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Dr. Josep Manuel Rueda Torres, director del Museu d’Arqueologia de Catalunya

 “El Museu d’Arqueologia de Catalunya contribueix al 
correcte desenvolupament cultural del nostre país”

El Museu d’Arqueologia 
de Catalunya, que va 
arribar als 351.484 visitants 
el 2017, tracta totes les 
societats i cultures des 
de l’origen de l’home fins 
al naixement de la nació 
dels catalans. Està entre 
els 10 més visitats de 
Catalunya, comptant totes 
les seves seus: Barcelona 
(a Montjuïc), Girona (on 
també s’ubica el CASC-
Centre d’Arqueologia 
Subaquàtica), Ullastret, 
Olèrdola, Iberia Graeca 
a Sant Martí d’Empúries 
i Empúries, que compta 
amb la meitat dels  
visitants totals.

-¿Quines diria que són les peces més 
importants del museu?
Per mostrar l’evolució cultural, social 
i de formes de vida de l’antiguitat, 
el museu compta amb una impor-
tant col·lecció d’uns 163.000 regis-

tres, amb objectes tan singulars com 
l’Asclepi d’Empúries, els caps tallats 
d’Ullastret, l’altar portàtil de Pontós a 
Girona, l’escultura de la deessa Tanit, 
el tresor de Tivissa, els mosaics de Les 
tres Gràcies i el bust de la dama Flà-
via, a Barcelona, per citar només uns 
quants exemples.

-La reinvenció dels museus 
passa per no ser mers aparadors 

d’obres i introduir elements com 
la interactivitat i altres activitats 
paral·leles. En aquest sentit, el MAC 
desenvolupa importants tasques 
didàctiques i d’investigació. ¿En 
podria mencionar alguna?
La importància dels museus del pre-
sent i del futur radica en la seva ca-
pacitat de generar l’interès de la 
ciutadania, per això el museu fa una 
aposta decidida per les noves tecnolo-

gies que potencien les museografies 
immersives, com és el cas de la visita 
virtual de la ciutat ibèrica d’Ullastret. 
La recreació tridimensional d’una de 
les domus principals d’Empúries i la 
seu central de Barcelona, que pròxi-
mament disposarà de vuit punts en 
3D de 360 graus que transportaran 
el visitant del museu al lloc d’origen 
dels objectes. També hi haurà un ‘ma-
ping’ aplicat sobre el mosaic del qual 
intentarà donar vida a la carrera que 
representa.
 El conjunt del MAC va portar a ter-
me, l’any passat, més de 140 activitats, 
entre les quals destaquen els cicles de 
concerts d’estiu a Empúries i Ullas-
tret i la col·laboració de MAC-Girona 
amb Temporada Alta. Tot això fa que 
el museu coordini la principal oferta 
arqueològica del país i per tant sigui 
un element imprescindible per al cor- 
recte desenvolupament cultural del 
nostre país.

-¿Quines exposicions temporals hi 
ha actualment?
Fins a principis de maig es pot veure 
a Barcelona l’exposició “Arquitectura 
talaiòtica en la prehistòria de Menor-
ca”, organitzada pel Consell Insular de 
Menorca i el Govern Balear. L’exposició 
“L’esplendor dels castells medievals ca-

talans” la veurem al setembre també a 
Barcelona.

www.mac.cat

Empuriabrava et convida a passejar pels seus canals
Empuriabrava és la Marina residencial més gran d’Europa i una de les urbanitzacions més singulars de 

la Costa Brava. S’ubica enmig de la badia de Roses, és considerada una de les badies més boniques del 
món, al costat dels Aiguamolls de l’Empordà i forma part del pla agrícola de l’Alt Empordà.

Empuriabrava s’ha convertit en 
una part molt important del mu-
nicipi de Castelló d’Empúries i un 
lloc on conviuen una gran diversi-
tat de nacionalitats. El Passeig Ma-
rítim, avingudes, carrers i la plaça 
d’Empuriabrava es transformen en 
espais de trobada per a veïns i visi-
tants de qualsevol procedència i con-
dició, mostra de la multiculturalitat 
d’Empuriabrava. 

L’aiguamoll, amb 25 km de canals na-
vegables, es caracteritza perquè està 
envoltat d’un entorn únic, molt valo-
rat pels visitants i residents. Un entorn 
que explica el seu èxit al llarg dels seus 
50 anys d’història i que, amb tota segu-
retat, tindrà encara més rellevància en 
un futur. S’està treballant perquè els 
canals siguin corredor biològic que 
permeti unir les dues partes del Parc 
Natural dels Aiguamolls.

Per als amants de la nàutica i dels es-
ports a l’aire lliure, Empuriabrava és 
un lloc ideal, un referent en l’àmbit 
del turisme esportiu. A més a més, 
l’Skydive Empuriabrava, un dels cen-
tres de paracaigudisme més grans i 
coneguts de tot el món, i el Túnel de 
Vent, fan que Empuriabrava també 

sigui una referència internacional 
pel que fa a esport aeri.

Per als que en lloc de volar prefereixen 
navegar, al cor d’una de les badies més 
boniques del món tenen l’oportunitat 
de recórrer la costa del litoral del Parc 

www.castelloempuriabrava.com
Tel. 972 450 802

Natural del Cap de Creus, amb les se-
ves fantàstiques cales i camins de 
ronda. La pràctica de vela, windsurf, 
kitesurf i altres esports, com el padd-
le surf i la pujada al riu Muga en caiac 
són activitats que es poden realitzar 
pràcticament tot l’any.

