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Icelandair reforça
l’aposta per Espanya
No hi ha dubte que les aurores boreals estan de moda i un
dels seus màxims exponents, Islàndia, també ho està.
A causa del furor que el patrimoni natural i cultural islandesos estan causant en el mercat espanyol Icelandair,
aerolínia de bandera islandesa, unirà
de nou aquest any Espanya i Reykjavík amb vols directes.

de cabina a Europa”, explica Eva Bretos Cano, directora de l’oficina de representació d’Icelandair a Espanya.
Un hub enmig de l’Atlàntic

La companyia, que vola de manera directa des de fa 20 anys entre aquests
dos països, segueix amb la seva aposta
per Espanya amb vols directes tots els
dissabtes entre Barcelona i Reykjavík
(del 3 de Juny al 2 de setembre) i tots
els dimecres i dissabtes entre Madrid i Reykjavík (del 10 juny al 16 de
setembre).
Malgrat que la distància entre tots dos
països no és excessiva (a penes 4h30
de vol separen Barcelona o Madrid de
Reyjavík) Icelandair fa servir espaiosos Boeing 757-200 amb tres classes
a bord (Economy, Economy Comfort
i Saga Class) i fa anys que és un clar
abanderat del valor del servei a bord
(amb segell nòrdic) a canvi de tarifes
altament competitives (poden trobar-

Des de fa anys Icelandair està centrada a convertir a Reykjavík i la seva ubicació ideal en ple cor de la ruta polar
en hub per a vols entre Europa i Amèrica del Nord.

se vols per sota dels 300€ a/t i taxes
incloses).
Icelandair es desmarca d’aquesta manera del servei low cost i prova d’això
són totes les comoditats, serveis i amenities que la companyia ofereix als
seus passatgers.

“Tots els passatgers que viatgen amb
Icelandair disfruten d’equipatge facturat gratuït (23 kg en Economy i 32
kg en Saga Class), amplis seients,
pantalles individuals amb el millor
entreteniment a bord, Wi-Fi porta
a porta, servei de begudes i àpats a
bord i un dels millors professionals

Sobre
Icelandair
Icelandair és una companyia aèria
islandesa que va néixer el 1937. Actualment compta amb 43 destins a
Amèrica i Europa, i la seva flota està
composta per 17 Boeing B757. Els
avions d’Icelandair ofereixen tres
classes de servei: Economy Class,
Economy Comfort i Saga Class.

“Kef lavick és un aeroport amb una
mida ideal i accessible per a aquest
tipus de connexions i Icelandair no
para de sumar nous destins a Amèrica del Nord, volant pràcticament cada
dia a 12 ciutats dels Estats Units i 5
del Canadà.

La companyia compta amb dues
rutes setmanal s a l ’estiu des
d’Espanya des dels aeroports de
Madrid i Barcelona a Reykjavík i,
durant tot l’any, vols via un punt
europeu.

Per això Icelandair ha sigut una de les
primeres aerolínies a oferir Stopover o
parada gratuïta de fins a 7 dies a Islàndia, fent possible combinar gratacels
novaiorquesos i guèisers islandesos
en el mateix viatge”.

www.icelandair.es
Blog: www.queverenislandia.com
www.instagram.com/queverenislandia
Tel.: 93 217 91 42
icelandair@discoverspain.net

Helder Gonçalves, soci de l’agència LusoViajes.com

“Un viatge ha de servir
per despertar emocions”
LusoViajes no és una agència típica i tòpica. Va néixer el 2009 amb l’objectiu d’oferir viatges
“amb contingut”: aventures, experiències, cultura i relax en illes paradisíaques i lluny dels
massificats centres turístics que tots coneixem. ¿El seu lema? “Creem emocions”, i ho
aconsegueixen! Helder Gonçalves, originari de l’illa de Madeira, ens parla amb passió de
tres destins encara verges: Açores, Illes de Cap Verd i São Tomé i Príncipe.
-¿Com va sorgir la idea d’oferir viatges allunyats dels clàssics destins
turístics?
Vam començar el nostre projecte l’any
2009 amb la idea d’oferir viatges a
destins portuguesos o excolònies
que en el passat havien format part
de Portugal. Considero que per poder
oferir el millor servei és imprescindible conèixer el que vens, només així
podem orientar i aconsellar el client.
No volíem vendre el viatge típic, amb
un preu tancat, en hotels massificats
i en els quals només hi ha platges i
palmeres. Som experts en el que venem, coneixem els llocs, la seva cultura, la gastronomia, el caràcter de la
seva gent…
-Creeu emocions…
¡Sí! Un viatge ha de servir no només
per desconnectar, sinó també per despertar emocions. Per això sempre informem els nostres clients sobre les
moltes possibilitats que oferim per-

