una estàtua en el seu
honor.

-Un dels seus fills més il·lustres és
Pep Guardiola. ¿Ve gent a visitar el
poble per ell?¿Què és el que busquen?
Sí, és curiós i ens omple d’orgull. Hi ha

-¿Es poden fer excursionisme i senderisme per la zona? ¿Quina ruta
recomana?
Santpedor és un poble on es pot

disfrutar molt del medi natural i
d’activitats com el senderisme, o fer
excursions a les proximitats. De Santpedor, al mig del Pla de Bages, en
surt una ruta molt bonica, que precisament passa pels aiguamolls de la
Bòbila i que dóna al Parc de l’Agulla
de Manresa, un camí molt pla i amè,
i molt concorregut el cap de setmana.
-Parli’ns de la gastronomia. ¿La po-

Maria Teresa Mariné, alcaldessa de Vilalba dels Arcs

VILALBA DELS ARCS
Un poble culturalment dinàmic

Situat a la comarca de la Terra Alta i amb 680 habitants, Vilalba dels Arcs celebrarà la 21a edició de la seva
Passió de Setmana Santa, que té la particularitat de representar-se pels carrers i places del poble.
La Passió de Vilalba dels Arcs és singular perquè totes les escenes es representen a l’exterior i forma part de la
Federació Catalana de Passions juntament amb les de Cervera, Esparregue-

-La festa major és el segon diumenge
de juny. ¿Com la celebren?
És un dia molt important que els últims anys ha arribat a tenir una gran
rellevància i gran representació del folklore català amb castellers o la imatgeria típica de la població, com els
gegants, els balls de foc i el correbou.
www.santpedor.cat
Tel. 938 272 828

La Vilalba històrica
Coneguda com La Confraria,
l’església de la Mare de Déu de Gràcia és un petit edifici templer com
demostren els seus esculpits interiors. Altres llocs destacats són el
Turó del Calvari, jaciment arqueològic descobert per un equip de la
URV, Casa Coll, la capella de la Mare
de Déu dels Dolors i la parròquia de
Sant Llorenç d’estil renaixentista,
gòtic i barroc que presumeix del seu
alt campanar.

Altres cites festives
El dissabte després de Pasqua, els habitants de Vilalba dels Arcs caminen
uns 25 km per arribar fins a l’Ermita
de Berrús; cosa que la converteix en la
romeria més llarga de Catalunya i la segona de l’Estat. Per la seva part, la festa major del poble se celebra del 7 al 13
d’agost, i hi participen les 24 associacions i entitats del poble. A part, altres
cites destacades són Santa Cecília i la
festa de Sant Sebastià, rutes de senderisme i BTT.

Vins premiats
L’agricultura té un gran pes dins de
l’economia d’aquest municipi. De fet,
tal com explica Maria Teresa Mariné, “som un dels productors més importants de garnatxa blanca i alguns
dels nostres cellers han sigut guardonats en diverses ocasions, per exemple, amb el Millor Vi de Catalunya als
Premis Vinari, amb Concursos Internacionals com Grenaches du Monde
i el Bacchus, i també amb diversos
premis amb vins ecològics, així com
també tenim l’oli més premiat de la
província”. L’oferta la completa un restaurant amb el premi Enoturisme de
Catalunya, bars, carnisseries, forns i
altres comerços.

blació té algun plat “típic”?
A Santpedor comptem amb la gastronomia típica de la zona, molt saborosa i atractiva per a qualsevol tipus de
paladar, però si hi ha un plat que defineix Santpedor és la cabra estofada amb albergínia que, a més, només
es pot menjar una vegada a l’any, el
dia de la Fira de Sant Miquel. És un
plat típic que els restaurants del poble s’esforcen a cuinar aquest dia,
l’últim cap de setmana de setembre,
per incloure’l al seu menú.

Conèixer la vida dels soldats a
les trinxeres
ra, Molins de Rei, Olesa de Montserrat i
Ulldecona. “La Passió és una representació en la qual col·labora tot el poble”,
explica Maria Teresa Mariné, alcaldessa de Vilalba dels Arcs. S’escenifica el Dijous Sant a la nit i després a la Confraria
es pot comprar un tiquet per degustar
bunyols i vins del poble. L’altra repre-

sentació té lloc a les cinc de la tarda del
Dissabte Sant, si bé durant tot el dia hi
ha activitats com per exemple el mercat
d’artesania, degustacions de vins locals
i el commemoratiu de la Passió, el concurs de pintura ràpida, jocs tradicionals,
batucada i degustacions de productes
de la zona.

El dia 9 d’agost del 2008, com a part
dels actes de celebració del 70 aniversari de la batalla de l’Ebre, el Consorci
Memorial dels Espais de la Batalla de
l’Ebre (Comebe) va inaugurar a Vilalba
dels Arcs un nou centre d’interpretació
sobre aquest conf licte, en aquest cas
dedicat a la vida dels soldats a les
trinxeres.

El futur: aconseguir que
els joves es quedin
al poble
Amb la vista posada en el futur, Maria Teresa Mariné comenta que “seria
molt important que els veïns que tenen cases buides les volguessin llogar
perquè els joves que es vulguin independitzar puguin fer-ho a Vilalba dels
Arcs i no hagin de marxar-se a altres
pobles veïns”.

www.lapassiodevilalba.com
www.vilalba.altanet.org
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Un viatge en el temps a Bagà
La vila de Bagà, antiga capital històrica de l’Alt Berguedà, està situada al nord de la comarca del Berguedà,
a una altitud de 786 metres. Ofereix un patrimoni cultural riquíssim, on destaca el casc antic i, a dins,
el Palau de Pinós-Còdol. Però també hi ha molts altres al·licients, com ara que és la porta d’entrada a
l’impressionant Parc Natual del Cadí-Moixeró, ideal perquè tant professionals com aficionats i famílies
senceres practiquin el senderisme... I tot això sense oblidar la boníssima i particular gastronomia local.

OCI & VIATGES

al Parc Natural del Cadí-Moixeró, del
qual Bagà forma part, l’oferta és molt
àmplia i satisfà tots els tipus de caminants. El parc té les seves oficines
i centre de recepció a Bagà, que és
l’entrada principal per als habitants
de l’àrea de Barcelona. El poble disposa a més a més de senders senyalitzats per a totes les demandes, des
del turisme familiar fins a excursions
a l’alta muntanya.
Gastronomia

El casc antic de Bagà conserva un model urbanístic únic a Catalunya, ja que
va ser un poble dissenyat sota planificació prèvia i conserva en bon estat de
conservació el traçat urbanístic medieval de l’època fundacional. Destaca el Palau dels Pinós-Còdol, antiga
residència dels senyors de la ciutat i
que acull la gran part de l’oferta de turisme cultural d’aquesta vila, gairebé
totes les activitats ofereixen la possibilitat de realitzar visites guiades.
Dins de les seves dependències trobem el Centre Medieval i dels Càtars,
que és un espai dedicat a la interpretació i difusió de la història del catarisme d’una manera lúdica, així com
la Sala de les Pintures i l’Exposició
Bagà 1440, que mostra com era la
vida a la Vila l’any de la seva màxima
esplendor.
La Plaça Galceran de Pinós, també
anomenada Plaça Porxada, de considerables dimensions i envoltada
d’edificis de notable antiguitat, les
restes de les antigues muralles, amb
la torre de la Portella, única torre

S’ha d’esmentar l’església parroquial
de Sant Esteve, que és un magnífic
exemple del segle XIV de tipologia
gòtica però amb trets encara romànics en la seva planta. Al seu interior
destaca la capella del Santíssim, amb
vestigis de l’antic retaule barroc, i en
el capítol de mobiliari litúrgic destaquem la Creu Bizantina, del segle XII,
portada de Terra Santa per la família Pinós quan van participar en les
croades.
Molt remarcable és també el pont de
la Vila, del segle XIV, els molins i, a
fora de la ciutat, el pont del Roser
del segle XIV, l’església de Sant Joan
d’Avellanet, del segle XII i el santuari de Paller, del segle XVIII i amb un
interessant retaule barroc, obra dels
germans Costa. Tots aquests monuments donen testimoni del seu gloriós passat.
d’antigues defenses que es conserva
dreta, i els carrers i places completen
el seu casc històric. Passejar-s’hi té

Senderisme

la virtut de traslladar als temps llunyans, quan la ciutat era senyorejada
pels barons de Pinós.

La seva situació geogràfica fa que sigui un lloc idoni per al senderisme:

La vila d’Alp disfruta d’una situació
estratègica a la Cerdanya, ja que es
troba emplaçada a la sortida de la vall
del riu d’Alp. El municipi està situat
a 1.159 metres d’altura i la complexa
orografia del seu terreny fa que el seu
terme municipal tingui grans extensions de boscos, extenses zones de
pastura i, en definitiva, un paisatge
incomparable.
Alp és avui un municipi viu i a dins
del seu terme municipal hi ha dues de
les estacions d’hivern més reconegu-

des de tot Europa: La Molina i Masella,
que formen el gran domini esquiable
Alp2500. Aquesta orientació turística
fa que la modernitat i la continuada
modernització siguin factors sempre
presents en les ments dels que assumeixen la tasca de fer tirar el municipi endavant. Però malgrat aquesta
mentalitat de futur, Alp no oblida la
seva història i en cada racó de la ciutat, en els seus carrers estrets, en les
seves places silencioses, es respira una
mica d’aquest passat històric.

Bagà, per la seva situació de comarca de muntanya pirinenca, comparteix amb la zona del Berguedà els
àpats que es poden fer amb els productes típics. Els embotits i derivats
del porc són un element important i
tradicional en qualsevol taula de qualsevol casa o restaurant de la vila. Entre algunes de les receptes típiques,
es troben els pèsols negres, que ara
tornen, ja que durant molt temps no
es cultivaven: és llegum sec, producte d’hivern de la terra que es cuina
guisat. El blat de moro escairat és un
producte exclusiu del Berguedà també molt destacable, igual que la truita,
així com els tradicionals plats derivats
de la cuina del bolet.
Per poder-los assaborir, Bagà té una
sèrie d’establiments de restauració
que us mostraran tota classe de plats
elaborats amb la cuina de la comarca.
www.turismebaga.cat
turismebaga@gmail.com
tur.baga@diba.cat
Tel. 619 746 099/938 244 862

ALP
LA MOLINA I MASELLA

Neu i molt més
Març és època de nevades a Alp, municipi situat a la subcomarca de la Baixa Cerdanya. Amb les conegudes estacions
d’ esquí de La Molina i Masella, la localitat té un gran patrimoni natural on practicar molts i diferents esports relacionats amb la neu. Però Alp ofereix molt més ja que permet realitzar activitats durant tot l’ any. Així, compta amb una
xarxa de 50 quilòmetres de camins marcats, en un entorn
natural privilegiat, i que es poden fer a peu, en bicicleta de
muntanya o a cavall.
Esquí, surf de neu, esquí per a discapacitats, raquetes de neu, snakegliss,
patinatge sobre gel, esquí nocturn a
l’estació d’esquí de Masella, circuit
de trineus tirats per gossos, busseig
sota el gel als llacs… Totes aquestes activitats es poden dur a terme
a Alp. Però això és durant la temporada d’hivern, i el mes de març n’és
un punt àlgid. També hi ha l’opció de
disfrutar d’aquest poble i el seu entorn durant els 12 mesos de l’any: gràcies a la seva xarxa de senders, es pot
practicar senderisme o BTT, així com

altres activitats per als més atrevits:
parc d’aventura als arbres, tirolines,
segways, quads…

Mostra de formatges, el 27 de març
El 27 de març es portarà a terme la V Mostra de formatges i productes làctics
frescos de la Cerdanya i de l’Alt Urgell, una de les fires més importants de formatges a tot Catalunya. Hi haurà moltes activitats, com un mercat artesà, la conferència “Formatges de llet crua”, una mostra de maridatges amb vi i un concurs,
entre altres. A més, els restaurants i bars d’Alp oferiran plats amb els formatges presentats a la Mostra.

Alp constitueix un dels marcs de segona residència més qualificats, pels
seus atractius naturals, per la seva
hospitalitat, per la seva gastronomia, per poder disfrutar de l’esport
i per haver preservat el seu encant
rural unit a un esperit avançat de
futur.
Etapa de la Volta ciclista a
Catalunya
Per tercer any consecutiu, el municipi d’Alp acollirà la 96a edició de la
Volta Ciclista a Catalunya. El dia 23
de març, la tercera etapa de la volta
sortirà de Girona, a 75 metres per sobre del nivell del mar, i l’esforç dels
esportistes els portarà fins a l’estació
d’esquí de La Molina, a 1700 metres
d’altitud.
www.alp2500.cat
Tel. 972 890 017
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VILAFRANCA
DEL PENEDÈS
La capital del vi
Vilafranca del Penedès, situada a mig camí
entre Barcelona i Tarragona, compta amb
una llarga història i tradició vitivinícola.
Generació rere generació, el món del vi ha
impregnat aquesta ciutat i l’ha dotat d’un
esperit i un tarannà singular que
vol ser compartit.