Al cor del parc natural, a només 3 
km d’Empuriabrava, s’aixeca la vila 
medieval de Castelló d’Empúries, 
que conserva gran part del patrimo-
ni monumental i conviu activament 
amb una població bolcada a preservar 
els seus valors, cultura i història. S’ha 

de visitar la Basílica de Santa María 
del s. XV, la Cúria Presó Medieval del 
s. XIV, l’Ecomuseu-Farinera, el bar- 
ri jueu, l’antiga muralla i el Portal de 
la Gallarda.

Història i present

El desembre del 1964,Miquel Arpa 
Batlle, en representació de l ’em-
presa Eurobrava S.A., va presentar 
a l’Ajuntament de Castelló d’Empu-
ries un Pla Parcial d’Ordenació amb 
la intenció d’urbanitzar els terren-
ys que s’estenien a la franja litoral, 
entre el riu la Muga i el reg Salins. 
La urbanització havia d’estar pro-
veïda de canals navegables i d’un 
aeròdrom. El sistema de construc-
ció dels canals va ser molt innova-
dor, un projecte realment ambiciós 
per a l’època i inspirat en la ciutat 
de Miami (Florida). Empuriabrava és 
avui un dels ports nàutics més se-
gurs del món i compta amb prop de 
5.000 amarradors i 25 Km de canals 
navegables.

El MAC al món

El MAC també desenvolupa tas-
ques de difusió a l ’estranger. 
Així, fa més de tres anys va por-
tar a terme una exposició sobre 
els Ibers del Nord a Zagreb. I el 
dia 8 de març passat, es va inau- 
gurar una exposició sobre els 
castells catalans des de l’òptica 
arqueològica al Museu del Jade 
de San José de Costa Rica. En 
contrapartida, el museu re-
brà aquest pròxim 28 de març 
l ’exposició “Xamans i esperits. 
Tresors del Museu del Jade”, so-
bre la cultura precolombina en 
aquell país. Finalment, el  pròxim 
13 d’Abril a la localitat de Lattes, 
important jaciment arqueolò-
gic, a les proximitats de Mont- 
peller, s’inaugurarà l ’exposició 
que porta el títol de Navegants 
d’Aiguamolls, ideada pel CASC.

Imatge MAC Empúries
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Osca, un passat mil·lenari 
i un present amb estrella

La configuració urbana d’Osca convida a passejar 
pels seus carrers i places per descobrir monuments 

rellevants i una gastronomia envejable. 

Osca és el centre neuràlgic 
d’una zona privilegiada: des 
de les zones subdesèrtiques 
dels Monegres fins als cims 
del Pirineu, la província ofe-
reix una excel·lent combina-
ció del turisme relaxat amb el 
turisme més actiu. Al voltant 
de la ciutat existeix una xarxa 
de senders per caminar, anar 
en bici o a cavall i aprofitar la 
ruta per visitar ermites com 
la de Sant Jordi, Salas, Cillas, 
Jara, Santa Llúcia, Loreto...; 
fonts, basses o el castell de 
Montaragó. 

A la ciutat són de visita obli-
gada la Catedral-Museu Dio-
cesà, edifici gòtic dels s. XIII 
al XVI; l’Església i Claustre de 
Sant Pere el Vell, construïts al 
segle XII i un dels conjunts 
més importants del romànic 
aragonès; així com les restes 
de la Muralla-Torrassa cons-

truïda pels musulmans cap 
al segle IX.

Una gastronomia pròpia

Osca ha sabut situar-se en el pla 
gastronòmic com una ciutat on  
es pot disfrutar d’un excel·lent 
repertori d’especialitats gas-
tronòmiques pròpies. La 
proximitat de l’horta d’Osca 
fa que els seus restaurants 
comptin amb matèries prime-
res de la més alta qualitat. Tot 

plegat unit als productes de 
caça i regat amb els vins del 
Somontano. 

Els plats típics de la terra són 
les migas a la pastora, la sopa 
d’Osca o d’all, els llegums i ver-
dures, el salmorejo, el pollastre 
al chilindrón, la truita, el baca-
llà ajoarriero, el be a la pastora i 
el plat estrella: ternasco rostit. 

A Osca també se la reconeix 
per la diversitat de bars i res-
taurants per menjar de tapes. 
Compta amb l’únic bar de ta-
pes que posseeix una estrella 
Michelin, el Tatau Bistro, diri-
git per Tonino Valiente. 

Les postres artesanes de la 
ciutat reclamen una espe-
cial atenció, materialitzada 
en la “Ruta Dolça”: un recor- 
regut per les pastisseries 
d’Osca on es poden degustar 
exquisideses reconegudes a 
nivell nacional com la Trena 
d’Almudévar.  

www.huescaturismo.com

A Mollet, la màgia dels 
titelles a les teves mans

A la Mostra Internacional de Titelles de Mollet del Vallès (13, 
14 i 15 d’abril) podràs construir titelles, aprendre les diferents 
tècniques de manipulació per donar vida als ninots i disfrutar 

de més de 60 representacions per a tots els públics.