què el viatge acabi sent una gran experiència.Per exemple, a Sao Tomé i
Príncipe es pot fer submarinisme, a
les Açores veure balenes o fer senderisme. Amb aquestes experiències ens
diferenciem de les agències de viatges que ofereixen un preu tancat per
visitar un lloc “turístic” però sense
contingut.
-¿Com és el vostre client?
El nostre target de client ha canviat.
Quan vam començar venien a nosaltres a la recerca del viatge clàssic i decidien el destí en base al preu. Però
aquest tipus de client no és per anar
a les Açores, per exemple. Estem parlant d’un destí verd, sostenible, i volem que continuï sent així, no volem
massificar aquestes illes. Açores no és
un destí de sol i platja. Nosaltres oferim activitats relacionades amb els
volcans, en les variades illes de les
Açores. Ara el client és diferent, busca noves experiències, conèixer altres

cultures i viatjar amb la seguretat que
quan arribi allà tindrà tots els serveis
i estarà ben atès localment per un delegat de Lusoviajes.
-Açores, Illes de Cap Verd i São Tomé i Príncipe. ¿Què destacaries
d’aquests tres països?
De les Açores, la naturalesa, sense
dubtar. És exuberant, verda, neta…És
un paradís. Crec que no existeix cap
imatge que pugui arribar a transmetre la seva bellesa.
A les Illes de Cap Verd hi trobem
platges magnífiques. El destí típic
és l’illa de Sal, però a nosaltres ens
agrada més Boavista, perquè les seves platges no estan massificades, són
de sorra blanca, immenses, precioses.
O l’Illa de San Vicente, on a més de
platges trobem una exquisida activitat cultural i artística, transmet alegria. Una altra de les illes peculiars
de Cap Verd és Santo Antao. És una
illa gran, muntanyosa, i amb unes

característiques molt particulars. La
meitat de l’illa és un paisatge lunar,
de pedra volcànica, i l’altra meitat és
verda, amb penya-segats, fruites tropicals, molta aigua. En alguns aspectes s’assembla a Madeira.
-¿I què podem trobar a São Tomé i
Príncipe?
En aquest país hi ha dues illes precioses: Príncipe i Rolas. Es pot donar
la volta a Rolas en dues hores, només
disposa d’un hotel, té molt poca població i el paisatge és paradisíac, platges
de sorra blanca i palmeres. És un lloc
magnífic per desconnectar i descansar. Sao Tomé és més gran, però amb
un 20 % del terreny verge, és un parc
natural. L’illa és molt pobre; la primera impressió fins i tot pot ser negativa.
Però dues hores després descobreixes
que és una meravella. L’estada allà és
en cabanyes de fusta perfectament
condicionades, a la platja, amb tots els
serveis que puguem imaginar. Allà, la

Un xat que funciona
com una oficina
LusoViajes.com disposa d’un xat a
la seva pàgina web (www.lusoviajes.com) que funciona des de les
9.00 fins a la 1.00 h de la matinada. Donen resposta gairebé immediata a totes les preguntes o dubtes
que puguin tenir els usuaris i informen de les particularitats dels destins que ofereixen.

gent és molt feliç. I pel que fa a Príncipe, dir que l’illa és una reserva natural de la biosfera, 100%.