Amb una xarxa de comunicacions privilegiada, Vilafranca del Penedès és avui
referent en enoturisme i a través d’activitats, cellers, serveis, gastronomia, patrimoni
i persones, obre els seus braços
per donar a conèixer i permetre submergir-se en la cultura
del vi. És una ciutat per disfrutar sense presses. Us hi sentireu bé i descobrireu la cultura
del vi impregnada en els seus
carrers i les seves places, en la
seva activitat i, per tant, en la
seva personalitat. En definitiva
la ciutat li diu al viatger: “prova-ho i ja em diràs per què”.
Vuit segles després de la seva
fundació, Vilafranca respira

avui aires de noblesa medieval
al voltant del seu barri gòtic.
Seguint els seus carrers trobarem edificis medievals com el
Palau Reial, actual seu del VINSEUM, Museu de les Cultures
del Vi de Catalunya, on el visitant viu i experimenta la cultura del vi i tot el que l’envolta.
Després: el Palau Baltà, la Basílica de Santa Maria i el seu
campanar, la capella de Sant
Joan, l’església i el claustre de
Sant Francesc, les cases Gumà
i Macià i l’Ajuntament.
El modernisme present a Vilafranca queda entrellaçat
mitjançant la ruta modernista. Aquesta ruta ens permet
conèixer aquest moviment
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cultural en el qual artistes com
Santiago Güell i Josep Llimona,
entre altres, van deixar la seva
empremta en obres com el conjunt històric de la caiguda de la
creu de la cripta de Santa Maria, la Casa de la Festa Major, la
Casa Miró i l’Ajuntament (noves intervencions).
Al passejar per la ciutat no s’ha
de deixar de visitar els seus cellers, tastar els seus vins i acabar degustant un bon àpat en
algun dels seus bons restaurants, on la cuina de tradicional i autòctona sempre estan
presents.
Altres punts d’interès que caracteritzen la ciutat són el seu
mercat centenari dels dissabtes, el seu folklore, les seves
festes i els seus castells, declarats Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per
part de la Unesco. Vilafranca compta amb la plaça més
castellera, que té el seu punt
culminant de construccions
castelleres per la Festa Major
de Sant Fèlix el 30 d’agost, encara que no s’ha d’esperar a
aquesta festivitat; podeu disfrutar durant tres dies de la
setmana dels assajos dels tres
grups de castellers.
El comerç és un altre dels
atractius de la ciutat; un comerç modern amb una experiència avalada per més de 800
anys d’activitat comercial.
I per als amants de la naturalesa, Vilafranca compta amb una
xarxa de camins per paratges
naturals, vinyes fonamentalment, que permeten a peu o
en bicicleta recórrer-los i acabar d’impregnar-se de l’esperit
vitivinícola de Vilafranca del
Penedès, la capital del vi.
www.turismevilafranca.com
Tel. 938 181 254

ÒDENA
té molt per oferir

Òdena, situada a la comarca de l’Anoia, té una
extensió de 52,7 km2. El guix i la seva
explotació han sigut trets distintius de la seva
pròpia història i del seu paisatge.
Al centre de la conca, com un turó-testimoni,
s’aixeca el puig on es troba la torre de
l’homenatge, símbol emblemàtic i icona del
municipi, restes del castell d’Òdena,
documentat per primera vegada l’any 957
i vestigis de l’antiga muralla.
Les restes arqueològiques de
la vil·la romana de l’Espelt són
una prova de la implantació
d’aquesta època a la conca. Del
període medieval es conserven
diverses esglésies romàniques:
Sant Miquel d’Òdena i Sant
Bernabé entre altres, entre les
quals destaca la primera per ser
la porta d’entrada al municipi.
Els amants de la naturalesa,
l’esport i les excursions també poden trobar a Òdena un
gran atractiu pel seu contrast
orogràfic. S’entrellacen cultiu
de secà, vinyes, oliveres, ametllers amb boscos de pi blanc i
alguns exemplars d’alzines i
roures. Passant de terrenys
plans a muntanyes de 625 me-

tres, com és el cas del Puig
d’Aguilera, i amb una gran varietat de camins per recórrer i
aptes per a tots els públics. Existeixen itineraris dins d’una ruta
anomenada la Ruta de l’aigua
(www.micod.cat/ruta-aigua) i
també rutes per a BTT.
La seva gastronomia es caracteritza per la producció de

www.odena.cat
Tel. 93 801 74 34

L’EQUITACIÓ ETOLÒGICA
Cada dia hi ha més persones que disfruten de l’equitació com a
esport, ja sigui de forma puntual en moments d’oci, participant en
competicions o fins i tot com a manera de guanyar-se la vida. Aquesta
activitat és molt completa per al genet, els seus beneficis són molts i
inclouen tant l’àmbit físic com el psicològic.
Tradicionalment s’han atès
les necessitats del genet, però
¿i les del cavall? S’ha de tenir
en compte que és un animal
presa (pendent dels perills i
preparat per fugir), i aquest
instint de supervivència podria causar problemes en la
seva vida quotidiana si no “entén” què és l’equitació.
Aquest esport de dos requereix que aprenguem sobre
l’etologia equina (ciència que

estudia el comportament
d’aquests animals en el seu hàbitat natural). Aquesta és una
eina clau per poder entendre
aquests animals i poder-nos
comunicar amb ells d’una manera eficaç.
L’Equitació Etològica no és
una nova disciplina, sinó el
complement ideal per a qualsevol estil de munta i és apte
per a tot tipus de cavalls i
persones. Com a novetat a

tot Espanya, l’any 2015 passat va començar a Catalunya
la primera Formació en Equitació Etològica impartida per
Arantxa Gallego, basada en el
mètode d’Elisabeth de Corbigny. Aquesta formació té
com a objectiu ensenyar als
alumnes totes les eines perquè puguin “explicar” què és
l’equitació als cavalls. La comunicació i la descomposició
de l’aprenentatge entre altres, són la clau perquè el ca-

vall entengui què volem d’ell i
hi col·labori voluntàriament.
Aquesta manera de comunicar
ajuda el cavall a estar equili-

derivats del porc i el be, així
com de vinyales, una varietat
de cargol molt apreciada culinàriament que es pot degustar en els diferents restaurants
del municipi.
En honor a aquest producte
tan singular es va crear la Fira
de la vinyala. Aquest any es realitzarà la 6a edició d’aquesta fira
que acull més d’una vintena de
restaurants que cuinen vinyales
de maneres diferents, i que poden ser degustades per un preu
simbòlic. Any rere any la fira es
va consolidant, i ja ha arribat
a 6.500 assistents i prop d’una
tona de cargols cuinats (www.firadelavinyala.cat).
Terra de bon vi i de millor
cava, també disposa d’alguna
indústria singular i amb valor
afegit com la fabricació de globus aerostàtics.
Sense girar l’esquena a la natura es va voler donar un valor
afegit a les empreses existents
al territori i es va crear, juntament amb altres municipis, la
marca Polígons dels Plans.
Ta mp o c volem d ei x a r
d’esmentar l’aeròdrom Igualada-Òdena, on es realitzen tot
tipus d’activitats d’aviació esportiva, i és Aerosport, la fira
més important i tradicional.
24 edicions d’aquest festival,
la seva primera edició va ser el
1993, l’avalen. Us animem a descobrir Òdena.

brat físicament, psicològicament i emocionalment, cosa
que garanteix la màxima seguretat per a ell i el seu genet.

Perfil
Arantxa Gallego és tècnic esportiu en equitació i certificada en la Formació Professional
d’Equitació Etològica a França,
per la gran mestra Elisabeth
de Corbigny (alumna del reconegut Jonh Lyons). Des que
es va formar amb ella, té com
a principal objectiu ensenyar
a altres persones aquest punt
de vista de comunicació i conducció del cavall i ajudar els
cavalls en la seva progressió
en l’equitació.

Obertes les preinscripcions
p e r a l a c o nvo c atò r i a
Formació en Equitació
Etològica 2016.
La formació es realitzarà a les
instal·lacions d’Hípica La Tossa (Anoia).

www.arantxagallego.com
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MOLLET

Una ciutat per descobrir al cor del Vallès
Al cor del Vallès, a mig camí entre el mar i la muntanya, trobem Mollet del Vallès,
un municipi que beu a la vegada dels aires rurals del Vallès Oriental i de la història
industrial del Vallès Occidental.
Amb més de mil anys d’història documentada, durant l’última dècada
Mollet ha descobert la seva prehistòria gràcies a la troballa d’un gran
menhir del neolític, el més important de tot el sud d’Europa, amb uns
gravats en forma de cara humana que
el fan únic. Trobarem el menhir en
un entorn idíl·lic, el jardí literari de
la biblioteca, un lloc escollit per dur
a terme representacions de música i

dansa durant els mesos de primavera i estiu.
Pròxima visita comentada al
Menhir:
Dissabte 26 de març a les 11.30 h.
Imprescindible inscripció prèvia
abans del dijous 24 de març
Tel. 93 544 50 99
educamabello@molletvalles.cat
Es requereix un mínim de 10 persones.

FOTOGRAFIA: FERRAN MATEO

El Museu Abelló
Joan Abelló (1922-2008) va ser un pintor
de renom durant la segona meitat del segle XX. A més de la seva obra, es va convertir en un important col·leccionista
fins a recopilar més de 9.000 peces. En
el fons del Museu podem trobar, obres
de Picasso, Dalí, Miró, Tàpies, Brossa,
Sorolla, Mir, Nonell, Casas, Juan Gris o
Fortuny. El Museu es complementa amb
un altre espai, la Casa del Pintor, un laberint on el visitant anirà descobrint la
diversa col·lecció al mateix lloc on vivien
Abelló i la seva família.
Horaris: Dijous i divendres, tarda;
dissabtes, tot el dia; diumenges i
festius, matí.

FOTOGRAFIA: TONI TORRILLAS

Gallecs, el pulmó de Barcelona
L’espai rural de Gallecs és un parèntesi enmig d’una zona totalment urbana; un oasi de tranquil·litat per en
el modern i actiu Vallès actual. Durant els últims anys, aquest paratge
s’ha convertit en el lloc preferit per
a centenars d’aficionats al running, a
les excursions o, simplement, a la naturalesa. Per als visitants no iniciats,
Gallecs serà una agradable sorpresa
per descobrir que podrà complementar amb la degustació de productes

¡No t’ho perdis!
−
−
−
−

10a Mostra Internacional de Titelles de Mollet, 15, 16 i 17 d’abril.
Fires comercials Mollet és Fira (maig i juny).
Festa Major (del 19 al 23 d’agost).
Fira d’Artesans (16, 17 i 18 de setembre).

propis i d’agricultura ecològica (varietats de blat antigues, llegums com
la mongeta del ganxet o el cigró menut i verdures i hortalisses fresques
de temporada).
A l’abril, els titelles conquisten
els carrers i places
Aquest abril farà 10 anys que aquesta ciutat celebra la Mostra Internacional de Titelles de Mollet (MITMO).
Una fira impulsada per l’Ajuntament i
per la companyia local Galiot Teatre,
durant la qual desenes de titellaires
de tot el món representen els seus espectacles en el marc dels carrers i places del centre al llarg de tot un cap de
setmana.
www.molletvalles.cat
www.museuabello.cat
www.espairuralgallecs.cat

Una tradició moderna
Almenys des del 1538 Olesa de Montserrat és coneguda gràcies a les representacions
de La Passió, un espectacle teatral d’origen tradicional, però que amb el pas dels
anys s’ha convertit en un dels pilars de la tradició cultural catalana.
I ho és per mantenir viva una tradició, però
també per haver-se sabut adaptar al llenguatge teatral més contemporani; alhora que
l’espectacle l’acull un impressionant teatre,
amb capacitat per a 1500 persones, i amb una
boca escènica de 31 metres d’ample, cosa que la
converteix en la més gran d’Europa.
A més de les òbvies característiques tècniques
del teatre, que fan de La Passió una impressionant experiència teatral, aquest és un espectacle de grans dimensions pel que fa a la
implicació de les persones que hi participen.
Fins a un miler de col·laboradors fan possible
aquest gran espectacle.

Pròximes representacions
Març: 25 al matí; 19 a la tarda.
Abril: 3, 10 i 24 al matí; 16 a la tarda.
Maig: 1 al matí.
Horari matí: de 10:15 a 14h.
Horari tarda: de 17:30 a 21: 15h.

FOTO: JOAN PLANS

La Passió d’Olesa de Montserrat
MARÇ
ABRIL
MAIG
2016

en les quals només actuaven personatges masculins, tindran intervencions femenines: l’“Entrada a Jerusalem”, els “Mercaders del temple”
i l’“Hort de Getsemaní”.

Una temporada més La Passió d’Olesa de Montserrat ha apujat el teló, i ho ha fet amb diverses
novetats destacades, totes pensades per millorar i modernitzar l’espectacle. Durant els
últims mesos l’equip de direcció, encapçalat
per Ignasi Campmany, ha reformulat algunes
escenes de La Passió d’Olesa de Montserrat
per aconseguir que les actrius olesanes puguin interpretar més papers. D’aquesta manera
s’aconsegueix que les dones tinguin més pes en
l’espectacle, cosa que permetet que el sòlid talent femení llueixi en les representacions. Així
doncs, des d’aquesta temporada, tres escenes

La Passió d’Olesa de Montserrat històricament s’ha caracteritzat per una dramatúrgia
innovadora i adaptada al llenguatge teatral
més contemporani, sense oblidar els seus orígens de gran obra de teatre, amb la participació de pràcticament un miler de persones. En
aquesta línia, aquesta temporada s’ha treballat per aconseguir que els dos primers actes
encara guanyin més dinamisme, i això ha fet
que es millorin les transicions entre escenes i
que, fins i tot, se n’hagi suprimit una al primer
acte. D’aquesta manera s’abreuja la representació i s’aproxima a la durada d’una proposta
teatral comercial.
Seguint amb el projecte iniciat en temporades
anteriors, s’ha incrementat l’ús del “vídeo mapping”. Així, el “Pròleg” i l’“Escena dels tres” incorporen projeccions que interactuen amb els
actors i els decorats de l’espectacle. L’objectiu de
la introducció d’aquestes projeccions és, a la vegada, modernitzar l’espectacle i fer-lo més àgil.