Amb més de 10 anys de trajec-
tòria, la Mostra Internacional 
de Titelles de Mollet, MITMO, 
s’ha consolidat com una de les 
cites imprescindibles al calen-
dari de l’oci familiar. Es carac-
teritza pels espectacles gratuïts 
i a l’aire lliure, així com per la 
participació del públic, que a 
més de mirar i disfrutar, tin-
drà la possibilitat de conèixer 
a fons el món dels titelles. Això 
és possible gràcies al caràcter 
de la companyia que impulsa 
i dirigeix el festival juntament 
amb l’Ajuntament, Galiot Tea-
tre, que aposta per l’aspecte 
lúdic i pedagògic per acostar 
la màgia dels titelles als més 
petits.

www.molletvalles.cat 

El públic mou  
els fils de MITMO

Primer va ser “Cal Titella”, un 
parc infantil dedicat al món de 
les marionetes on les famílies 
passen una bona estona provant 
i jugant amb tot tipus de tècni-
ques. Una altra de les creacions 
de Galiot Teatre on el públic 
mou els fils és “Món Titella”, una 
petita carpa que ens permet do-
nar la volta al món a través dels 
titelles. Una vegada a dins, el 
visitant es trobarà amb un petit 
museu, ple de portes i calaixos 
on descobrirà fins a 50 marione-
tes de 15 països diferents. 
 Aquest abril, es presenta una 
nova creació en la mateixa di-
recció de fer partícip al públic. 
S’estrena “Munta Titella”, que 
recrea un petit taller de fus-
ter, amb peces i cargols de fus-
ta per construir petits animals 
articulats.

18 companyies  
i més de 60 

representacions

L’any 2018, MITMO celebra 12 
anys de vida. Durant els tres 
dies que dura el festival, passa-
ran per Mollet 18 companyies 
que ens oferiran 23 especta-
cles diferents i 65 represen-
tacions. Durant tot el cap de 
setmana, el centre de Mollet 
serà conquistat per titelles i 
marionetes, amb escenaris en 
les principals places d’aquest 
municipi, així com també en 
espais tancats quan es diri-
geixen al públic preescolar. 
Els visitants viuran la màgia 
dels titelles fins i tot simple-
ment passejant, ja que també 
hi haurà espectacles itinerants 
que recorreran tots els carrers 
de Mollet del Vallès. 

Les Golondrines, la Rambla i Colom: 130 anys de convivència
Una de les atraccions emblemàtiques per antonomàsia de la ciutat comtal tant per a locals com per a forans compleix 130 anys.  

Molts barcelonins han fet el seu bateig de mar a bord d’alguna de Les Golondrines.

-Ja són 130 anys. ¿Com van 
arribar les golondrines al 
port de Barcelona?
Un empresari cubà va here-
tar la legítima a Matanzas i, 
com que Barcelona comença-
va a obrir-se a tot el món, se 
li va acudir adaptar un ne-
goci que tenia allà. I així va 
ser com el 1888, coincidint 
amb l’Exposició Universal, 
l’Òmnibus 1r, 2n i 3r, unes 
embarcacions a vapor, van co-
mençar a fer els recorreguts. 

-¿Per què “Golondrines”?
Les va anomenar golondrines 
perquè a Cuba, a diferència 
de l’oreneta d’aquí, s’endin-
sen volant cap a mar endins 

però sempre tornen a terra, 
no realitzen migracions a al-
tres continents o països. Van 
i venen.

-En un inici funcionaven 
fins i tot com a mitjà de 
transport.
Així és. El recorregut inicial 
era de la plaça Portal de la 
Pau, que es va urbanitzar amb 
motiu de l’exposició culmi-
nant amb la inauguració del 
monument a Colom, fins als 
Banys de Sant Sebastià i mol-
tíssima gent les usava com a 
vehicle per anar a la platja.

-Van ser tres les embarca-
cions que van començar. 

¿Quantes conformen avui 
les Golondrines?
En total set. Tres a les quals 
anomenem “tradicionals” 
que són les que anaven a l’es-
cullera i segueixen navegant 
per l’interior del port en el re-
corregut de 40 minuts. Dos 
catamarans moderns que 
fan el recorregut d’una hora 
i mitja, f ins al Fòrum, que 
ens mostra el litoral i l’skyli-
ne de Barcelona, i una altra 
d’acabada de construir. Un 
speedboat monobuc de fibra, 
més ràpid, amb el qual fa-
rem aquest últim recorregut 
en mitja hora menys.

www.lasgolondrinas.com

FOTO: TONI SANTISO
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Hotel & Spa La Collada, La Cerdanya

Moments de desconnexió
Al punt més alt de la Collada de Toses, en ple Pirineu català i 
a prop de La Molina i Masella, s’alça l’Hotel & Spa La Collada. 

Un quatre estrelles amb esplèndides vistes, 90 acollidores 
habitacions i un spa únic. La seva ubicació és immillorable per 

poder disfrutar d’escapades esportives i per relaxar-se contemplant 
panoràmiques inoblidables de la Cerdanya i el Ripollès.

L’Hotel & Spa La Collada dispo-
sa del més gran i exclusiu spa de 
La Cerdanya, 2.500 m2 creats 
per oferir els tractaments més 
avançats i aconseguir el màxim 
benestar i relax. L’spa ofereix 
una carta a elegir entre 14 trac-
taments diferents. 

Totes les habitacions de l’hotel 
són exteriors, amb vista a la 
naturalesa, espaioses, càlides 
i acollidores. La seva decoració 
s’ha mimat fins a l’últim detall 
per poder disfrutar del descans 
i de la bellesa de la naturalesa.