www.lusoviajes.com
Tel. 91 186 35 92 - 93 658 94 89
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Mèxic, ara més accessible gràcies a
Aeroméxico, la seva aerolínia bandera
Aeroméxico enforteix la seva presència a Madrid i, al comptar amb codi compartit amb Air Europa,
permet als clients viatjar amb més freqüències des de Barcelona als principals aeroports mexicans.
Aeroméxico l’aerolínia
bandera de Mèxic, amb
més de 60 anys operant
la ruta Madrid-Ciutat
de Mèxic, actualment
ofereix nou vols setmanals
entre els dos destins, i a
partir de l’1 de maig del
2017, sumarà tres noves
freqüències, per tenir un
total de 12 vols setmanals.
Aquesta ruta és operada per equips
Boeing 787-8 Dreamliner amb 243
seients, 32 d’ells en Classe Premier,
i el seu nou Boeing 787-9, considerat l’avió més modern del món, amb
capacitat per a 274 passatgers, 36
d’ells en Classe Premier. Aquest últim compta amb reclinació de 180
graus, full f lat bed, configuració
1-2-1, més espai entre seients, finestres més grans, pantalles individuals
touch screen i il·luminació LED – Sky
Interiors. Gràcies a la seva avançada tecnologia, té millores en la pressurització i humitat en cabina, cosa
que permet reduir la fatiga i l’efecte
jet lag.
El Boeing 787-9 d’Aeroméxico compta amb Espacio Premier a bord, amb
les millors marques de begudes i aliments disponibles per als clients de
Classe Premier, un espai únic en el
seu tipus, que fa del viatge una experiència més agradable i còmoda per
als seus passatgers. Addicionalment,
l’aerolínia compta amb Codi Compartit amb Air Europa, les dues sòcies de
SkyTeam, cosa que permet als clients

connectar dins d’Espanya cap als
principals aeroports dels dos països.
Per una altra part, Aeroméxico i AccesRail mantenen un acord comercial, dins del qual es pot comprar el
bitllet d’avió i tren en la mateixa re-

serva, conveni que també brinda als
usuaris més i millors opcions de connectivitat amb els serveis de trens
Renfe, connectant amb 30 destins diferents a Espanya des de l’Aeroport
de Barajas i cap a ell.

D’aquesta manera, Aeroméxico
reforça la seva presència a Espanya, amb l’increment de freqüències, i l’equip més modern de la
seva f lota, brindant la millor experiència de vol amb un produc-

te de qualitat, connectant els seus
clients amb 44 destins a Mèxic, vuit
a Centreamèrica i el Carib, i set a
Sud-amèrica.
www.aeromexico.com
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L’Airbus A350 arriba per primera
vegada a Barcelona de la
mà de Singapore Airlines
La innovació, l’excel·lència i la qualitat del servei formen
part de l’ADN de Singapore Airlines. Prova d’això és que,
a partir del 3 d’abril, Singapore Airlines operarà els seus
vols de Barcelona a Singapur amb el nou Airbus A350,
un dels models més moderns i sofisticats que existeixen
actualment en el mercat aeronàutic i que arriba així per
primera vegada al Prat amb un vol regular.

Aquest avió és un model únic i emble- dicional compromís d’operar una flota
màtic que es distingeix pels seus alts renovada i moderna, enfortint encara
sostres i finestres més grans, més espai més els tres pilars principals de promepersonal, i una il·luminació dissenyada sa de marca de l’aerolínia: l’excel·lència
per minimitzar el jet lag. Així mateix, del servei, el lideratge de producte i la
l’A350 ofereix la possibilitat
connectivitat a través del hub de
que els passatgers disSingapur.
frutin de les últimes
tecnologies i d’un
Actualment, SinSingapore
avançat sistema
gapore Airlines
Airlines reafirma
d’entreteniment
compta amb cinc
una vegada més la
vols setmanals
de la mà de
Kris World. A
de Barcelona a
seva aposta pel mercat
més, la potènSingapur, on el
espanyol amb l’arribada
cia del motor
passatger pode l’Airbus A350 al
de l’A350 perdrà enllaçar
Prat per seguir
metrà volar a
amb gran comés destins de
moditat i rapiconsolidant la seva
llarga distància
desa a qualsevol
connectivitat.
sense necessitat
dels seus destins
d’efectuar parades,
a Austràlia, Nova Zecosa que enfortirà més
landa, Nord d’Àsia i Sudencara si és possible l’important
est Asiàtic. Concretament, des
hub de Singapur.
de l’aeroport de Changi i gràcies a la
seva filial regional SilkAir, Singapore
Amb l’arribada d’aquesta aeronau, Sin- Airlines opera a més de 100 destins en
gapore Airlines segueix fidel al seu tra- 30 països diferents