TEMPORADA 2016. DIES DE REPRESENTACIÓ. Març: 6, 13 i 25 al matí, 19 a la tarda. Abril: 3, 10 i 24 al
matí, 16 a la tarda. Maig: 1 al matí. Horari matí: de 10.15 a 14 h. Horari tarda: de 17.30 a 21.15 h. INFORMACIÓ
I VENDA D’ENTRADES: Anselm Clavé, 109 / 08640 Olesa de Montserrat / Tel. 93 778 10 09 / Horari: matí
d’11 a 13 h, tarda de 17 a 21 h / info@lapassio.cat / www.lapassio.cat /
Amb la col·laboració de:

www.lapassio.cat

PASSIONARIUM

Centre d’estudis

Per obrir les portes a tots els públics, aquesta temporada també s’ha millorat el sistema
de sobretítols, que a través de dues pantalles
situades a sobre de la boca de l’escenari, permet seguir la representació en castellà i anglès.
Donat que La Passió vol ser un espectacle integrador, el lema d’aquesta temporada és “No
t’ho has de creure, només ho has de viure”; i és
que si bé és cert que l’obra explica la vida de
Jesús, també ho és que no fa falta ser creient
per seguir l’espectacle. ¿O és que per entendre
el drama de “Hamlet, Príncep de Dinamarca”,
de Shakespeare s’ha de ser danès?
www.lapassio.cat - info@lapassio.cat
Tel. 93 778 10 09
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Òscar Peris, regidor de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Valls

Eva Maria Serramià, regidora de Turisme de l’Ajuntament del Vendrell

“El Museu Casteller de
“El Vendrell és un destí familiar
Catalunya serà una locomotora
perfecte”
econòmica per a Valls”
Podem dividir en dos els principals reclams de la capital del
A Valls van néixer els castells fa més de 200 anys i és la ciutat origen
de la calçotada. Però Valls té molt més per oferir. Ens ho explica
Òscar Peris, regidor de Comerç i Turisme i tercer tinent d’alcalde a
l’ajuntament. També és delegat del Govern a Tarragona i excap de la
Colla Joves Xiquets de Valls.
-Valls és conegut pels castells
i els calçots. Dues tradicions
que moltes altres ciutats ja
voldrien...
Sí, són dues de les tradicions
més interessants des del punt de
vista cultural i turístic. I representen una oportunitat, ja que
ens posicionen com a destí turístic, però també són una responsabilitat, ja que n’hem de fer
difusió vetllant perquè aquestes
tradicions no perdin la seva essència original.
-¿Quins són els seus objectius en matèria de promoció
turística?
Els objectius bàsics que ens hem
marcat són tres: l’ampliació de
l’oferta turística, la millora de la
comunicació i la difusió i també l’augment de turistes i visitants. Per exemple, seguim
creant noves rutes guiades per
poder donar a conèixer la nostra ciutat, com per exemple la
ruta pel Call Jueu de Valls o la
dedicada a les Històries i llegendes de Valls, i aviat comptarem
amb el Museu Casteller de Catalunya, que ens permetrà donar un gran impuls al turisme
i el comerç del Barri Antic i, per
extensió, a l’economia de tota la
nostra ciutat.

Baix Penedès: el territori i la cultura. El primer inclou les seves
magnífiques platges iodades (Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs),
el rierol d’aigües termals i les muntanyes que envolten el municipi. I,
per un altre costat, trobem el patrimoni cultural, amb els museus, la
música (amb una diversitat de festivals i cicles durant tot l’any) així com
el folklore, entre altres atractius.
-¿Quin és el perfil majoritari
del seu visitant?
El perfil del turista que ve al nostre municipi és majoritàriament
familiar. Durant l’any passat el
municipi es va certificar com
a Destinació de Turisme Familiar per l’Agència Catalana
de Turisme. Unes possibilitats
de promoció que no tindríem

- ¿Quines conseqüències positives s’esperen amb l’obertura
del Museu Casteller?
Moltes. El Museu Casteller serà
una locomotora econòmica per
a Valls igual que ho va ser el
Guggenheim per a Bilbao o el
Gaudí Centre per a Reus. Posicionarà la ciutat, revitalitzarà el
centre, farà créixer el turisme...
Serà un centre d’ interpretació
del fenomen casteller situat al
costat de la plaça del Blat, en
el km 0 del món casteller, i permetrà viure l’ emoció i l’ espectacularitat dels castells durant
tot l’ any; i atraure nous visitants, connectant amb l’ oferta
de turisme estival de la Costa
Daurada.

-Com a vallenc, ¿què recomanaria visitar de la seva ciutat?
Recomanaria que dediqués
un cap de setmana coincidint
amb una jornada castellera o
amb una festa local a conèixer
el caràcter vallenc. I si és la primera vegada que ve, fer la ruta
guiada “El Cor de la Ciutat”
que recorre els principals llocs
d’interès: la capella del Roser,
l’església de Sant Joan, etc. Tampoc es pot deixar de degustar
una autèntica calçotada vallenca o tastar la cuina del calçot. I
per últim, aprofitar l’oferta enoturística dels cellers de la ciutat
i de la comarca.

anant individualment per falta
de recursos econòmics que ens
permetessin ser visualitzats de
forma atractiva.

-¿Què és Enoturisme Penedès
i què aporta a la seva oferta
turística?
Enoturisme Penedès és un ens
que té com a missió treballar
en la promoció de tots els actius del territori del Penedès
Un tiquet per als museus
tant enològics com gastronòmics i culturals.
Presentada en l’edició passada de FITUR, la fira internacional de
Dins de l’Enoturisme Peneturisme de Madrid, amb aquesta iniciativa el visitant que addès mereix una menció
quireixi aquest tiquet podrà escollir entre visitar com
a part el producte
a mínim dos museus o tres, quatre o tots cinc.
conformat pels
Per facilitar la visita, el tiquet té una vigència de
municipis de
Enoturisme
tres mesos. Es pot adquirir a l’oficina de turiscosta sota el
me o en qualsevol dels museus, que són: el
nom de PePenedès treballa
Museu Pau Casals (que presenta una munedès Maen la promoció de
seografia moderna que respecta les estanrítim, que
tots els actius del
ces originals de la casa i al seu torn mostra
s’inscriu
territori del Penedès
d’una forma innovadora la vida i l’obra del
també dins
músic), la Casa Nativa Pau Casals (el lloc on
de les activa néixer conserva l’ambient propi d’una vivitats de Cosvenda de final del segle XIX d’una família molt
ta Barcelona i
humil), la Fundació Apel.les Fenosa (amic de PiCosta Daurada i
casso, l’escultor Apel·les Fenosa va deixar una obra
que abraça territoris
excepcional, que va inspirar els poetes més grans de la seva
que pertanyen a les difeèpoca), el Museu Deu (que té una de les col·leccions d’art més
rents demarcacions i marques
importants del país) i, finalment, el Museu Àngel Guimerà (una
turístiques.
casa pairal on va iniciar la seva activitat poètica, per triomfar després en el món teatral com a dramaturg).

www.valls.cat

www.elvendrellturistic.com
Tel. 977 68 00 10

CATBAG
Un nou concepte de botiga de bosses i maletes
Referent a Barcelona de les marques Samsonite, Kipling i Eastpak
Poques empreses poden presumir de comptar amb 40 anys
d’experiència com CATBAG,
de caràcter familiar i especialitzada en la venda de bosses,
maletes, motxilles i articles de
marroquineria de més de 20
marques diferents. Amb dues
botigues a Barcelona, a CATBAG
s’han adaptat al seu temps, raó
per la qual ofereixen productes
moderns i funcionals, i potencien cada vegada més la seva
presència a Internet.
Ubicades a l’Avinguda Gaudí
de Barcelona, una davant de
l’acabat de remodelar Hospital

de Sant Pau i l’altra a l’ombra de
la Sagrada família, les botigues
CATBAG ocupen un lloc destacat en el teixit comercial del barri i són líders del sector.
Hem de retrocedir fins al
1973 per conèixer els inicis de
CATBAG. Va ser llavors quan
Manel Roguera va començar a
fabricar bosses en un petit taller
del barri. Cap al 1982, ell i la seva
dona, Carmen, van obrir la primera botiga davant de l’hospital de Sant Pau i l’any 2013 el seu
fill Jordi va inaugurar la segona
botiga al número 31 de l’avinguda Gaudí.

Aquesta segona botiga ofereix
una experiència de compra molt
nova. Envoltat de productes de
conegudes marques com Samsonite, Kipling, Eastpak, etc. i, a la
vegada, de creacions de joves fabricants locals, el client sent que
està davant d’una de les ofertes
més interessants del moment.
A CATBAG aposten decididament per marques locals emergents, com per exemple Babau
(bosses fetes amb materials reciclats, amb llum interior i fabricades a Terrassa), o Ribags
(motxilles realitzades amb pell
de sofà a València), entre altres.

Mantenir-se tants anys en el sector no és una feina fàcil. “Oferim
marques de qualitat i aportem
un servei personalitzat. Coneixem molt bé el gènere amb el
qual treballem i sabem respondre a les demandes dels nostres
clients”, destaca Jordi Roguera.
“Pel que fa a tendències, desta-

caria l’augment de l’ús de la motxilla en totes les seves variants
(escolar, bossa-motxilla, motxilla amb rodes, motxilla per a executius…) gràcies a l’aparició de
molts models funcionals i atractius a la vegada”.
En definitiva, la marroquineria de tota la vida posada al dia.

www.catbag.es
Tel. 93 446 41 35
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David Batalla, president de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT)

“La Costa Daurada és un referent
europeu pel que fa a turisme familiar”
La Costa Daurada és un dels principals destins turístics de Catalunya, tant per al visitant local com per
al de la resta de l’Estat i també per a l’estranger. El gran atractiu de la zona és la perfecta combinació,
en un espai reduït, d’una àmplia oferta d’oci, gastronomia, esports, cultura (amb atractius com
Tarragona, ciutat Patrimoni de la Humanitat o la Ruta del Paisatge dels Genis de noms com Gaudí, Miró
o Pau Casals), enologia i, per descomptat, PortAventura World, un dels millors resorts d’oci del món
que inclou tres parcs temàtics (PortAventura Park, Costa Carib i, pròximament, Ferrari Land).
-¿Quins són els principals atractius
turístics de la província?¿Quines novetats hi trobem aquest any?
La Costa Daurada té una oferta de vacances per a tot tipus de públic i gustos; està, a més a més, a només una hora
de Barcelona i ofereix un clima gairebé de somni. Per aquest motiu ens escullen cada any milions de persones.
Així mateix, la nostra zona és un dels
referents europeus en turisme familiar, i tots els nostres allotjaments estan adaptats a aquest tipus de públic.
De cara al 2017, la gran novetat serà el
Parc Ferrari Land, un gran projecte que
ens consolida en un destacadíssim lloc
i, en qualsevol cas, com un destí turístic líder mundial.
-¿Quines previsions té la federació de
cara a aquesta temporada?
Tenim bones sensacions per a aques-

tants, tant nacionals com també internacionals. En qualsevol cas, treballem
des de fa temps per mantenir la diversitat de nacionalitats i per consolidar el
turisme familiar.
-¿Què significa BCN World?
Aquest és un projecte que no s’ha de
deixar escapar ja que seria la consolidació d’una iniciativa d’oci a nivell mundial al sud d’Europa. És cert que s’ha de
ser cautelós i negociar amb els promotors per adaptar-lo a les necessitats de
la zona i a les demandes dels inversors.
A més a més, complementa l’oferta de la
Costa Daurada que inclou oci, gastronomia, enologia, etc.
ta temporada, encara que ens agrada ser prudents. El nostre objectiu és
treballar tot el possible per poder mi-

llorar els nostres establiments i oferir,
així, productes per proporcionar unes
vacances inoblidables als nostres visi-

-¿Què significa el turisme familiar a
la vostra zona?
És molt important. Som un referent en
aquest segment a Europa i, per això,

OCI & VIATGES

La FEHT
La FEHT (Federació de Turisme de
Tarragona) integra tot el sector turístic de la província i inclou les associacions: Associació Hotelera
Salou-Cambrils-La Pineda; Apartaments Turístics de la Costa Daurada;
Empresaris d’Hostaleria de la província de Tarragona; Hotels de Tarragona, Càmpings de la Costa Daurada
i Terres de l’Ebre, les Agències Receptives de la Costa Daurada i PortAventura World. El seu objectiu és la
defensa de les empreses turístiques
basades a la Costa Daurada i la promoció d’aquesta zona, que passa per
ser un dels destins vacacionals més
importants d’Europa.

tots els elements turístics s’adapten en
gran mesura a aquest públic. A la Costa
Daurada, diversos dels nostres municipis compten amb el segell de Destinació de Turisme Familiar que atorga
l’Agència Catalana de Turisme i que reconeix les ciutats que ofereixen màximes prestacions per viatjar amb nens.
El turisme és una indústria molt important al nostre país i gràcies a entitats
com ara el Parc Científic i Tecnològic
de Turisme i Oci de Catalunya, que està
vinculat a la URV, podem analitzar-la
i estudiar-la d’una manera científica,
recopilant dades que ens ajuden a millorar i ajustar la nostra oferta al nostre públic.
feht-turisme.org
Tel. 977 394 642

Alejandro Fernández Álvarez, Primer tinent d’alcalde i coordinador de Presidència i Estratègies de Ciutat de l’Ajuntament de Tarragona

“La ciutat de Tarragona és història…
I també vida”
Patrimoni de la Humanitat des del 2000, la ciutat de Tarragona ofereix una interessant oferta històrica,
paisatgística, d’oci i gastronòmica que en fan un verdader diamant en brut per descobrir a la vora del mar Mediterrani.
-Arriba Setmana Santa… ¿Quina és
l’oferta que ofereix la ciutat de Tarragona per a aquestes dates?
Per viure la Setmana Santa a la nostra
ciutat ja val la pena, però a més a més
entre el 18 i el 24 de març celebrarem la
quarta edició de la Tarragona Family
Week. Com en edicions anteriors ens
visitaran moltes famílies, fonamentalment de la resta d’Espanya, que disfrutaran dels descomptes que els oferiran
els diferents establiments que hi estan
adherits com ara hotels, càmpings, restaurants i comerços. A més la polsera
identificativa els donarà dret a l’entrada a molts monuments i museus
municipals.
-L’aposta històrica de la ciutat contínua vigent…
Per descomptat. Entre el 15 i 29 de maig
tindrem una nova edició del festival
cultural internacional Tarraco Viva,
dedicat i especialitzat en la divulgació
històrica de l’època romana. Es tracta
d’una verdadera reconstrucció històrica del passat romà de la nostra ciutat.