La proximitat de les pistes de la 
Molina i Masella afavoreix que 
l’oferta de l’hotel estigui vin-
culada als aficionats a l’esquí; 
però tal com assenyala el seu 

director, 
Jaime Se-
bastián, 
“el nostre 
principal 
client és el 
qu e  bu s c a 
desconnectar 
i relaxar-se, prin-
cipalment pel nostre 
centre spa, però també per la 
nostra ubicació, en ple Piri-
neu i entre dues comarques 
molt riques tant pel seu pai-
satge com per la seva cultura 
i gastronomia”.

Durant els caps de setmana i 
Setmana Santa són particulars 
i famílies les que disfruten dels 
serveis de l’hotel i de l’entorn; 
de dilluns a divendres són les 

e m p r e -
s e s  l e s 
que uti-
litzen les 

i n s t a l · l a-
cions per a 

formació, re-
unions i con-

vencions. En aquest 
sentit, Sebastián comen-

ta: “Disposem de grans salons 
especialment equipats per 
acollir qualsevol tipus d’esde-
veniment, així com una bona 
oferta gastronòmica, la pos-
sibilitat de realitzar diferents 
activitats adaptades a l’època 
de l’any i, per finalitzar la jor-
nada, l’espectacular spa. ¡Reu-
nions perfectes!”

www.hslacollada.com

“Disposem 
de grans  

salons 
especialment 

equipats per acollir 
qualsevol tipus 

d’esdeveniment”

Hotel Santa Marta & Spa

60 anys davant del mar 
de la Costa Brava

Aquest 2018 és un any especial per a l’Hotel Santa Marta, 
ja que aquest cinc estrelles ubicat a la cala de Santa 

Cristina, a Lloret de Mar, celebra el seu 60è aniversari. 

Coincidint amb els seus 60 anys 
de vida, l’Hotel Santa Marta 
ha renovat la imatge de les se-
ves instal·lacions. Des de fa un 
any estan treballant en la reno-
vació de la planta noble i de les 
habitacions. A més a més, tam-
bé s’ha restaurat la part exte-
rior de l’edifici principal. Ara, el 
blanc torna a ser protagonista 
en aquest acollidor hotel situat 
en una de les platges amb més 
encant de la zona. Sens dubte, 
una bona forma de recuperar els 
seus orígens. 

L’Hotel Santa Marta està orien-
tat a un client que busca el lloc 

perfecte per disfrutar d’uns dies 
de relax i, al mateix temps, re-
crear-se en un entorn únic amb 
activitats com el caiac, el paddle 
surf o un passeig en vaixell. 
L’hotel completa la seva oferta 
de luxe amb 2 pistes de tennis, la 
piscina i una zona de gespa amb 
accés directe a la platja.

L’spa, que està ben integrat en 
l’entorn, envoltat de naturalesa 
i orientat al mar, convida a dis-
frutar d’un recorregut relaxant 
pel circuit d’aigües o accedir a 
les cabines de tractaments i mas-
satges, inclosa una de doble per 
a parelles.

Amb una ubicació estratègica 
al sud de la Costa Brava, a prop 
de Girona i a una hora de Bar-
celona, és un lloc privilegiat no 
només per a famílies o parelles, 
sinó també per acollir reunions 
i convencions d’empresa durant 
tot l’any.

Tel: +34 972 36 49 04
www.hotelsantamarta.es

L’hotel Santa Marta & Spa vol compartir el 60è aniversari amb els seus clients i amics durant tot 
l’any 2018. Els seus clients podran beneficiar-se d’una sèrie de promocions especials que es po-
den consultar a la seva pàgina web: www.hotelsantamarta.es

Tolosa més a prop amb els trens d’Alta 
Velocitat de Renfe-SNCF en Cooperació

El pròxim 23 de març, amb l’inici de la temporada de primavera/estiu, es reprèn la 
circulació directa amb Tolosa a través d’una freqüència diària per sentit.

Amb l’inici de la temporada de 
primavera/estiu, Renfe-SNCF 
en Cooperació ha presentat al 
Centre Comercial Ĺ ILLA DIA-
GONAL, juntament a l’Oficina 
de Turisme de Tolosa, l’oferta di-
recta de trens d’alta velocitat que 
connecten, des del 23 de març al 
25 de setembre, Barcelona, Gi-
rona i Figueres amb les ciutats 
franceses de Tolosa i Carcassona.

Renfe-SNCF reprèn la con-
nexió directa entre Catalu- 
nya i Tolosa, a través dels trens 
TGV Euroduplex de gran capa-
citat (509 places), amb el fi de sa-
tisfer la demanda de viatge per 

al període de primavera i estiu. 
El 2017, els viatges van créixer 
un 4,6% respecte a l’any ante-
rior, a la vegada que el 88% dels 
clients van viatjar entre Barce-
lona i Tolosa i un 12% ho van fer 
en la relació de Tolosa amb Giro-
na i Figueres Vilafant. Per una 
altra part, el 50% de la deman-
da es concentra en els mesos de 
juliol i agost i el motiu de viat-
ge majoritari, fins a un 90%, és 
l’oci i turisme. Pel que fa al país 
de residència, un 11% correspon 
a residents a Espanya, un 45% a 
França i 44% en tercers països, i 
el perfil del client s’ajusta a una 
mitjana d’edat de 43 anys.