L’afany innovador de Singapore Airlines es conjuga amb la qualitat del
servei i l’experiència. Així, Singapore Airlines no només modernitzarà la seva f lota amb l’arribada de
l’Airbus A350, també ampliarà la seva
oferta a bord amb una nova classe.
L’aerolínia, que busca sempre millo-

rar l’experiència de viatge dels seus
passatgers, introduirà la Classe Turista Premium per primera vegada a
l’Airbus A350. Amb aquest producte,
la companyia podrà seguir alineant-

se a les necessitats dels seus passatgers i complir el seu objectiu de fer de
cada trajecte una experiència única.
www.singaporeair.com

La nova classe Turista Premium
Ubicada en una exclusiva i espaiosa cabina, la nova classe Turista Premium ofereix
seients més amplis, més espai per moure les cames i una franquícia d’equipatge
més gran, de 35 kg. A més de prioritat en la facturació, embarcament i recollida d’equipatge, el passatger també tindrà accés a la millor oferta gastronòmica
de la mà dels deliciosos menús Book The Cook (disponibles en vols seleccionats) que permeten al passatger reservar amb antelació, el plat principal del seu
menú d’entre una àmplia selecció de plats, que inclouen les creacions elaborades pel seu Panell Culinari Internacional que inclou vuit dels cuiners més prestigiosos del món.
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Servand Casas, alcalde de Mediona

“Mediona és un dels secrets més
ben guardats de l’Alt Penedès”
A només una hora de Barcelona i 20 minuts de la platja, Mediona és un municipi que engloba onze nuclis situats en un entorn
privilegiat de muntanyes, vinyes, hortes i boscos. És el municipi ideal per realitzar rutes culturals, esports a la naturalesa i
disfrutar de l’excel·lent gastronomia local, especialment la seva ruta vitivinícola. A més, el 20 i 21 de maig organitza un festival
internacional de màgia, i el 10 de juny la XII Mostra de Cervesa Artesana, a la qual acudeixen cada any 8.000 visitants.
-¿Què creu que és el primer que hauríem de veure a Mediona?
Jo començaria per disfrutar del nostre entorn natural. Mediona compta
amb diverses rutes que travessen salts
d’aigua, fonts, arbres monumentals,
vinyes i muntanyes. A més a més, altres rutes de llarg recorregut travessen el nostre municipi, per exemple
el camí de Santes Creus a Montserrat. Juntament amb això, espais com
la Cova del Bolet o el Fondall de Valldellòs, són paratges protegits que
tenen una bellesa única a la comarca. Molts visitants ens diuen que Mediona els recorda el paisatge del nord
d’Espanya, més concretament alguns
paratges del País Basc.
-També acullen activitats
esportives…
Mediona disposa de més de 70 quilòmetres de camins preparats per a bicicletes, monopatins i vehicles a motor.
De fet, la nostra orografia és perfecta
per a tot aquest tipus d’activitats i hem
sigut seu d’esdeveniments esportius
molt notables. Aquí s’organitzen car-

Mostra de Cervesa
Artesana i Festival
MediMàgic

FOTOGRAFIA: TONI SANTISO

reres d’orientació,
BT T i ultramaratons que són
puntuables per
a l campionat
de Catalunya i
d’Espanya.

“Molts
visitants
ens diuen que
el paisatge de
Mediona els
recorda el del
País Basc”

-¿I si busquem alguna cosa més
tranquil·la, més
cultural?
Si visita el conjunt artístic del
Castell de Mediona, que és Patrimoni Nacional, en un
moment viatjarà per la
història descobrint la vida
medieval i l’evolució de les cultures. El nostre castell és la joia principal
d’un seguit de construccions religioses molt boniques d’un cert valor artístic arquitectònic: l’Església de Sant
Joan de Cunilles, la de Sant Pere Sacarrea, l’ermita de Mas Xiprès, Sant
Elies, Santa Margarida. Juntament
amb elles el visitant descobrirà masies i també les parets i barraques de
pedra seca, es compten per centenars
a les muntanyes de Mediona i són testimoni d’un passat agrícola recent.
-¿També es poden visitar fàbriques i
cellers?
A Mediona hi ha la fàbrica de moda