Qui vingui descobrirà, a través d’una
cuidada recreació, què és el que passava a la nostra ciutat fa 2.000 anys. I
tot plegat amb un dels seus escenaris
principals, el nostre amfiteatre, ubicat
al centre de la ciutat. Però a més comptem amb una ruta medieval i una altra
de modernista.

Més que poc valorat jo diria que és poc
conegut. Molta gent se sorprèn quan
descobreix que a escassos quilòmetres de la nostra ciutat existeixen cales gairebé en estat verge, a les quals
es pot accedir fàcilment, i platges naturals de sorra molt fina i de color
daurat.

-¿Creu que l’entorn paisatgístic i natural de Tarragona encara està poc
valorat?

- I per descomptat l’oferta castellera
de la ciutat…
Efectivament, durant l’estiu tenim el

producte “Tarragona, ciutat de castells”, amb actuacions tots els dimecres i activitats des del 24 de juny
fins al 2 d’octubre. A més a més, és
imporatnt destacar que els dies 1 i 2
d’octubre se celebrarà la XXVI edició
del Concurs de Castells de Tarragona amb la participació de 42 colles.
Les 30 millors podran competir a la
Tarraco Arena Plaça en el que és un
dels esdeveniments més importants
de tot el calendari casteller. La impli-

Gastronomia
A Tarragona el peix no és fresc, ¡és
viu! Pescadors i restauradors locals
s’han proposat recuperar la gamba vermella que sempre es va criar
i va pescar a Tarragona. Per això s’ha
creat la marca Gamba de Tarragona
i, l’any passat, en una vintena de restaurants de la ciutat, van tenir lloc les
I Jornades Gastronòmiques Gamba
de Tarragona. Venuda gairebé exclusivament a la llotja del port d’aquesta ciutat, la gamba pot tenir una mida
de fins a 20 cm. És molt gustosa i per
aquest motiu molts cuiners assenyalen que no és necessari cuinar-la gaire. És ideal per prendre-la a la planxa;
en alguns guisats autòctons, com un
romesco de moixina i mongetes o
fins i tot crua. L’oferta culinària de la
ciutat es completa amb tot tipus de
peix de gran qualitat, amb els millors vins que ofereixen les set denominacions d’origen com són Priorat,
Montsant, Terra Alta, Tarragona, i els
olis de màxima qualitat, que any
rere any estan considerats entre els
millors del món.

cació de la ciutat en aquest esdeveniment és molt important i les seves
espectaculars imatges fan la volta a
tot el món.
www.tarragonaturisme.cat
Tel. 977 250 795

OCI & VIATGES

pàg. 14

Comerç i fires medievals a

PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS
Els pròxims 30 d’abril i 1 de maig el municipi acollirà la 14a edició del seu mercat medieval, amb 125 parades, i en el qual
s’esperen uns 30.000 visitants. A més de l’exitós mercat medieval,
Palau-solità i Plegamans, municipi declarat d’interès turístic per la Generalitat, ofereix altres atractius a només 20 km de Barcelona.

Palau-solità i Plegamans té “el
Parc de l’Hostal del Fum, de
35 hectàrees, que compta amb
trens en miniatura propis i al
qual cada cap de setmana acudeixen centenars de persones
a fer pícnic. A més a més, és el
punt de partida d’una ruta, la
Via verda, molt transitada, i que
ens serveix d’accés a la vila”, com
explica Marc Sanabria, regidor
de Comunicació.
Juntament amb aquesta Via
verda, Palau-solità i Plegamans
presenta molts atractius culturals, tal com ens explica Jaume
Oliveras, regidor de Comerç i Turisme: “tenim una ruta de masies, una església romànica del
1200, el Castell de Plegamans i
un menhir megalític denominat
la Pedra Llarga. També comptem amb diversos museus, com

el de la Fundació Folch i Torres i
un campus arqueològic egipci de
la Fundació Clos situat a la masia de Can Maiol.”
L’aposta per l’activitat comercial i firal també és important,
com ens explica Miquel Rovira, regidor de Fires i Mercats.
“A més a més de la fira medieval, abans celebrarem el Comerç Fest (9 i 10 d’abril) en el
marc dels dos pavellons esportius. Allà els comerciants de
l’associació, en un format dinàmic, presentaran els seus productes i últimes novetats amb
una posada en escena atractiva i innovadora. Després, al
maig i coincidint amb Sant Isidre, celebrarem la Fira de la Terra, de caràcter agrícola i amb
l’essència de la tradició històrica del municipi, en què tindrem
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una mongetada popular”. I a
més a més, Palau celebra el segon dissabte de cada mes una
fira d’antiguitats que sempre
compta amb una gran af luència de visitants.
L’oferta gastronòmica també és destacable a Palau-solità i
Plegamans. Les seves mongetes
del ganxet són un plat típic que
es pot degustar i acompanyar
d’altres receptes tradicionals
de la cuina catalana en els més
de 20 restaurants amb els quals
compta aquest municipi de poc
més de 14.000 habitants.
Fundació Museu Folch i
Torres
Situat a la planta noble del Castell de Plegamans, el museu arxiu explica l’obra i la vida dels
cinc germans Folch i Torres:
Manuel, Lluís, Josep Maria, Ignasi i Joaquim; que van ocupar
un lloc destacat en les lletres,
les arts i la pedagogia catalana
durant el primer terç del segle
XX. Els visitants trobaran originals d’obres com Les Aventures d’en Massagran, obra de Josep
Maria o exemplars de la revista Patufet.

RUBIÓ

Un municipi per descobrir
Municipi situat a la comarca de l’Anoia, a la Catalunya Central, extens
en territori i petit en habitants, Rubió inclou els antics nuclis d’Ardesa
i Maçana. Es tracta d’un lloc tranquil entre muntanyes i depressions
amb un paisatge rural on es continua cultivant la terra i cuidant el
bestiar, ideal per fer senderisme i visitar edificis històrics.

Rubió és un poble petit on les
cases estan disseminades i els
veïns es troben els caps de setmana al sortir de missa i al local
social del poble per fer tertúlia.
El seu principal atractiu és el seu
entorn natural i la tranquil·litat
que es respira.
Actualment, després de la restauració de les antigues escoles
del poble que estaven tancades,
s’han obert novament les portes
amb L’Escola del Bosc, una escola per a nens i nenes de 2 a 6
anys, amb un nou projecte basat
a descobrir i aprendre de l’entorn
natural. Aquest és un dels primers passos per aconseguir fer
créixer a poc a poc aquest municipi; també està en projecte
construir una urbanització de
21 parcel·les de 1.000m2 cadascuna, al Pla de Rubió i una altra

d’11 parcel·les de 300m2 a la zona
del Castell.
Es poden fer diferents recorreguts, en els quals passejant es
disfruta de la naturalesa i de
la riquesa del patrimoni cultural i històric que ens ha deixat el
pas dels anys; en són exemples
l’església de Santa Maria de Ru-

www.palauplegamans.cat

www. rubio.cat

Núria Tomàs Salvans i Anni Fabré Tomàs, propietàries de Boutique Camil·la

el que vol és brillar i sentir-se
a gust amb ella mateixa. Per a
nosaltres no hi ha res més gratificant que contribuir a fer realitat aquest desig.

La moda passa de moda,
l’estil mai
Peces exclusives i assessorament d’imatge
Fundada el 1945 a Manlleu, Boutique Camil·la ofereix, a més de
les seves col·leccions prèt-a-porter i per a ocasions especials,
un nou servei professional d’assessorament d’imatge. La seva
filosofia: “Cada clienta té el seu propi estil i s’ha de potenciar”.
-¿Què és Boutique Camil·la?
És un negoci familiar de tercera
generació, amb més de 70 anys
d’història, fundat per Camil·la
Salvans. Va néixer com un petit establiment dedicat a la perfumeria i la merceria sota el nom
de La Innovació. Amb aquest esperit, i en homenatge a la dona
emprenedora de la nostra família, avui “Camil·la” és una bouti-

que de referència en el món de
la moda.
-¿Qui compra a Boutique
Camil·la?
Les nostres clientes abracen
edats i estils molt diferents,
però totes elles tenen alguna
cosa en comú: valoren el bon
gust i volen un tracte personalitzat. Saben que a Boutique

Camil·la cada clienta és especial i única. La nostra clientela
és principalment de la comarca d’Osona, però també vénen
d’altres llocs, com Girona o fins
i tot Barcelona.
-¿Què trobaran a la seva
Boutique?
“Camil·la” és una boutique multimarca que intenta oferir el millor

bió, temple gòtic fortificat amb
un excepcional retaule; l’església
de Sant Pere d’Ardesa exemple
del romànic català del segle XI,
i Sant Martí de Maçana, inicialment temple romànic que va
ser totalment reformat al segle
XVIII.
Rubió és un municipi molt ric
en història i que actualment també ha apostat per la innovació
amb el projecte dels molins del
Parc Eòlic de la Serra de Rubió,
on també s’ofereix un programa
d’educació ambiental en energia i
sostenibilitat. L’oferta per menjar
i dormir també és àmplia, amb
diferents restaurants i cases rurals, i un refugi per on passa el
sender del GR7 travessant la Serra de Rubió, bastant concorregut
per excursionistes.

per a cada estil de dona. La nostra gran obsessió és seleccionar,
d’entre totes les marques que hi
ha en el mercat, les que satisfaran els gustos i exigències de les
nostres clientes. Per això viatgem i busquem les millors peces
dels diferents dissenyadors, tant
nacionals com estrangers, fins a
aconseguir tenir el que volem a
la botiga.

-Boutique Camil·la també és
molt coneguda pels seus vestits per a ocasions especials…
En efecte, aquest és un dels
nostres punts forts. Tenim vestits de somni i dissenys exclusius, que hem seleccionat amb
la mateixa il·lusió de qui els ha
de lluir. Sabem que un casament
o una celebració és una ocasió
molt especial per a la dona, i

-¿Per on passa el futur de
Boutique Camil·la?
La passió que sentim per la
nostra feina ens porta a potenciar el servei personalitzat d’assessoria d’imatge, per
realçar més i més la bellesa de
cada dona. Per a nosaltres la
moda és molt important, però
fins i tot ho és més l’estil. Com
va dir Coco Chanel, “la moda
passa de moda; l’estil, mai”.
Amb aquest assessorament i
exclusivitat de productes volem ajudar a fer que cada dona
se senti millor, visqui millor i
així pugui donar el millor de
si mateixa.
Plaça de Dalt de la Vila 2, Manlleu
Tel. 93 851 01 93
www.camil-la.com
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Àngel Ros, alcalde de Lleida

“La Lleida més dinàmica i cosmopolita
conviu amb un entorn natural privilegiat”
Lleida és una ciutat molt còmoda, a escala humana, feta per passejar i amb molts
atractius. Com explica el seu alcalde, Àngel Ros, “volem que els visitants es deixin
portar per la nostra filosofia de ciutat, propera, amable, i per la doble identitat urbana
i rural que ens caracteritza”. El 2015, la capital del Segre va incrementar un 12,7%
el nombre de visitants i en un 21% el nombre de sol·licituds de visites guiades per
a grups. Enguany, esperen seguir creixent, tant per Setmana Santa com a l’estiu.
-Parli’ns de la campanya o pla per
promoure el turisme: què es busca
potenciar i a quin perfil de visitant es
dirigeixen.
La Lleida més dinàmica, moderna i
cosmopolita conviu amb un entorn
natural privilegiat, el que generen el
parc fluvial del Segre i la nostra Horta.
Convidem els turistes a que coneguin
el patrimoni, la cultura, l’eno-gastronomia i el comerç. El gran tresor monumental de Lleida és la Seu Vella, que
ha iniciat el camí per ser declarada Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. La nostra antiga catedral, amb la
seva imponent torre, domina l’horitzó de la ciutat i és la primera i impactant visió de Lleida que, en una altre
dels seus turons, compta amb el Castell Templer de Gardeny. El Turisme
de Negocis és molt important per a
la ciutat, activitat que s’ha potenciat

en els últims anys amb l’arribada de
l’AVE i amb el Centre de Negocis i Convencions de La Llotja. També acollim
molts visitants atrets per les cites culturals. Entre moltes altres, la Mostra
de Cinema d’Animació, la Fira de Titelles, el Festival de Jazz o la Festa Major.
També, les programacions de La Llotja, l’Auditori Enric Granados o el Teatre
de l’Escorxador, així com les exposicions al Museu d’Art Jaume Morera, al
Centre d’Art La Panera, al Museu de
Lleida, les visites arqueològiques o els
diferents espais del Museu de l’Aigua.
Enguany, s’hi sumen els actes amb motiu dels centenaris de dos dels nostres
artistes més significatius, el pianista i
compositor Enric Granados i el dibuixant i il·lustrador Xavier Gosé.
-Romànic, Gòtic, Modernisme ...
molts estils arquitectònics estan re-

presentats a Lleida. Quins són els
atractius monumentals de la ciutat?
En primer lloc, el Conjunt Monumental de la Seu Vella i també el Castell
Templer de Gardeny. El Centre Històric i el nostre carrer comercial, un dels
més extensos d’Europa, són, en si, un
gran passeig monumental, amb la Catedral Nova, l’Antic Hospital de Santa
Maria, el palau romànic de la Paeria
(seu de l’Ajuntament), les esglésies de
Sant Llorenç i de Sant Martí, edificis
modernistes, la Capella de Sant Jaume, que recorda el pas de l’apòstol
Sant Jaume per la nostra ciutat, que
forma part del Camí que porta el seu
nom, i un llarg etcètera.
-En Lleida, a més, hi ha molt més
que oferta cultural. Parli’ns dels espais naturals i les activitats que es
poden realitzar.