Aquestes xifres positives són 
fruit de la col·laboració entre 
Renfe-SNCF en Cooperació 
amb l’Oficina de Turisme de 
Tolosa en diferents accions de 
promoció que es van portar a 
terme l’any passat i que aquest 
any s’intensificaran. El 2017 es 
van realitzar viatges de prem-
sa per mostrar el trajecte i po-
tenciar el destí de Tolosa cosa 
que va generar més de 70 arti-
cles en mitjans de comunicació 
amb un impacte superior als 75 
milions i una devolució publi-
citària de 529.150,10 €. 

El trajecte Barcelona–Tolo-
sa uneix diàriament les dues 
ciutats, a través d’un tren di-
recte per sentit, cosa que per-
met un viatge confortable de 
centre a centre de la ciutat. El 
temps de viatge és de 3 hores 
i 14 minuts i està disponible a 
partir de 29€ per trajecte, en 
classe Turista.

renfesncf@tryptic.net
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Eva Pastallé i Miguel Martínez, socis de Somni Viatges

“Com a agència de viatges, oferim 
una experiència diferenciada, 

especialitzada i personalitzada”

Durant els 22 anys de trajectòria de Somni, el sector de turisme i oci 
ha canviat moltíssim. Ara moltes reserves es realitzen per telèfon o via 

correu electrònic, però a l’agència segueixen amb l’objectiu de l’atenció 
personal: és necessari saber i conèixer el client per organitzar-li una ex-

periència tan especial com sigui possible. Viatges a mida i personalitzats, 
fidelització i la recerca de nous destins són les seves senyes d’identitat. 

-¿Quins són els trets 
diferencials de Somni Viatges?
Com a agència de viatges ens 
caracteritzem per tenir una 
programació pròpia i exclusi-
va per als nostres clients. Això 
s’aconsegueix amb la recer-
ca constant de noves destina-
cions, així com de la qualitat i 
confiança en els nostres corres-
ponsals en el destí. Fa molts 
anys que treballem i, des de 
l’inici, hem intentat conèixer 
molt bé el màxim nombre de 
destins per assessorar i perso-
nalitzar els nostres viatges se-
gons cada client.

-¿En què consisteix el servei 
Somni Selecció?
És un viatge a mida, diferenciat, 
especialitzat i personalitzat. Són 
els nostres viatges més espe-
cials, molt cuidats fins al mínim 
detall, que consisteixen en sorti-
des amb grups reduïts en dates 
puntuals de l’any cap a diferents 
llocs del món, normalment llar-
gues distàncies. Una persona de 
l’agència els acompanya durant 
tot el viatge, des de Barcelona, i 
ho coordina tot amb el fi que per 
a ells sigui una experiència ino-
blidable. Sempre diem que amb 
Somni Selecció, els viatgers no 
s’han de preocupar de res, no-

més de portar el passaport i de 
disfrutar al màxim.

-¿Com aconsegueixen 
realitzar viatges a mida?
La nostra feina és la de perso-
nalitzar al màxim els viatges en 
funció de les expectatives i del ti-
pus de viatge que ens demanin. 
Ens reunim amb el client, escol-
tem el que espera del viatge, les 
seves necessitats, i segons això, 
intentem trobar el millor des-
tí o la millor manera per poder 
complir el seu somni a l’hora de 
viatjar.

-¿Compten amb una alta 
fidelització de clients? ¿Com 
són els viatgers de Somni 
Viatges?
Sí, després de tants anys, podem 

dir que comptem amb clients de 
sempre, gairebé amics, als quals 
els encanta viatjar i ja coneixem 
els seus gustos. Realitzem reu-
nions abans amb ells, els mos-
trem itineraris, noves propostes, 
ens agrada conversar amb ells. 
Hi ha clients de tot tipus des de 
parelles fins a famílies i grups. 
Durant els últims anys hem ob-
servat una nova tipologia de 
client, d’uns 35 anys, amb des-
tacat poder econòmic, que tre-
balla molt i no té temps per 
coordinar un viatge. Els fem 
productes a mida, encara que, 
a vegades, siguin una mica difí-
cils d’aconseguir. 

www.somni.es 
eva@somni.és

miquel@somni.es

FOTO: TONI SANTISO

Camping 3 Estrellas
Camping 3 Estrellas és el càmping de Barcelona, amb connexió 

directa en bus urbà fins al centre de la ciutat i, a més, en primera 
línia de platja. És un establiment dissenyat especialment perquè 

les famílies puguin disfrutar al complet de la seva estada, amb 
bungalous completament equipats per no haver de preocupar-se 
per res: cuina, bany complet, climatitzador, parament, roba de llit. 

Per passar unes excel·lents vacances, el Camping 3 Estrelles ofereix 
un servei d’animació a l’estiu, pista de pàdel, mini-golf, restaurant, 

piscina exterior i, per descomptat, una magnífica platja.

C-31, Km. 186,2, 08850 Gavà, Barcelona

 CUPÓ DE DESCOMPTE   CODI: PERIODICO783F6

15% de descompte en estades en bungalou. Codi vàlid els mesos d’abril i maig. 
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Ana Quesada, regidora de Turisme de l’Ajuntament de Castelldefels

“Si trien viure aquí els que poden viure 
a qualsevol lloc, és per alguna cosa”

Estrelles de l’esport i grans artistes són alguns d’aquests afortunats que, podent viure a qualsevol lloc, s’han unit als 65.590 habitants 
que disfruten de primera residència al municipi de Castelldefels. Ana Quesada, regidora de Turisme, ens en descobreix les raons.