femenina Naulover, el visitant veurà
allà com uns senzills fils es converteixen en roba etiquetada que desfila a les passarel·les internacionals.
Els amants de la cervesa poden visitar
la cervesera artesanal Ales Agullons,
que segons els experts és una de les
millors del món. I, si voleu descobrir
un celler de vins on viure tot el procés
d’elaboració, en tenim diversos, des
del monumental Mas Rodó, Tayaimgut o el petit de Can Vic.
-¿Quina oferta gastronòmica i
d’allotjament té Mediona?
Comptem amb 4 bars on se serveixen
menjars i tres restaurants, així com
diversos forns i pastisseries. Estem al
Penedès, per tant la cultura gastronòmica passa per la vinya i l’olivera. A
Mediona, a causa de la seva situació
i al seu microclima, s’elaboren grans
vins i les grans empreses de vi i cava,
que tots coneixem, tenen vinyes a
Mediona. Pel que fa a l’allotjament,
la proximitat amb Barcelona fa que
la gent pernocti poc i és una cosa que
hem de millorar. Comptem amb dos

Els amants de la cervesa artesana,
nacional i internacional, tenen marcada a la seva agenda una data: el
dissabte 10 de juny. Aquell dia, com
des de fa 12 anys, Mediona acollirà
la seva Mostra de Cervesa Artesana,
on 70 cervesers de tot el món oferiran a més de 8.000 visitants les seves
begudes elaborades artesanalment.
Juntament amb l’oferta cervesera hi
ha 60 parades més d’artesania, unes
altres tantes de menjar, així com altres de productes locals. La trobada
cervesera, que dura tot el dia, també estarà amenitzada per música de
jazz.
Abans, no obstant, el cap de setmana del 20 i 21 de maig, Sant Joan
de Mediona acollirà la segona edició del MediMàgic, un festival internacional de màgia coorganitzat per
l’ajuntament i els Amics Màgia Penedés i dirigit a tots els públics que
comptarà amb la participació, entre
altres, del Mag Lari o el Mago Pop i
amb unes entrades que ja es poden
comprar de forma anticipada.

hotels rurals molt exclusius, però ben
aviat tindrem una oferta per allotjarse més econòmica.
-¿Què més destacaria del seu
municipi?
Aquí hi viuen o hi han viscut moltes
personalitats perquè durant un temps
vam ser un municipi amb moltes segones residències. Per exemple, Antonio Ramallets, el llegendari porter
del Futbol Club Barcelona, va viure
amb nosaltres i també tenim veïns
il·lustres com per exemple Roser Capdevila, la il·lustradora creadora de
Les Tres Bessones. Per acabar li diria
que Mediona és un dels secrets més
ben guardats de l’Alt Penedès, i volem obrir-lo a la gent perquè vingui
a conèixer-nos. A una hora de Barcelona, 20 minuts de la platja i dues hores de les pistes d’esquí, es troba un
municipi on un relleu variat, els seus
boscos, els seus camins ben arreglats
i l’entorn natural i cultural són una
joia per descobrir amb el perill que et
robi el cor.
www.mediona.cat
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Hotel & Spa La Collada, La Cerdanya

Relax i desconnexió
amb vistes al Pirineu
Al punt més alt de la Collada de Toses, en ple Pirineu català i molt a prop de
dues de les millors estacions d’esquí d’Espanya, La Molina i Masella, s’alça l’Hotel
& Spa La Collada. Un 4 estrelles amb magnífiques vistes, 90 acollidores
habitacions i un spa únic. La seva ubicació és immillorable per poder
disfrutar tant d’escapades esportives com per relaxar-se contemplant
L’Hotel
panoràmiques inoblidables de la Cerdanya i el Ripollès.
& Spa La
L’Hotel & Spa La Collada disposa 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, que disposa de sauna, hamman, dutxes sensació i tot tipus de rajos i cascades, ofereix
una carta a elegir entre 14 tractaments
diferents.
La proximitat de les pistes d’esquí de
la Molina i Masella –Alabaus es troba

a tan sols 3 km– afavoreix que l’oferta
de l’hotel estigui vinculada als aficionats a l’esquí; però tal com assenyala el
seu director, Jaime Sebastián, “el nostre principal client és el que busca desconnectar i relaxar-se, principalment
pel nostre centre spa, però també per
la nostra ubicació, en ple Pirineu i entre dues comarques molt riques tant pel
seu paisatge com per la seva cultura i
gastronomia”.