Gastronomia: no només cargols
Lleida és molt coneguda per l’Aplec del Caragol, la gran festa popular que dediquen al producte estrella de la seva gastronomia, però Ros reivindica altres
plats: “vull destacar les carns, especialment la de porc, de la qual som els primers productors, i la fruita, on també som líders europeus”. A part, en l’oferta
de la regió brillen els vins de la DO Costers del Segre, l’oli d’oliva de la DO de
les Garrigues i tota la varietat i la qualitat de la producció agrària, d’una tradició profunda.

El parc f luvial del Segre, la Mitjana -un preciós bosc de ribera-, els
aiguamolls de Rufea i l’Horta són
paratges excel·lents per passejar, fer

esport, senderisme, caiac, ciclisme,
running...
www.paeria.cat

Isabel Tamboleo, Regidora de Turisme de l’Ajuntament de Cabrils

“Cabrils compta amb un
patrimoni cultural, natural
i arqueològic molt ric”
Tot municipi desitja atraure el nombre de visitants més gran possible per dotar de vida els carrers,
comerços i restaurants però és important, quan s’aposta per un turisme de qualitat, mantenir
l’essència del poble. Cabrils, municipi a poc més de mitja hora de Barcelona, posa molta atenció a
atraure visitants conservant l’essència i aquesta és, potser, la clau de tot turisme de qualitat.

Cabrils
-Cabrils aposta per un turisme de
qualitat. ¿És important això per a un
municipi?
Molt, no només per al municipi sinó
també per al turista. És important
que el municipi estigui viu però la
seva essència és crucial. L’Ajuntament posa tot el seu esforç a fer que
el visitant sigui el protagonista d’un
dia inoblidable en un poble que manté la seva essència.
-¿Què pot oferir Cabrils tant
en l’aspecte cultural com en el
natural?
Tenim un poble privilegiat, és un
lloc on es pot passejar, practicar diversos esports, disfrutar de la naturalesa i també anar en bicicleta.

Comptem amb un patrimoni natural, cultural i arqueològic que és
molt ric. A més a més de trobar-nos
al Parc Serralada Litoral, tenim l’Arboretum de Cabrils, que és un dels
espais naturals salvatges més grans
d’Europa: 40.000 metres quadrats
on es poden trobar els principals
ecosistemes de tot Catalunya. També existeix un itinerari per masies
catalogades que tenen rellotges de
sol peculiars; molt poca gent sap que
Cabrils és el poble amb més rellotges de sol de l’Estat, amb una exposició única a Espanya i de les més
importants d’Europa. A més a més,
l’oferta hostalera i comercial és un
altre dels punts forts de la nostra
vila. Som Vila Gastronòmica.

-Per tant la Gastronomia ocupa un
lloc important en aquest essència de
Cabrils de la qual parlàvem…
La gastronomia és sempre part clau
en la seva essència, per això s’ha de
conservar i potenciar. Realitzem una
ruta gastronòmica i també celebrem
les jornades de la cuina aranesa durant el mes de febrer, en les quals els
restaurants serveixen plats de la Vall
d’Aran, així com la Mostra Gastonòmica, comercial i d’artesans a mitjans d’agost, aquest any del 19 al 22.
Allà podem trobar 67 estands, 19 de
restauració, 10 de comerciants, cinc
de vins D.O.Alella i caves, entitats i
paradetes d’artesans on es poden degustar els plats, vins i caves més representatius de la comarca.

-Per rebaixar les calories és necessari fer una mica d’esport… ¿Què podem fer?
Per fer esport no hi ha excuses que
valguin, tenim un ventall molt ampli i si el que estàs buscant és un
marc natural immillorable, aquest
és Cabrils. S’hi pot practicar senderisme, excursionisme o bici.
Col·laborem amb una app, Natura local, on es poden veure, des de
l’smartphone, els recorreguts i les rutes que es vulguin realitzar i també els diferents llocs que interessi
visitar. Pel que fa a la bici, a finals
d’abril hi ha una carrera important
de BTT en la qual participen 1.200
persones, a més a més de la Cabrilenca o Corres o camines, a finals

Cabrils, municipi de 7 quilòmetres
quadrats situat al Maresme Interior,
aposta per l’art i la cultura en la conservació de la seva essència. Durant
el mes de juliol, una de les activitats més importants que té previst
l’Ajuntament els caps de setmana,
són els concerts amb tast, de molt
variada música, tant per a adults com
infantils.

de febrer, amb 900 participants, organitzada amb l’associació de ciclistes de Cabrils en col·laboració amb
l’Ajuntament.
www.cabrils.cat

OCI & VIATGES

pàg. 16

18 de març de 2016

COMUNICACIÓ EMPRESARIAL

Rosa Argelaguet, regidora de Turisme de Sallent

“El turisme geològic és el tret
diferenciador de Sallent”
Amb 6.800 habitants i situada a la comarca del Bages, Sallent ha deixat enrere el seu
passat industrial per apostar per les rutes a peu i en bicicleta per paratges naturals.
A més, s’està posicionant com a destinació turística vinculat a la geologia.
-La Població de Sallent té una vinculació molt estreta amb el seu passat
industrial. Què en queda avui en dia?
És cert que al segle XIX i al principi
del XX, des de Sallent es va impulsar
un procés d’industrialització. Però
crec que s’ha de superar aquesta visió
i remarcar els atractius turístics relacionats amb la natura que posseeix.
A més dels paratges naturals, comptem amb elements culturals molt singulars, com ermites o el poblat ibèric
del Cogulló, declarat bé cultural d’interès nacional.
-Llavors, ¿amb quin al·licients culturals i naturals pot sorprendre al
visitant?
El turista que vingui es quedarà atrapat per la combinació de natura, com
els Aiguamolls de l’Corbatera o les
passejades a peu o en bicicleta pel
Camí de la Sèquia, i els monuments
que pot descobrir. En aquest àmbit,
es trobarà amb el Castell de Sant Sebastià, l’església romànica amb plan-

0

la Diputació de Barcelona. A més, ens
avala la nominació de la Unesco.

Casa-Museu Torres Amat

ta circular més gran de Catalunya i
les restes de Cogulló, que estem senyalitzant per fer-los més accessibles.
-Quin és el tret diferencial que distingeix Sallent d’altres poblacions?
El turisme vinculat als accidents geològics. Encara hi ha molt que promocionar i difondre, però ens estem

posicionant com una marca relacionada amb la geologia, ja que tenim
una de les falles més importants del
Geoparc de la Catalunya Central, un
projecte de desenvolupament sostenible que busca la conservació del patrimoni paisatgístic. Gràcies a aquesta
consideració, comptem amb les ajudes del Consell Comarcal del Bages i

-I quines manifestacions d’oci popular la caracteritzen?
Com a població lligada a un passat
agrícola i industrial, vam realitzar
la festa del Segar i el Batre durant el
mes de juliol, i les Enremades, la nostra celebració més coneguda. Té més
de 700 anys d’història i coincideix
amb el Corpus. Durant quatre dies,
els carrers del poble s’engalanen amb
f lors, ornaments i catifes i es duen a
terme recreacions d’oficis i passatges. Ara treballem en implicar les escoles a la celebració perquè participin
en la tradició i es garanteixi el relleu
generacional.
-Com es gestiona la proximitat amb
una ciutat gran com Manresa?
Som un complement a Manresa, que
actua com a capital de la comarca
del Bages. Aportem places d’allotjament a través d’hotels i cases rurals.

Les mines de
sal visitables
Una de les activitats econòmiques
més conegudes de Sallent és l’extracció de sal de les mines. La regidora de Turisme, Rosa Argelaguet,
confia que després del seu tancament, previst per a l’any 2019, es converteixin en un atractiu turístic. Per
a això, avança que l’Ajuntament de
Sallent buscarà la col·laboració amb
l’empresa propietària de la instal·lació perquè aquesta pugui ser visitable en el futur.

A més, disposem d’algunes joies singulars, com la Casa-Museu del bisbe
Torres Amat, on es conserva un dels
pocs clavicèmbals que encara existeixen a Europa.
www.sallent.cat
Tel. 938 370 200
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VALLADOLID
VIU LA PASSIÓ PER L’ART
Un bon moment per visitar aquesta gran ciutat és la Setmana Santa, declarada,
des dels anys vuitanta, d’Interès Turístic Internacional.
Valladolid és una ciutat ben comunicada, amb un importantíssim llegat històric, reconeguda pels seus
extraordinaris vins i gastronomia, amb un atapeït calendari d’activitats culturals, a més d’unes excel·lents
infraestructures turístiques, tant d’hoteleria com de restauració.

A Valladolid hi ha molt per veure i
disfrutar. El simple recompte dels
seus monuments així ho testifica:
el magnífic col·legi de San Gregorio,
el palau de Pimentel on va veure la
llum Felip II, la casa que va habitar
el poeta José Zorrilla, el Palau Reial…
Convents i esglésies com els de San
Pablo, l’Antigua, Huelgas Reales,
San Joaquín i Santa Ana… I, per descomptat, la seva monumental Catedral. La Universitat, l’Ajuntament,
l’Acadèmia de Cavalleria, les cases
modernistes de l’Acera de Recoletos
són alguns dels edificis civils dignes
de visitar.
Compta, entre els seus atractius turístics, amb una oferta museística plural que té uns fons que
s’exhibeixen en magnífics edificis de
gran valor artístic o en racons emotius com les cases museu de Colón,
Zorrilla i Cervantes, escriptor que va
residir en aquesta ciutat durant tres
anys en els temps en què Valladolid
era capital de la Cort. La varietat temàtica és àmplia ja que s’afegeixen
als museus que alberguen els tresors
artístics de segles passats com el Nacional d’Escultura, el de Valladolid,
l’Oriental, el Diocesà i Catedralici, altres com el Museu d’Art Contemporani Espanyol o el Museu de
la Ciència.
La setmana de Passió
Un bon moment per visitar aquesta gran ciutat que va ser “capital del
regne” és, sense cap mena de dubte, la Setmana Santa, declarada, des
dels anys vuitanta, d’Interès Turístic Internacional. En aquest temps,
la ciutat es transforma. El trànsit i
els sorolls del dia a dia, deixen pas
al silenci i a l’olor d’encens. Les portes de les esglésies i de molts convents
de clausura s’obren de bat a bat, per
convidar feligresos i curiosos a endinsar-se al seu interior per dedicar uns
minuts a l’oració o a la contemplació
d’aquests magnífics santuaris i passos, que són una pura meravella d’art.
La Setmana Santa a Valladolid arrenca amb la desfilada del Divendres de
Dolor i finalitza amb l’Encuentro de
Jesús Resucitado y María Santísima
de la Alegría el Diumenge de Resur-
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El matí d’aquest dia, és recomanable
acostar-se fins a la plaça de Santa
Cruz per poder contemplar la sortida de la Hermandad Universitaria
del Santísimo Cristo de la Luz que, a
ritme de cor i dolçaina, trasllada a les
espatlles fins a la Catedral una magnífica talla de Crist crucificat obra de
Gregorio Fernández (1630). Al llarg
de la tarda i durant la nit, donantse la mà amb la matinada de divendres, contínuament, se succeeixen les
processons: de Penitència i Caritat,
del Sagrat Sopar, de la Virgen de la
Amargura…
El divendres Sant, molt aviat al matí,
els pregoners a cavall de la Confraría de las Siete Palabras criden, en diferents punts de la ciutat, al Sermó
que al migdia tindrà com a escenari la Plaza Mayor. Tocades les set al
rellotge, s’iniciarà la Procesión General de la Pasión, única en la qual participen totes les confraries de la ciutat
il·luminant més de trenta passos processionals. Moment de calma, en el
qual participen milers de persones,
entre penitents i viatgers, espectadors
muts d’una de les històries més boniques mai explicades.
Cites com les Jornadas del Lechazo,
el Concurso Provincial de Pinchos, la
Feria de Día, cap al mes de setembre;
i, el Concurso Nacional de Pinchos y
Tapas, que es fa al novembre, són una
excel·lent excusa, si és que fes falta, per
acostar-se a la capital castellana.
No et perdis, visites guiades.