-¿En què podem dir que ha canviat 
Castelldefels aquests últims anys?
Castelldefels s’ha convertit en un fo-
cus d’atracció turística. Jo hi visc des 
de petita i he sigut testimoni de la 
transformació. Per un costat, la po-
blació ha crescut molt i s’ha convertit 
en una ciutat amb tot tipus de serveis 
i, per un altre, des de l’administració 
s’han fet inversions per fomentar el 
turisme que, juntament amb el capi-
tal privat ha provocat que locals de 
gastronomia i oci es converteixin en 
referents.

-Més enllà de la inversió de 
l’Ajuntament i del capital privat; 
¿quin camí ha traçat la regidoria?
Des del moment en què vaig arri-
bar ens hem dirigit a un model de 
turisme familiar, esportiu i de ne-
goci amb l’objectiu de desestaciona-
litzar el nostre turisme. Per exemple, 
tenim instal·lacions a nivell espor-
tiu importants que ho fan possible; 
per al negoci tenim hotels que estan 
oferint possibilitats molt bones per-
què puguem ser d’interès per a aquest 
‘target’, a més de la nostra ubicació 
privilegiada a 10 minuts de l’aeroport 
i a 15 de Barcelona. Com a regidora, sé 
el que vull per al nostre municipi. Per 
exemple, en l’àmbit del turisme fami-
liar, quan vam arribar a la regidoria 
ens vam trobar dos problemes: no dis-
posàvem d’un model de platja definit 
i hi havia greus problemes a l’hora de 
compatibilitzar descans i oci.

-¿Com es van resoldre aquests 
problemes?
Quan vam assumir el govern de la 
ciutat, la platja s’estava convertint en 
un punt de reunió de festes multitu-
dinàries i molt sorolloses amb el que 
això comporta per a la sostenibilitat 
mediambiental i la vida quotidiana 
dels veïns. Una de les primeres me-
sures que vam posar en marxa va ser 
la d’acatar una sentència judicial a fa-

vor dels veïns de la platja per la qual 
s’obligava l’Ajuntament a aprovar un 
Mapa de Capacitat Acústica. Per un 
altre costat, vam treballar amb el sec-
tor turístic perquè acceptessin algu-
nes condicions horàries i d’ocupació 
de la sorra de la platja que atenues-
sin l’impacte de la seva capacitat de 
convocatòria en la vida diària dels 
habitants d’aquests barris. Fa un any 
aproximadament, després de fer un 
estudi acústic de la ciutat zona per 
zona i després d’escoltar totes les 
parts implicades –administració, 
veïns i sector privat– vam aconse-
guir aprovar un Mapa de Capacitat 
Acústica i una Ordenança sobre el 
soroll que equilibra els objectius de 
totes les parts. S’ha de tenir en 
compte que l’oci no ha de 
molestar els veïns, però 
és una font de nego-
ci molt beneficiosa 
per a l’economia 
local i les seves 
famílies. En el 
moment en què 
vam elaborar el 

mapa acústic semblava molt difícil 
arribar al consens i, encara que s’hi 
va arribar, van haver de cedir totes les 
parts. En aquests moments la convi-
vència és bona. Si tenim clar quin ti-
pus d’oci i de turisme no volem, hem 
de treballar per aconseguir el que sí 
que volem. 

-Apuntant a l’objectiu de fer de 
Castelldefels un municipi de 
referència per al turisme familiar… 
¿Què significa per al municipi 
que la Generalitat el reconegui 
amb el segell “Destinació turística 
familiar”?
Això vol dir que estem fent la feina 
bé i pel camí que toca, d’acord amb 
els objectius que ens hem marcat. És 
clar que amb les mesures que vam 
començar a implementar a l’inici 
del mandat, orientades, sobretot, a 
equilibrar el desenvolupament de 
l’activitat econòmica que genera el tu-
risme i la vida quotidiana dels veïns 
de Castelldefels, hem aconseguit 
que disfrutar de la naturalesa, del 
patrimoni històric i de l’oci i la gas-
tronomia siguin tres activitats com-
patibles i, per tant, que Castelldefels 
hagi rebut el reconeixement de des-
tí adequat per divertir-se en família. 
Qualsevol reconeixement al treball 
dur d’un equip és benvingut. Els ob-
jectius s’aconsegueixen amb molta 
feina i amb l’esforç de molta gent i 
és un reconeixement que ens satis-
fà, especialment perquè és un treball 
conjunt del sector públic i del privat. 
En tres anys s’ha avançat molt i es-

tem en un bon punt de partida. 
Tot és millorable però a ni-

vell turístic, hem d’estar 
contents dels nostres 

resultats. 

-¿I quin és l’objectiu a curt i a mitjà 
termini per arribar a aquesta 
millora?
Seguir treballant. Un exemple és el 
Certificat de Biosphere i Sostenibi-
litat, que ja hem aconseguit aquest 
any. Volem seguir treballant perquè 
Castelldefels sigui sinònim de turis-
me responsable, ètic, sostenible i de 
qualitat. És molt complicat aconse-
guir-ho, però ho estem aconseguint. 