Collada disposa

Durant els caps
d’un spa de 2.500
de setmana i va2
que ofereix una
m
cances, són particulars i famílies
extensa carta de
les que disfruten
tractaments
dels serveis de l’hoSebastián comenta:
tel i de l’entorn; de di“Disposem de grans
lluns a divendres són les
salons especialment
empreses les que utilitzen
equipats per acollir qualseles instal·lacions per a formació, reuvol tipus d’esdeveniment, així com
nions i convencions. En aquest sentit, una bona oferta gastronòmica, la pos-

sibilitat de realitzar diferents activitats adaptades a l’època de l’any i, per
finalitzar la jornada, el nostre spa. ¡Reunions perfectes!”
www.hslacollada.com

ARBÚCIES

HISTÒRIA I CARÀCTER
IV Jornades de
Recreació
Històrica

Arbúcies,
1 i 2 d’abril de 2017

Arbúcies se situa en un entorn privilegiat, al costat del Parc Natural
del Montseny i de les Guilleries. A més a més de la naturalesa,
el seu patrimoni arquitectònic és un dels més importants de Catalunya,
amb el Castell de Montsoriu i l’església de Sant Pere Desplà.
L’alcalde, Pere Garriga, està convençut que “els segles
han imprès un caràcter particular a Arbúcies.”
-¿Un caràcter “particular”?
Si, encara que vivim en una
vall, som gent oberta, amables, ens agrada la participació, organitzar activitats… En
un municipi amb només 7.000
habitants, tenim més de 70
associacions que són la principal font de riquesa. Estic convençut que el Montseny és parc
natural perquè, històricament,
la gent d’aquí ha treballat per
harmonitzar el territori, i per
això és parc natural, no al
revés.
-No deu ser fàcil mantenir
l’ordre d’un municipi que té
un 90% del seu territori ple de
bosc…
Arbúcies és autosuficient, tenim de tot: esports, cultura,
festivitats, quatre polígons industrials, càmpings, hotels,
apartaments, gairebé 200 llits
de turisme rural… Som el centre industrial i cultural de la
zona de muntanya de la comarca de la Selva. A més a més, des
de l’ajuntament estem portant
a terme un projecte per dotar
de valor econòmic el bosc. I ho
estem fent amb el màxim respecte a l’entorn, potenciant
les energies renovables. Hem
creat tres calderes de biomassa i aviat estarà en funcionament la quarta. Per això hem
rebut el Premi Solar d’Europa.

-¿El turisme també és font de
riquesa per a Arbúcies?
El Museu Etnològic del Parc Natural del Montseny està a Arbúcies, el visiten 22.000 persones
a l’any i això ens aporta una
gran centralitat. La gran vaixella del Castell de Montsoriu –el
més important de l’arquitectura
gòtica catalana– està exposada
al museu, són 2000 peces de
l’època gòtica, un tresor. Estem parlant de patrimoni: cultural, arquitectònic, natural,
també de gastronomia local,
de tradicions…
-Parli’m de les tradicions
d’Arbúcies.
Li parlaré del “Combat”. Aquí
solem utilitzar una dita: “Arbúcies, gent d’astúcies, mata valons”. Vam començar a creure
que aquesta dita tenia algun
significat històric i vam descobrir que, el 1714, un grup armat no professional de Sant

Hilari, Viladrau i Espinelves,
juntament amb l’exèrcit dels
miquelets, van derrotar dos regiments de l’exèrcit borbó en
el trajecte de Barcelona a Vic.
Actualment, a Arbúcies es pot
veure la recreació més important de Catalunya de l’històric
combat (Combat), amb la participació d’una infinitat de figurants vestits de l’època. El poble
es converteix en un escenari en
el qual es representen les lluites, marxes… Els carrers d’Arbúcies s’engalanen d’època, fins i
tot s’organitzen tallers perquè
les persones que ho desitgin coneguin el funcionament de les
armes d’aquella època o com
es fabrica pólvora. Aquest any
la representació serà el cap de
setmana de l’1 i 2 d’abril, i dissabte a la nit es pot degustar
l’escudella i carn d’olla, ¡hi esteu convidats!
www.arbucies.cat
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Pere Quer, president del Centre d’Estudis Passionarium