FOTOGRAFIA DE CARLOS ESPESO

recció. Deu dies intensos durant els
quals se succeeixen nombroses processons, entre les quals no us podeu
perdre, la de “La Borriquilla”, el matí

del Diumenge de Rams. L’únic “pas”
de cartró pedra de la Setmana Santa val·lisoletana, al qual acompanyen
en el seu recorregut pels principals

Per al paladar
La gran oferta monumental, cultural i museística de Valladolid es completa
amb una bona cuina i una àmplia carta de vins. Per saber el que es cou a la
capital del Pisuerga el millor és acostar-se fins als fogons dels seus bars i restaurants, els verdaders artífexs d’una autèntica revolució gastronòmica que ha
situat el nom d’aquesta ciutat castellana en el lloc més alt de totes les agendes culinàries.
Restaurants de reconegut prestigi ofereixen els plats més tradicionals, elaborats amb les millors matèries primeres de la zona, juntament amb cartes ben
avantguardistes i innovadores.
Qualsevol època de l’any és bona per assaborir un bon lletó rostit o menjar tapes; millor si això és acompanyat per qualsevol dels vins que produeix aquesta terra que té reconegudes cinc denominacions d’origen vitivinícola. Tot una
menja que s’extreu del raïm que creix en eternes extensions de vinyes que comparteixen horitzó amb mars de bladars, un cereal imprescindible per elaborar
l’autèntic “Pa de Valladolid”.
El blanc de Rueda, el rosat de Cigales, o els negres de Ribera de Duero i Toro, a
més a més dels vins de la Tierra de León, converteixen aquesta zona en un autèntic paradís. Vins amb personalitat que els aporten les característiques d’una
terra i un clima específics en ple cor d’Espanya. Vinyes tractades amb dedicació per mans sàvies capaces de transformar el suc del raïm en els millors vins
per a plaer del paladar.

Pe r qu è e l s t u r i s t e s qu e
s’acostin a Valladolid
puguin conèixer més
a fons la ciutat,
Valladolid
des de l’Of icina
compta
de Turisme s’ha
amb una oferta
organitzat un
museística plural amb
extens programa de visiuns fons exhibits en
tes
turístiques
magnífics edificis de
carrers del centre
guiades, que
gran valor artístic
històric, en aquest
oferta 21 recorredia festiu, centenars
guts diferents; ende nens de totes les contre els quals, de ben
fraries de la ciutat.
segur, n’hi haurà algun
que desperti la curiositat del
Després del Rosario del Dolor, dilluns; viatger.
la nit de dimarts té lloc, davant de la
façana renaixentista del palau de San- Passejades en vaixell, visites turístita Cruz, l’entranyable Encuentro en- ques teatralitzades, nocturnes, recortre la Virgen de las Angustias (Juan de reguts panoràmics en bus turístic,
Juni, 1561), collportada pels membres excursions per la Ribera del Duero
d’aquesta antiquíssima confraria, i el i Cigales, activitats per disfrutar en
“Cristo Camino del Calvario”, il·luminat família, conformen un ampli ventall
pels penitents que prèviament hauran de possibilitats que no donen treva a
sortit de l’església de San Andrés. Dime- l’avorriment.
cres, el Viacrucis de la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, recorre Per anar de botiga en botiga Valladoles catorze estacions de penitència por- lid ofereix De tienda en tienda, una
tant dues talles del segle XVII.
àmplia gamma de comerços tant al
centre com a la resta dels districtes
Pur art
comercials perfectament senyalitzats. A això, s’hi uneixen altres reA partir de dijous, les processons es cursos, com la targeta de descompmultipliquen i la ciutat s’inunda de tes “Valladolid Card”, una interessant
confrares que, des del matí fins a promoció apta per a totes les butxala nit, s’entrecreuen uns amb altres ques. A més, aquest any, si t’apuntes a
en un anar i venir sense treva, en- alguna de les visites guiades en grups
tre la multitud, gent de la ciutat i tu- amb un mínim de cinc persones, et
ristes que abarroten els carrers del conviden a tornar a visitar la ciutat.
centre de Valladolid, tallats al trànwww.info.valladolid.es
sit per facilitar el tràfec de passos
Tel. 983 219 310
i persones.
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José Luis Soro, conseller de Vertebració del Territori, Mobilitat i Vivenda del Govern d’Aragó

Els reptes més
immediats

“ARAGÓ TÉ DE TOT”

El Govern d’Aragó està elaborant un
Pla Estratègic de Turisme amb la participació del sector turístic i que serveixi de guia per a l’acció coordinada
i conjunta. El turisme representa el
10% del PIB en general i arriba fins al
20% a les zones del Pirineu. “Estem
parlant de creació d’ocupació en el
medi rural, de consolidació de l’economia i volem que es faci de manera
sostenible. Preservar els recursos és
garantia de futur i ho és encara més
en un territori, com Aragó, on existeix
despoblació i zones molt envellides,
però que compten amb un potencial
paisatgístic i cultural molt important”,
explica José Luis Soro.

El potencial turístic d’Aragó és increïble, tant culturalment com a nivell
de paisatges i llocs amb un encant i arquitectura única: des dels Pirineus fins
al Matarranya, passant pel Moncayo, el monestir de Sant Joan de la Penya, els
Monegres o el Maestrat, Aragó té de tot. La seva riquesa, per tant, se centra en
la naturalesa, els paisatges i el patrimoni històric, cultural i arquitectònic.
Aquests són els principals atractius que van destacar els més de tres milions de
turistes que van visitar aquesta comunitat el 2015.
-¿Quins són els principals reclams turístics d’Aragó per al 2016?
El nostre repte és aconseguir afegir al
nostre ric patrimoni altres atractius
diferenciadors que completin l’oferta, que la facin encara més atractiva.
El 2016 hem volgut que el senderisme
i el turisme f luvial fossin protagonistes, sense renunciar per descomptat a
altres productes més consolidats, com
són la neu, el turisme termal, l’ornitologia o la gastronomia. El nostre objectiu és que el turista que ens visiti
pugui perdre’s en el nostre Aragó, al
mateix temps que es troba amb si mateix, que es carregui de records, estímuls i d’experiències. Aquesta és la
fórmula perquè recomani la seva estada i perquè vulgui tornar a visitar-nos.
-Per als amants de l’esport, ¿què els
recomanaria?
Que descobreixi la nostra oferta de

turisme d’aventura a Aragó a través
de la web de Turisme d’Aragó; allà
hi trobarà plans de viatges molt interessants. Durant els últims mesos
hem impulsat dos productes concrets:
l’oferta de rutes de BTT a través d’AragónBike i les rutes de senders turístics
d’Aragó. Cada any es comptabilitzen
més d’un milió i mig de senderistes
que recorren els nostres camins i senders. Aragó és terra per a l’esport: des
de l’escalada, les baixades pels nostres rius o carreres com la Quebrantahuesos, que ja té un reconeixement
internacional.
-Goya és un dels aragonesos il·lustres. ¿On està present el seu llegat? ¿Quins llocs o activitats podem
trobar?
Per descomptat la figura de Goya és
un dels màxims referents i existeix
una feina important per realitzar en-

cara per estar a l’altura de la posició
i el potencial que té. En aquests moments la seva obra pot disfrutar-se
tant al seu poble natal, Fuendetodos,
com en les seves obres localitzades a
Saragossa, Osca, la Cartuja de Aula
Dei, a Muel, Remolins o Alagón. Al
genial pintor l’acompanyen altres figures il·lustres amb unes vides i obres
que val la pena conèixer, com és el cas
de Buñuel, Labordeta, Costa, Ramón
J. Sender, Ramón y Cajal i molts altres.
-Sobre la gastronomia aragonesa: quina és la seva base, els seus
productes més destacats, les seves
influències?
Els sabors i les olors de la gastronomia aragonesa són un ingredient
més per fixar Aragó en el record dels
que ens visiten. Les quatre rutes del
vi amb les quals cmptem: Somontano de Barbastro, Comunidad de Cala-

tayud, Campo de Cariñena i Campo de
Borja, amb la garnatxa com a eix central, són l’aposta per uns vins de qualitat que cada vegada es destaquen més
en un mercat competitiu i internacional. Volem que la cuina aragonesa sigui innovadora i, sobretot, que sàpiga
treure partit als productes propis per
diferenciar-nos: el ternasco d’Aragó, la
tòfona i el pernil són els principals productes, així com l’oli d’Oliva, el préssec
de Calanda o la ceba de Fuentes. Aragó és, sens dubte, una festa de sabors.

-Els catalans visiten Aragó… ¿Què
creu que aprecia més aquest turista?
Els catalans representen el 15% del total del turisme que ens visita i vénen
atrets per dos valors fonamentals, la
naturalesa i la calidesa en el servei,
tal com ells mateixos destaquen. Estem convençuts que, per poder consolidar el turisme, hem d’apostar per
la qualitat, perquè per sort la bellesa
i la peculiaritat ja la posseïm. La qualitat i la calidesa en el servei són uns
valors afegits que fan que l’estada sigui agradable i única; s’ha de cuidar
molt el detall.
www.aragon.es
Tel. 976 714 000

Verano

desde

324 €

7 noches · Hotel 3*· AD

Precio desde por persona para reservas realizadas antes del 31 de Marzo para determinadas salidas
del mes de Mayo. Este precio incluye: Vuelo directo ida y vuelta desde Barcelona, alojamiento en
habitación base en régimen indicado, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro básico de viajes,
asistencia de guías y tasas. Plazas limitadas. Información y reservas en su agencia de viajes.
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GRAN CANÀRIA

UNA ILLA PERFECTA PER A TOTES LES INQUIETUDS
Amb una mitjana anual de 24ºC, Gran Canària és ideal per disfrutar en qualsevol època de l’any
Ubicada al centre de l’arxipèlag de les Illes Canàries i amb un clima primaveral durant els 365 dies d’any, Gran Canària és ideal per a
tot tipus de visitants: per als que vagin sols o en parella i busquin tranquil·litat i relax, però també per als
que vagin en família perseguint diversió i un ambient alegre. Per als amants de la cultura i per als que
vulguin practicar esport. Gran Canària és per a tothom i per a qualsevol època de l’any

Gran Canària és elegida cada any per
centenars de milers de turistes que
busquen unes vacances tranquil·les i
relaxants en família, però també és el
marc perfecte per a tots els amants de
l’esport a l’aire lliure. L’oferta que ofereix l’illa és d’allò més variada: rutes
per a bicicletes de muntanya i carretera, senderistes que aprofiten la interminable xarxa de camins per descobrir
els nostres barrancs o golfistes que incrementen el seu nivell en els millors
camps a prop del mar. L’Oceà Atlàntic
està present en la vida de tots els grancanaris i els esports nàutics són un dels
principals reclams de l’illa, que a més
és bressol de grans campions en pesca esportiva, submarinisme, vela, surf
o surf de vela.
Els 24 graus centígrads de mitjana
que marquen els termòmetres a Gran
Canària durant les quatre estacions
converteixen l’illa en un destí turístic
de primer nivell, mundialment reconegut com un “Continent en Miniatura” pels seus microclimes, peculiar
naturalesa i sorprenents paisatges
d’origen volcànic. Aquesta complexa
diversitat li ha servit per ser declarada Reserva Mundial de la Biosfera per
la UNESCO.
Així doncs, Gran Canària és un paradís per als amants de la naturalesa. Per
a aquells a qui agrada fer excursions,
caminar i observar de prop plantes estranyes, l’illa ofereix moltíssimes oportunitats. Però si no t’agrada caminar i
simplement vols contemplar un paisatge que, per un altre costat, sembla, en
algunes ocasions, d’un altre planeta, només fa falta seguir la Xarxa de miradors,
un itinerari de paisatges únics creat per

Riquesa cultural
La riquesa cultural que suposa
servir de pont entre els tres continents es deixa notar en el caràcter amable i cosmopolita de la seva
gent, capaç de fer sentir el visitant
com si estigués a casa seva. La ciutat de Las Palmas de Gran Canaria és el millor exemple d’aquest
mestissatge cultural. Els seus carrers empedrats i arquitectura colonial han sigut testimonis de més
de 500 anys d’història, durant els
quals el poble canari ha sigut capaç de crear les seves pròpies tradicions i costums.
L’important llegat històric de Gran
Canària té el seu origen en els antics pobladors de l’illa, les restes
arqueològiques dels quals complementen l’oferta cultural que els visitants poden trobar, i entre els quals
destaca la cova pintada de Gáldar,
exemple insuperable d’art rupestre
a Canàries.

disfrutar de les millors vistes de l’illa
d’una manera perfectament còmoda i
senyalitzada.
Hem parlat de les activitats esportives, del senderisme i de la naturalesa… Tot plegat implica molt desgast.
Així doncs, ¿què millor que relaxarse a les magnífiques platges? A Gran
Canària trobem les millors de tot Europa. Netes, boniques, amb un clima
perfecte… Ideal per disfrutar-les en
família o per estar tranquil, sol o en

parella. I encara hi ha més…una cultura apassionant, meravelles arquitectòniques, art, patrimonis, museus i, per
descomptat, una rica i variada tradició culinària.
Gastronomia
Els productes arribats des d’Europa,
l’Àfrica i Amèrica s’han barrejat en la
gastronomia de Gran Canària i han
creat una nova paleta de sabors capaços de sorprendre fins i tot els pa-

ladars més exigents. I no hi ha res
millor per acompanyar aquests deliciosos plats que un bon vi de la terra i algun dels exquisits formatges
premiats que es produeixen a Gran
Canària.

na als nostres visitants la possibilitat
de dissenyar les seves vacances a la
carta, podent complementar la seva
estada amb algun dels circuits de spa,
talassoteràpia i wellness que s’inclouen
en els millors hotels.