-Es diu que la gastronomia de 
Castelldefels és l’estrella del Baix 
Llobregat…
Sí. La veritat és que la nostra gastro-
nomia ha sigut sempre una referèn-
cia, i a més, també ha evolucionat molt 
en els últims anys. Tenim una oferta 
molt variada i que, a més a més, pots 
trobar en qualsevol barri del poble. 
En tots ells hi ha oferta de qualitat. És 
veritat que la part més atractiva és la 
platja, però podem tastar plats molt 
bons en qualsevol dels barris i això, 
potser, no ho poden dir tots els mu-
nicipis. S’ha de destacar la gran feina 
del Gremi d’Hostaleria en els seus 40 
anys de vida, promocionant i coordi-
nant el treball dels restauradors i ho-
telers del municipi. Per cert, aquest 
any se celebren els 30 anys d’anys d’un 
dels esdeveniments gastronòmics més 
importants de la comarca com és la 
nostra Mostra de Cuina, en què Ajun-
tament i Gremi d’Hostaleria treballem 
colze a colze.

-¿Per quin plat apostaria?
¡No puc apostar per un plat en con-
cret! Invito la gent a venir i a tastar-
los tots perquè hi ha molta varietat i 
ja se sap que per a gustos, colors. Les 
tallarines de Castelldefels o la paella 
són famoses, però els convido a venit 

a tastar la nostra gastronomia i a ex-
perimentar el bon tracte en tots els 
establiments.

-Deia que la platja és el més 
atractiu. Per una altra banda, hi 
ha la gastronomia i el Castell de 
Castelldefels. ¿Què més ofereix el 
municipi?
Som la porta d’entrada al Parc Natu-
ral del Garraf. Tenim diferents rutes 
verdes obertes esportives i per al sen-
derisme que es poden fer des del po-
ble, amb diferents dificultats i per a 
tots els públics i edats, i de les quals 
es pot trobar informació a l’Oficina 
de Turisme. I l’eix històric del munici-
pi, conformat bàsicament per aquest 
castell, i totes les torres de defensa si-
tuades en diferents llocs de la ciutat, a 
més d’alguna masia que estem recu-
perant. També m’agradaria destacar 
el treball incessant dels comerciants 
locals per conformar un comerç 
atractiu. I voldria convidar tots els 
lectors a visitar-nos en les nostres fes-
tes i fires comercials, com la medieval 
de Castrum Fidelis al desembre o el 
Mercat del Mar dins de les Festes del 
mar al juliol. 

-¿De què poden estar orgullosos els 
castelldefelencs?
És un poble acollidor i amb molta 
qualitat humana i en els seus ser-
veis. Per descomptat hem de seguir 
treballant per millorar i seguir man-
tenint els nivells de qualitat que ens 
han convertit en la capital turística 
del Baix Llobregat i en el destí turís-
tic més conegut de la comarca pels tu-
ristes, segons un estudi recent de la 
Diputació de Barcelona.

www.castelldefels.org

Castelldefels, amb 5 quilòmetres de 
platja de la millor qualitat a l’àrea me-
tropolitana, i una alta oferta hotelera, 
ha comptat el 2017 amb una mitjana 
del 77% d’ocupació, i no ha baixat en 
temporada alta del 86%.

FOTO: TONI SANTISO

“Som 
la porta 

d’entrada al  
Parc Natural  

del Garraf, ideal per  
a la pràctica 
esportiva i el 
senderisme”
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Turquia, exotisme i proximitat
Paisatges únics i platges mediterrànies. Ruïnes clàssiques i mesquites. Turquia és un país pròxim, amb el qual compartim 
molta cultura i història, però a la vegada amb un exotisme que ens meravella. Pont entre Occident i Orient, és un lloc que 
conté el millor dels dos costats, incloent-hi una de les ciutats més interessants i atractives del món, Istanbul, i un total de 

16 llocs considerats per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat. Un lloc únic a només tres hores en avió.

Moltes vegades viatgem per mera-
vellar-nos al visitar llocs exòtics, es-
pais i monuments que ens atrauen 
perquè són diferents del que estem 
acostumats a veure. Anem a buscar 
allò que se surt de la quotidianitat, 
allò al qual la nostra vista no està 
acostumada: sigui un tipus de natu-
ralesa estranya, una gastronomia a 
la qual el nostre paladar no està ha-
bituat o un estil artístic aliè a la nos-
tra tradició. 

Però a vegades també viatgem a 
llocs que ens atrapen per la seva 
proximitat i similitud amb el que 
estem habituats a veure… Llocs que 
pertanyen a una cultura i història 
compartida, i ens atrauen perquè 
ens sobrevé el plaer de les coses co-
negudes, el plaer de revisitar un es-
pai al qual som afins, que connecta 
amb nosaltres, amb el nostre passat, 
des d’un altre lloc.

Turquia és un país, potser dels pocs 
al món des de la nostra òptica, on po-
dem gaudir dels dos plaers: l’exòtic 
i el pròxim. Perquè en la imatge que 
tenim de Turquia hi ha alguna cosa 
diferent que ens atrapa, ja siguin les 
bellíssimes mesquites d’Istanbul o 
les sorprenents formacions roco-
ses de la Capadòcia. Però, per un 
altre costat, també existeix el gust 
de reconèixer-nos a nosaltres ma-
teixos des de l’altra riba del mar que 
compartim: la “mediterraneïtat” 
de la seva cultura i la seva natura-
lesa costanera, els ingredients gai-
rebé idèntics de la seva cuina o el 
seu importantíssim llegat romà: tot 
plegat ens és molt pròxim. I per tot 

això, Turquia brinda la sorpresa de 
la diferència i el confort del que és 
conegut. 