Calendari

“Les Passions són un tret d’identitat que
transcendeixen la fe i la religiositat”
Estant a prop la Setmana Santa comencen les representacions de les Passions, una
tradició que a Catalunya ja compleix més de cinc segles d’antiguitat. A Olesa de Montserrat,
els més de 900 voluntaris implicats, s’esforcen per relatar la vida, mort i resurrecció del
personatge central de cristianisme i, potser, el més influent de la cultura occidental.
-Un espectacle que implica 900
voluntaris no ha de ser fàcil de
gestionar. ¿Com es pot explicar que
encara avui, cinc segles després,
segueixi omplint el pati de butaques?
Al meu entendre hi ha diversos motius però el més important, diria
jo, és que s’ha convertit en un tret
d’identitat que transcendeix la fe i
la religiositat. L’Església mai ha sigut amiga del teatre per considerarlo un àmbit pagà, de vici i de pecat,
i al segle XVIII va prohibir aquestes representacions. Algunes localitats van desoir aquesta prohibició i
van buscar la manera de seguir fentles, com és el cas d’Olesa de Montserrat. Al contrari del que pugui pensar
molta gent, darrere de les Passions
no hi ha l’Església, sinó moltes persones, creients i no creients, de dretes i
d’esquerres, del Barça i de l’Espanyol,
que s’uneixen per portar a escena la
vida d’un personatge amb una vida

humà que es va revelar a un poder establert i com aquest poder el va doblegar i el va acabar matant. Crec que
aquest últim és l’enfocament que intenten donar les Passions que es representen avui dia, almenys és sens dubte
l’enfocament que es dona en la d’Olesa
de Montserrat.

que pot resultar, avui dia, sorprenentment actual i emocionant.
-¿Fugen llavors les Passions
del cultiu de la fe i la devoció de
Jesucrist?
Evidentment l’espectacle té una natu-

ralesa religiosa, que és la narració de
la vida, mort i resurrecció de Jesús de
Nazaret, però en escena es pot enfocar des de dos punts molt diferents.
Un, des del cultiu i devoció a aquest
personatge i la seva religiositat, un
altre des del punt de vista de l’ésser

VIATGES & OCI

-¿Com és la resposta del públic?
Extraordinària. Aquesta història enfocada des del punt de vista que comentava anteriorment resulta altament
emotiva i molt actual. El públic empatitza amb la persona que s’amaga darrere d’aquest personatge amb el qual
tots estem familiaritzats, independentment del nostre grau de coneixement
sobre ell. A més a més, resulta un espectacle d’una qualitat impressionant
si pensem que es porta a terme per voluntaris i, sorprenent, quan pot arribar a reunir 300 actors en escena al
mateix temps.

Abril: 2, 14 (matí), 8 i 22 (tarda).
Maig: 1 (matí).

Horaris de
representacions
Horari matí: de 10:15 a 14h.
Horari tarda: de 17:30 a 21:15h.

-Un espectacle d’aquesta envergadura deu comptar amb un període molt
extens d’assajos…
En efecte, encara que no tant com la
gent es pensa. Les representacions comencen al març. Els prop de 80 personatges que tenen text comencen
assajos el desembre de l’any anterior i
la resta d’actors s’hi uneixen al gener.
En només dos mesos es porta a terme
l’assaig de l’espectacle amb els canvis
que s’hagin establert de l’any anterior.
Encara que l’estructura és sempre la
mateixa és un espectacle que s’adapta als temps, així que algunes escenes
canvien, així com l’escenografia, el vestuari, etc. És un espectacle d’avui fet
per a gent d’avui.

www.lapassio.cat

BIGUES I RIELLS

PAISATGE I CULTURA
Bigues i Riells és un municipi del Vallès Oriental format per dos pobles:
Bigues i Riells del Fai. El riu Tenes i els Cingles del Bertí són els dos accidents
geogràfics que aporten caràcter i personalitat a la seva fesomia. L’espai
natural de Sant Miquel del Fai és el més conegut, però no l’únic.
Riells és la porta d’entrada al monestir de Sant Miquel del Fai, el punt de
partida per disfrutar d’un entorn natu-

ral privilegiat, fer senderisme pels Cingles del Bertí i visitar el monestir. El
seu centre històric crida l’atenció per la