La qualitat també és el segell
d’identitat de la nostra àmplia oferta
d’allotjament, que va des de les aïllades i tranquil·les vil·les rurals, als més
moderns i espectaculars complexos
hotelers. Aquesta varietat proporcio-

Si vol visitar aquesta illa espectacular
no dubti a reservar el seu viatge amb
Soltour a la seva agència viatges.
Més informació
www.grancanaria.com
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FESTES D’‘EL BOLLO’ D’AVILÈS
Comparteix taula i estovalles amb 15.000 comensals
Avilès està considerada la
ciutat medieval d’Astúries.
Aglutina l’essència
d’Astúries en el patrimoni
històric de la seva trama
urbana, l’etnogràfica de
l’entorn rural, les platges o
penya-segats de la costa
marítima, la riquesa gastronòmica i l’animació de
l’activitat festiva.

gants i capgrossos, bandes de música, de gaites i grups folklòrics.
El Dilluns de Pasqua, l’acte central
i multitudinari des de l’any 1993 és
la Comida en la Calle, un multitudinari dinar a l’aire lliure als carrers i
places del casc històric. En una filera contínua de taules de 5 quilòmetres d’extensió, una mitjana
de quinze mil persones
s’asseuen a comparLa
tir tertúlia i menges
elaborades a casa o
Setmana Santa
encarregades als
local recull la
restaurants.

tradició de confraries
i processons que
s’organitzaven al
municipi des del
segle XVII

Les empremtes del passat han quedat impreses en gran part del casc
antic, declarat Conjunt Històric Artístic, amb carrers porxats, esglésies
romàniques, edificis gòtics, palaus
renaixentistes i barrocs, edificacions
modernistes... Actualment és una
ciutat moderna i dinàmica que conserva tot l’encant de les seves arrels
medievals.

gularitat festa d’interès turístic, les 9
confraries constituïdes a la ciutat organitzen 10 processons que transcorren pel casc antic de la ciutat.

La Setmana Santa local recull la tradició de confraries i processons que
s’organitzaven al municipi des del
segle XVII. Declarada per la seva sin-

El final del calendari de processons
dóna pas a les Fiestas del Bollo, reconeguda com a festa d’interès turístic nacional, que aquest any se

celebra del 26 al 28 de març. Neix a
finals del XIX, com a manifestació
de convivència i participació popular, i se celebra l’arribada de la primavera i el final del dejuni pasqual.
La seva denominació prové del component gastronòmic de la festa, un
pa de pessic de mantega i gebrat en
forma de trèvol de quatre fulles, de-

nominat Bollo, que
els padrins i les padrines regalen als seus fillols i
filloles.
El Diumenge de Pasqua recorre els
carrers de la ciutat una àmplia desfilada de carrosses engalanades amb
motius festius, acompanyats de ge-

Adéntrate en la leyenda a través de las calles empedradas, plazas, soportales y palacios de nuestro
admirado casco histórico medieval, que fusiona
cultura y arquitectura en una experiencia única.
Asómbrate también con lo nuevo, con la mejora de
nuestra Ría, recuperada para el ocio y presidida por
un referente mundial de la arquitectura contemporánea: el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer.

Sumérgete en cualquiera de las numerosas playas que
se encuentran a un paso de la ciudad: son ideales
para el paseo, la contemplación sosegada y la práctica
deportiva.
Degusta los pescados y mariscos del Cantábrico,
directos del mar a tu mesa. Saborea dulces, quesos,
carnes y productos autóctonos en nuestras sidrerías
tradicionales, enotecas e innovadores restaurantes.

El visitant és convidat a compartir
taula i estovalles
amb els veïns de la
ciutat en els carrers
del casc antic de la vila
medieval d’Astúries, en
un ambient fratern on no falta la música i la diversió.
www.avilescomarca.info
www.aviles.es
turismo@ayto-aviles.es.
Tel.985 544 325
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AQUESTA SETmAnA SAnTA

SI VOLS...
HO POTS PETAR

Et portem l’equipatge on tu ens diguis
en menys de 24 hores*.
Viatja sense complicacions amb MRW

Contracta el servei a la teva oficina
902 300 400 www.yatelollevo.com
*Consulta a la teva oficina MRW.
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MAESTRÓ, LA MILLOR CERVESA ARTESANA
Directa del tanc al got acompanyada d’una selecció de plats francesos i mediterranis
El restaurant cerveseria d’origen francès, situat
al cor de Barcelona, serveix quatre tipus de
cervesa artesana tot l’any i una cinquena especial
en funció de l’època. Maestró renova la seva carta
millorant plats i renovant-ne d’altres i presenta
una nova cervesa per a la temporada primavera/
estiu disponible al local a partir del 16 de març.
Maestró (Rambla de Catalunya, 79, Barcelona) és un restaurant i microcerveseria artesanal d’origen francès on es
pot disfrutar d’una varietat de quatre
cerveses artesanes, entre les quals s’hi
inclou Blonde (Rossa), Ambrée (Roja),
Blanche (Blanca) i Brune (negra), a més
de les seves cerveses especials que podrem trobar al llarg de l’any. Perquè el
trago de cervesa encara s’assaboreixi
millor, el restaurant compta amb una
carta variada que ens ofereix, entre altres menges, un ampli ventall de barquetes, tapes i plats típics francesos així
com altres de mediterranis, a combinar
amb cada tipus de cervesa artesana.
Després de quatre mesos d’activitat,
Maestró ja compta amb els seus primers reconeixements en el sector cerveser. El 6 de març passat dues de les

Dades d’interès
• Dues de les 4 cerveses Maestró han obtingut medalles i reconeixement al Barcelona Beer
Festival el 6 de març passat.
• A partir del 20 de març tothom
que vulgui podrà reservar un tour
amb degustació de cervesa i formatge on coneixerà tot sobre el
procés d’elaboració.

seves quatre cerveses van rebre medalles d’or i bronze al Barcelona Beer
Festival. Les cerveses premiades van
ser la Brune (negra) amb l’or en la categoria Irish Beer i la Blanche (blanca) amb el bronze a la Belgian Ale.
Aquests guardons reconeixen la feina ben feta durant aquests mesos
per l’equip de Maestró i el seu mestre cerveser.
Amb la nova estació arriben més sorpreses per part de Maestró. La primera, una nova carta, millorada revisada
i amb una varietat més gran de plats
que faran les delícies dels més golafres.
La segona, però no menys important,
és el llançament de la seva nova cervesa artesana per celebrar l’arribada de
la primavera. Una cervesa estil Vienna que deu el seu color daurat a les mi-

• Maestró ofereix servei “take
away” per a aquells que prefereixin disfrutar d’una bona cervesa a casa.

llors maltes i el llúpol Sorachi Ace, que
li aporta un punt exòtic amb notes de
llimona, coco i sobretot de fusta. Una
creació perfecta per disfrutar aquesta
època en la millor companyia.

Darrere de Maestró, hi ha un emprenedor de 27 anys: Benoit, que assegura que: “hem volgut donar un valor
afegit als barcelonins amb Maestró,
oferint-los la possibilitat de veure al res-

LES GRANDS BUFFETS
Una autèntica festa gastronòmica a menys de dues hores de Barcelona en tren
Parlar de França és parlar de gastronomia i de la cultura
del saber viure, és per això que la UNESCO va declarar
patrimoni immaterial de la humanitat el menjar i la taula
gastronòmica francesa. Actualment mitjançant el tren
d’alta velocitat de Renfe SNCF en cooperació que uneix
Espanya i França, podem visitar el país veí amb uns
temps de viatge molt més curts, per això et
proposem una escapada per viure una experiència
gastronòmica única a Les Grands Buffets.
A menys de dues hores de Barcelona en tren, a la ciutat de Narbona,
trobem un paradís de la gastronomia que ens transporta a l’època de
la burgesia francesa, emulant la taula tradicional i els plats típics de festa d’alta qualitat juntament amb una
decoració única, cuidada fins a l’últim detall i una selecció dels millors
vins de la regió. El seu propietari,
Louis Privat va crear un model on
el gran públic pugui disfrutar á volonté –menjant tant com es vulgui–
d’un recorregut pels grans clàssics
de la cuina a França: la rostissérie,
le formage, le mer, la pastissérie i els
vins, acompanyats d’una presentació de la taula excepcional i un servei impecable.
Les Grands Buffets proposa, per un
preu de 29,90 euros, transportar el

client a una festa de la burgesia francesa amb una àmplia varietat de plats
en els seus diferents bufets. A la zona
d’entrants es poden degustar ostres
de Gruissan, llagostins, salmó, foie,
embotit i exquisides delikatessen; els
amants del formatge tenen el seu espai reservat amb més de 35 varietats
de formatges exclusius que es poden
servir a voluntat; i per als plats calents
hi ha una àmplia varietat tant en els
ja preparats al bufet com al rostidor
panoràmic on es preparen al moment
la cassoulet, la llagosta o llamàntol, el
foie gras, el bistec tàrtar, el magret
d’ànec…
I els amants dels dolços han de
deixar un lloc per a les més de 70
postres que s’ofereixen, totes elaborades diàriament per un mestre pastisser, entre les quals es recullen els

clàssics de la pastisseria tradicional:
pastís Tatin, macarons, milfulls, Paris-Brest, Selva Negra, fruita, creps...
Acompanyats d’una font de xocolata.
Els vins mereixen una menció a
part, ja que és un dels tres únics restaurants a França que proposa més de
70 referències, cosa que converteix la
seva carta en una guia per excel·lència de la regió del Llenguadoc Roussillon, totes elles en copa o ampolla.
I seguint en una política dirigida al
gran públic, el preu del vi és el mateix que el del distribuïdor, per poder degustar un àpat de qualitat amb
els millors vins de la regió. A més a
més, en cas que vulguis adquirir una

caixa de 6 ampolles, el vi consumit
durant el dinar o el sopar va a càrrec
del restaurant.
Sens dubte és una proposta única
per a una escapada gastronòmica i familiar, ja que els nens disposen d’un
espai per a jocs i el menú amb un preu
inferior: de 0 a 5 anys no paguen i de
6 a 10 anys, a meitat de preu. A més, el
restaurant està emmarcat en el complex d’oci Espacé de Liberté, amb activitats pensades per als més petits. És
important fer una reserva amb antelació mitjançant la web o el telèfon.
www.lesgrandsbuffets.es
www.renfe-sncf.com

taurant mateix com s’elabora la cervesa
que els servirem o que podran emportar-se a casa i disfrutar-la quan els vingui més de gust”. A més a més, el jove
emprenedor puntualitza que “la cervesa està present en gairebé tot el que
fem, per exemple en els nostres plats,
alguns dels quals també tenen un toc
de cervesa”.
www.maestrobcn.com
Rambla de Catalunya, 79 - Barcelona

Com s’hi arriba
La ciutat de Narbona s’ha convertit
sens dubte en un destí de referència turística gastronòmica gràcies
a Les Grands Buffets i la seva proposta, única a tot el país veí, i en
el nostre, que va néixer l’any 1989
i que segueix millorant dia a dia
la qualitat, el servei i l’experiència
perquè els clients puguin conèixer
l’autèntica cuina tradicional francesa. Els trens de Renfe SNCF en cooperació ens permeten fer aquesta
escapada d’una manera molt ràpida, còmoda i transportant-nos de
centre a centre de les ciutats. I si
ens ve de gust conèixer altres joies
franceses, els trens ens porten a
destins com per exemple Montpeller, Nimes, Avinyó, Ais de Provença,
Valença, Marsella, Lió, París, Carcassona o Tolosa des de Barcelona, Girona, Figueras, Tarragona,
Saragossa o Madrid. Amb l’arribada de l’alta velocitat fa una mica
més de dos anys, es van connectar
21 destins internacionals, amb quatre freqüències diàries durant tot
l’any, que s’incrementen fins a sis
durant la primavera i fins a set per
a la temporada d’estiu. Les connexions directes uneixen Barcelona i
París en 6 hores i 19 minuts, Madrid i Marsella en 7 hores i 40 minuts, Barcelona amb Lió en 5 hores
i Barcelona amb Tolosa en 3 hores i 12 minuts, cosa que retalla els
temps de viatge significativament
i acosta al públic una nova opció
de transport.
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NaparBcn
El maridatge perfecte entre cervesa artesana i una cuidada gastronomia
El nou ‘brew’ restaurant compta amb la seva pròpia fàbrica de cerveses i ofereix activitats, tastos i presentacions
La cervesa artesana té un gran recorregut. I prova d’això són l’aparició de noves ‘brew’ cerveseries, locals que produeixen la
seva pròpia beguda a les instal·lacions i que promouen la cultura cervesera amb el fi de tastar sabors sempre diferents. És el
cas de NaparBcn, que va obrir les seves portes a mitjans de febrer al carrer Diputació, 223, en ple Eixample barceloní, i que
és la continuació del seu primer projecte, que encara mantenen: la fàbrica de cervesa artesana Naparbier de Navarra.

NaparBcn és un nou local que va més
enllà, ja que neix fruit de la llarga experiència dels seus socis en el món de
la gastronomia i de la passió i inquietud que tenen per donar valor a la cervesa artesana. “Sempre que viatjàvem
per tastar cervesa menjàvem el mateix: tapes, hamburgueses… Ens agrada menjar bé, i creiem que la cervesa
pot acompanyar-se d’un altre tipus de
cuina. Vam decidir crear un lloc que
fusionés el millor menjar amb cervesa
pròpia fabricada in situ”, explica Sven
Bosch, propietari i soci de NaparBcn.
I no podien fer-ho millor, ja que el
restaurant està pensat per viure experiències úniques en un ambient
ideal, amb una decoració d’altura,
una gastronomia elaborada pel xef
Miquel Aldana, guanyador d’una estrella Michelín en el seu restaurant
Tresmacarrons del Masnou, i activitats juntament amb altres fàbriques
de cervesa, tant nacionals com internacionals. Un menú complet.