Turquia és un pont entre dos mons, 
entre dues civilitzacions…Sí, la frase 
és un clixé, però és cert, i a més Is-
tanbul ho és estrictament i geogràfi-
cament parlant. No és la capital, 
però sí la ciutat més coneguda del 
país que exemplifica perfectament 
aquestes dues cares, i dins d’aquesta 
ciutat, el paradigma és la basílica 
de Santa Sofia: no en va, va ser una 
basílica, per després convertir-se 
en mesquita, i ara és un edifici laic 
conservat com a museu. Istanbul és 

el pas de moltes civilitzacions i on 
ha perdurat el millor d’elles. Sí, Is-
tanbul és l’exotisme de la bellíssi-
ma Mesquita de Sultà Ahmed, més 
coneguda com la “mesquita blava”, 
el mundialment famós Gran Basar 
o del Palau de Topkapi, que ens fa 
imaginar el temps dels sultans, els 
eunucs de l’harem i les intrigues 
palatines, però també és l’herència 
romana de llocs com la basílica-cis-
terna, un antic dipòsit subterrani 
amb una aura màgica, o l’aqüeducte 
de Valente. A Istanbul hi trobem el 
llegat cultural i artístic de tres im-
peris: el Romà d’Orient, el Bizantí i 
l’Otomà; no en va el seu nucli his- 

tòric està catalogat per la UNESCO 
com a patrimoni de la Humanitat.

Però si Istanbul és Orient i Occident 
tot en un, també és passat i present 
tot en un. Travessant el famós pont 
de Gàlata i divisant la torre del ma-
teix nom que domina el barri a l’altre 
costat de la Banya d’Or,  mentre ca-
minem entre pescadors, podem gi-
rar-nos i contemplar l’espectacular 
perfil de la ciutat, ple de cúpules i 
minarets. I ja a l’altra riba veiem el 
seu costat europeu, el d’una ciutat 
dinàmica, moderna, plena de boti-
gues de moda i llocs a l’última plens 
de joves prenent alguna cosa. Sí, Is-
tanbul té moltes cares. És una ciutat 
complexa i vibrant que atrapa per 
tot el que ofereix.

I si Istanbul exemplifica perfec-
tament el que és Turquia, un país 
amb un passat riquíssim i un futur 
brillant, un lloc a la vegada exòtic i 
pròxim, la resta del país també n’és 
una mostra. El paisatge de la costa 
del Mediterrani ens resultarà fami-
liar, ple de platges on relaxar-se i, 
alhora, de llocs culturals d’altíssim 
interès, com les ruïnes gregues 
d’Efes, les de Pèrgam i les de Troia, 
totes elles declarades patrimoni de 
la humanitat. A la vegada, les in-
creïbles formacions rocoses de la 
Capadòcia, un lloc únic al món, ens 
deixaran meravellats. Ja sigui explo-
rant-les en vehicle, a peu, en bicicle-
ta o en globus, els seus sorprenents 
paisatges, molts cops descrits com 
a “lunars”, meravellen fins i tot el 
viatger més experimentat. I és que 
l’erosió en la roca calcària durant 
milions d’anys ha creat unes formes 
capritxoses a les roques, no exemp-

tes a més d’interès històric: no no-
més podem disfrutar contemplant 
la bellesa d’aquest paratge, sinó 
també visitant les ciutats subterrà-
nies: aquesta zona de l’Anatòlia Cen-
tral era un enclavament estratègic 
en les rutes comercials entre Euro-
pa i Àsia, i per això patien invasions 
continuades, cosa que va fer que es 
construïssin poblacions senceres 
sota terra. Efectivament, la Capadò-
cia és el que és després de milions 
d’anys, però també podem disfru-
tar el que va passar fa pocs segles.

A Turquia hi trobem altres llocs 
naturals únics al món, com Pa-
mukkale, un paisatge fantàstic de 
cascades petrificades i terrasses es-
calonades d’aigua: l’alta saturació 
de calcita ha creat un paisatge es-
pectacular. I igual d’espectacular i 
exòtic és el llegat otomà a la res-
ta del país, en ciutats com Bursa, 
també patrimoni de la humanitat, 
o Antalya. Els minarets i les cúpu-
les de les mesquites s’alternen amb 
les ruïnes d’antigues civilitzacions 
pròximes, com la romana i la gre-
ga, i altres de més llunyanes, com 
la hitita. Turquia és prou a prop per 
disfrutar de la nostra mateixa cul-
tura a l’altra riba del Mediterrani 
i al seu torn prou exòtica per me-
ravellar-nos i sorprendre’ns amb la 
seva diferència. 

Com arribar-hi 

Turkish Airlines té ni més ni menys 
que quatre vols diaris des de l’ae-
roport del Prat cap a Is tanbul, amb 
freqüències també des d’altres ciu-
tats de l’estat: dos vols diaris des 
de Madrid, un des de Màlaga, un 
des de Va lència i quatre setmanals 
des de Bilbao. Des  d’Istanbul es pot 
connectar amb desenes de destins 
per tot Turquia.

Turkish Airlines és l ’aerolínia que 
vola a més països de tot el món, 
concretament 120, amb un total de 
300 destins. Un dels seus primers 
avantatges és la co nnectivitat: per 
la seva ubicació geo gràfica, Istan-
bul és un ‘hub’ ideal. A més a més, 
ofereix un ‘tour’ gratuït per la ciutat, 
amb menjar inclòs, per a les esca-
les superiors a 6 hores.

www.turkishairlines.com