Elaboració de
la cervesa a
NaparBcn
El procés d’elaboració en aquest
nou local consta de quatre elements principals: aigua, ordi/malta, llúpol i llevat. Es prepara la malta,
es tritura i es barreja amb aigua calenta en un procés anomenat kilning . Després es filtra l’extracte
aquós (most) del sòlid per bullir
el resultant amb el llúpol. El llúpol
que s’afegeix a meitat del procés de
cocció ens aporta amargor, i el que
s’afegeix al final de la cocció aporta
aromes. Una vegada bullit es refreda i es prepara el líquid per a la seva
fermentació. El següent pas és la
fermentació que pot durar una setmana (si es tracta de cervesa ‘ale’)
o dues o més setmanes (si és cervesa ‘lager’). Després se separa el
llevat i es transfereix a un altre tanc
per al procés de maduració on tots
els sabors es fusionen.

Una autèntica fàbrica de
cerveses artesana
Tastar els sabors d’una cervesa fresca, acabada d’elaborar i sense envasar, és tot un luxe. A NaparBcn és
possible gràcies a la seva fàbrica pròpia, que, a més a més, queda exposada a la vista dels comensals. Compta
amb 7 tancs de fermentat, un fermentador obert de 1.000 litres, 18 tiradors

El disseny del local
La decoració del local ha estat degudament estudiada. “Volíem una
ambientació cervesera però innovadora”, assenyala Sven Bosch. Per
això van encarregar el projecte a l’estudi d’interiorisme Lázaro Rosa-Violán, que ja havia decorat els espais
DiverXO i StreetXO de David Muñoz.
El local barreja materials rústics amb
altres de més industrials, unint el més
antic amb el més tradicional. Segons
el seu propietari, es va realitzar la
construcció del local des de zero, a
càrrec d’Arteco, amb un sistema d’insonorització realment de qualitat. El
resultat és un disseny captivador que
salta a la vista, ja que és bona part de
la seva originalitat la fàbrica de cerveses oberta, que es veu des de diversos llocs del local.

FOTOGRAFIA: TONI SANTISO

(6 amb producte fermentat al local, 6
de NaparBier i 6 que aniran variant
procedents d’altres fàbriques). “Oferim cerveses diferents, des de tipus
pale ale, lager, de blat, algunes de més
amargues… I cada recepta és diferent de l’anterior, busquem sorprendre i que els clients tastin sabors mai
iguals”, apunta Sven. A més, el local
presenta una carta d’unes 18 cerveses
de barril i unes 60 en ampolla procedent de diversos llocs d’origen, amb
preferència de la cervesa belga, que
és una mica més àcida al paladar, segons explica Sven.
La gastronomia
A NaparBcn es pot menjar des de tapes a una cuina una mica més elaborada, catalana i mediterrània que
va a càrrec del cuiner Miquel Aldana, premiat amb una estrella Michelín. “Quan NaparBcn era només una
idea, li vaig proposar a Aldana que assumís la direcció de la cuina i no s’ho
va pensar ni dos segons”, explica Sven
Bosch. Aldana està recolzat com a xef
resident per Óscar Mateo, que va tre-

ballar a El Bulli de Ferran Adrià i, més
recentment, com a assessor gastronòmic a Ura de Sergi Arola.
Així, alguns dels plats que podem
trobar al restaurant van des dels que
s’elaboren al Tresmacarrons a altres
com ara ostres, vieires, tàrtar de tonyina, canalons de pollastre de pagès al parmesà, be de llet amb pebrots del piquillo o arròs cremós de
gamba vermella, i carxofes. Entre les
postres, cheesecake de formatge blau,
pera, pa d’espècies i yuzu o el borratxo a la cervesa negra. Tot plegat regat
de les excel·lències en cervesa artesana que recomanen. El preu mitjà de
la carta ronda els 25 euros i també hi
ha un menú de migdia a 19,50 euros,
de dimarts a divendres en horari de
13.00-15.45 h. S’han de destacar també els menús concertats per a grups
de mínim 10 persones.
Activitats i molt més
NaparBcn no és un restaurant estàtic,
té vida, moviment… I espera acollir
visitants per a una experiència úni-

ca i irrepetible. Aquest brew restaurant neix com punt de trobada entre
fermentadors i amants de la cervesa
artesana, raó per la qual són protagonistes els esdeveniments destacats que giren al voltant del món de
la cervesa. Per un costat, existeix la
col·laboració amb altres fàbriques i
els millors mestres cervesers tant a
nivell nacional com internacional,
“pensem realitzar 6 col·laboracions a
l’any amb l’objectiu d’acostar a l’usuari el gust per la cervesa i el maridatge”, explica el seu propietari. “Seran
esdeveniments participatius, on el
públic pugui preguntar, intervenir,
tastar les cerveses i realitzar diferents tastos”.
La cervesa artesana: suma i
segueix
El propietari de NaparBcn està content que el gust per la cervesa artesana s’hagi expandit. És un sector en
total creixement que sembla que va a
més, i prova d’això és que “la qualitat
de les cerveses ha augmentat i ara el
consumidor s’atreveix a tastar-ne di-

ferents estils”, apunta. A més a més,
i gràcies a iniciatives com la de NaparBcn, aquesta beguda es cola en
l’alta cuina, ja que hi ha una certa
demanda, i fins i tot “el sommelier
accepta i aconsella sobre maridatges amb cerveses”. Per tant, el futur
en aquest àmbit té un llarg recorregut, “hi ha una certa inquietud per
fer coses noves, per exemple Internet engloba grups d’usuaris que elaboren les seves cerveses i això també
està creixent”.
A més a més, Sven reconeix que, si bé
en altres llocs com els Estats Units o
Alemanya hi ha una llarga tradició
de locals brew cerveseries, a Barcelona està proliferant la idea. “Fa ben
poc que s’han obert 5 locals d’aquestes característiques. L’usuari demana cerveses fermentades al moment”.
Llavors podem afirmar que Barcelona
s’està posicionant com una de les capitals on la cervesa artesana es consumeix, i molt, i que tastos, fires i
fàbriques sobresurten per posar el
seu granet de sorra a aquesta ja denominada afició.
www.naparbcn.com
C. Diputació, 223 - Barcelona
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PÀGINA PATROCINADA PER

MADAGASCAR

UN PARADÍS PER ALS AMANTS DE LA NATURALESA
Amb centenars d’espècies úniques, l’illa més gran de l’Àfrica és un destí exòtic i màgic encara per descobrir
Les illes, per si mateix, tenen un caràcter únic. El seu aïllament els
confereix en molts casos unes característiques idiosincràtiques molt
particulars: ja sigui pel caràcter de la seva gent, les seves tradicions
(moltes vegades més ben conservades que les de llocs amb més
contacte entre si), o per la naturalesa, en ocasions singular. Per un

altre costat, es diu de l’Àfrica que en aquest continent existeix un
halo molt especial, un cel únic i un esperit que no es troba en cap
altre lloc. Doncs bé, Madagascar, la quarta illa més gran del planeta
i que posseeix una flora i una fauna úniques, reuneix totes dues
característiques. Un país únic i meravellós encara per descobrir.

Mereixedor dels seus nombrosos
noms, Madagascar s’està transformant en un destí únic i innovador
per als viatgers de tot el món. ¿Per
què? Sobretot per la varietat dels
seus paisatges i de les seves cultures,
que fan de l’illa vermella un verdader paradís.
Madagascar figura entre els 10 primers llocs de més diversitat biològica
mundial i posseeix un dels ecosistemes més rics del món. La Gran Illa
es va transformar en un refugi excepcional per als descendents d’espècies desaparegudes dels continents
africans i asiàtics, amb els quals es
connectava en la seva història geològica. Després de la desaparició dels
dinosaures, molts grups d’animals i
plantes van poder quedar-se o arribar a l’illa i van evoluciona en aquest
paratge.
Així, la fauna, amb un dels nivells
més elevats del món, sense que encara se n’hagi pogut fer inventari de la
totalitat, i la f lora malgaixa són úniques al món, amb un 85 % d’endemisme: l’illa es va separar del continent
africà fa milions d’anys i fa relativament poc que va ser poblada (a penes 2000 anys); això li ha conferit un
caràcter únic. En aquest “laboratori”, aïllat del continent africà (però
a prop seu), la naturalesa ha produït
i segueix produint espècies úniques.
Madagascar és un dels sis països del
món que conserven la gran part de
les reserves genètiques del món en

Com arribar-hi
Turkish Airlines vola a Antananarivo, la
capital de Madagascar, tres vegades
per setmana, amb escala a Istanbul i
Port Luis (Maurici). A partir d’novembre, s’ampliaran a cinc vols setmanals.
L’aerolínia té quatre vols vols diaris
des de l’aeroport del Prat cap a
Istanbul, amb freqüències també des d’altres ciutats de l’estat:
tres vols diaris des de Madrid, un
desde València, un des de Bilbao
i un des de Màlaga , que passarà
a doble freqüència a l’estiu.

Lèmurs i camaleons

les seves selves tropicals. Allà podem
trobar els dos terços de camaleons
del planeta, set de les vuit espècies
de baobabs existents a la terra i és
l’únic lloc del món on podrem trobar lèmurs.
Activitats
Així doncs, Madagascar és un autèntic paradís per als amants de la
naturalesa, els que en poden disfrutar simplement realitzant excursions i observant fauna i f lora
in situ o realitzant activitats, com
per exemple, busseig o observació
de balenes. Les aigües de Madagascar estan entre els millors llocs per

Turkish Airlines és l’aerolínia que vola
a més països de tot el món, concretament 113, amb un total de 284 destinacions. Un dels seus avantatges és
la connectivitat: per la seva ubicació
geogràfica, Istanbul és un hub ideal. A
més, ofereix un tour gratuït per la ciutat, amb àpat inclos, per a
escales superiors a 6
hores.

fer busseig lleuger al planeta. Una
infinitat de peixos de colors amb
noms exòtics teixeix contínuament
el seu ballet sota l’aigua, en un paisatge de petxines i corals amb formes indescriptibles. Per un altre
costat, des del 1979, l’illa s’ha convertit en un santuari de balenes.
Les geperudes malgaixes vénen
de l’Antàrtida i Madagascar és el
primer lloc on recalen. Per al delit dels turistes, la temporada d’observació s’estén fins al setembre.
I qui simplement vulgui descansar, sense més activitat que relaxar-se, ho podrà fer en alguna de
les seves quilomètriques i paradisíaques platges.

Turkish Airlines té cura tots de els detalls perquè els passatgers visquin
una experiència inoblidable a bord. A
més d’oferir un ampli assortiment de
gastronomia turca, serveix menús de
cuina internacional i ha estat pionera
en introduir la figura del Flying Xef en
els seus vols intercontinentals.

Població i tradició
La naturalesa no és l’únic al·licient per
visitar el país malgaix, ja que compta
a més a més amb una riquesa cultural
extraordinària. Madagascar és conegut
com el país del culte als avantpassats.
En la creença tradicional, els avantpassats o Razana segueixen estant presents
entrenosaltres i encaraadquireixen més
autoritat, ja que estan més a prop del
Creador o Zanahary. La població de Madagascar és majoritàriament animista,
amb un percentatge del 52%, cristians
amb un 41%, i el 7% restant compost per
musulmans i budistes.

Els mamífers més representatius
de l’illa són, sens dubte, els lèmurs.
Aquests prosimis han literalment
“explotat” en prop de cinquanta espècies i subespècies, que van des
de la mida del dit polze (el “microcebus” o lèmur ratolí), a la d’un nen
(l’indri). Del lèmur de Madagascar
més misteriós, l’ai-ai, que es va salvar de l’extinció el 1966, es diu que
compten amb les dents de conill,
orelles de ratpenat, les mans de
mico i una cua de guineu.
El camaleó és l’altre gran emblema del país malgaix, que compta
amb una gran varietat d’espècies,
unes 346 de registrades. Completament inofensiu i també molt discret, el camaleó sembla dissoldre’s
sempre en el seu entorn. La seva
manera de caminar lànguida i el
seu perfecte camuflatge han creat
el mite de l’animal invisible, el petit
dragó de la prehistòria.

www.turkishairlines.com.

La gastronomia servida a bord
es prepara sempre amb productes frescos, sota la supervisió del
Flying Xef que dóna suport professional a la tripulació de cabina durant la preparació de la
menjars. A més, per
assegurar la varietat d’opcions
per a viatgers
freqüents, Turkish Airlines canvia setmanalment els
menús ser vits a totes les
classes.

Turkish Airlines també ofereix una
àmplia oferta d’entreteniment a bord
amb més de 300 pel·lícules, 1000 àlbums de música, ràdio, canals de
notícies i televisió en directe via satèl·lit. Sempre incorpora novetats, per
exemple el 2015 l’aerolínia va oferir la
retransmissió en directe del “Clàssic”
de la Lliga en ple vol i recentment s’ha
convertit en l’aerolínia oficial de l’esperada pel·lícula d’acció i aventura
“Batman vs Superman: El amanecer
de la justicia” que s’estrenarà als cinemes de tot el món el 25 de març
del 2016.