Allotjaments rurals
En Bigues i Riells podrem trobar allotjaments rurals molt singulars:
Casa rural Can Batlles
És una masia situada a Riells del Fai, manté l’activitat agrícola i és una de les
herències rurals importants del poble. Està datada del segle XVII, però s’hi van
fer diverses ampliacions durant els segles XVII, XIX i durant el segle XX s’han
fet diverses reformes.
Casa rural La Polvoreria
La Polvoreria és una casa que data, com a mínim, del 1630. Recentment s’ha
rehabilitat i es troba al costat del riu Tenes, al costat del poble però en zona
agrícola.
Hotel Molí de la Torre
Aquest hotel es troba en un dels llocs més enigmàtics del riu Tenes, al seu
pas per Bigues. És ideal per passar un cap de setmana agradable enmig de
la naturalesa.

calidesa dels seus carrers i per la gran
quantitat d’activitats que se celebren
al llarg de l’any, entre les quals destaca una fira de productes de proximitat (Fira de Proximitat), cada primer
diumenge de mes, que es dinamitza
amb activitats gastronòmiques per
atraure el visitant. Tal com ens comenta l’alcalde, Joan Galiano, “si visiten Bigues i Riells no es poden perdre
l’oportunitat de tastar el tomàquet tardà, la mongeta rènega o el pa artesà que
s’elabora a Riells del Fai i el pa de Xeixa
de Bigues”.
La gran part de la població viu a Bigues. A més de l’impressionant Castell de Montbui, situat al cim del Turó
de Montbui a 543 metres sobre el nivell del mar, les activitats relacionades amb la gastronomia i la cultura són
un reclam gairebé irresistible. “La fira
de l’oli de Vera i el mercat del pa, que
se celebra l’últim dissabte de gener, és
una fira molt consolidada. Aquest any
se n’ha celebrat la cinquena edició amb

molta afluència de visitants i la participació de molts productors”, ens comenta Galiano.
A Bigues i Riells tenen clar que no
hi ha cultura sense patrimoni ni patrimoni sense cultura, per això han
apostat per promocionar-los en totes
les seves expressions. En aquest sentit, l’any passat es van organitzar dos
festivals musicals: el Festival de Jazz
Castell de Montbui, a l’octubre; i el Festival Internacional de Música Clàssica, entre maig i juny. “Amb el Festival
Internacional de Música Clàssica –comenta l’alcalde– volem acostar la cultura al territori, per això cada concert
se celebra en un lloc emblemàtic del
municipi.”
Un dels espais públics més simbòlics de
Bigues és la plaça Miquel Bosch, centre

de reunió de festes tan populars com
els Tres Tombs o l’Escudella Popular. Al
març, coincidint amb els Tres Tombs, es
va celebrar la 1a Fira del Cavall Activa.
Aquesta fira partia amb un element diferencial respecte de la resta de mostres del sector equí, en què el públic
només observa. Segons l’alcalde, “en
aquesta fira s’ha buscat la participació activa i el contacte del públic amb
els cavalls”.
Podem dir que Bigues i Riells, si bé
compta amb una gran dispersió geogràfica dels seus pocs més de 9.000
habitants en 28 quilòmetres quadrats,
també és cert que concentra una gran
activitat cultural en els seus dos cors
neuràlgics: la plaça de Riells i la plaça
Miquel Bosch de Bigues.
www.biguesiriells.cat
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Hotel Santa Marta, platja Santa Cristina de Lloret de Mar

Un paradís sota els pins i davant del mar
Ubicat en un un dels enclavaments més espectaculars de la Costa Brava, a la platja de Santa
Cristina, i envoltat de bosc, l’Hotel Santa Marta disposa d’unes esplèndides instal·lacions a
escassos metres de la sorra. L’hotel s’obre a unes meravelloses vistes al Mediterrani.
L’hotel Santa Marta està orientat a un client que busca el lloc
perfecte per disfrutar d’uns dies
de relax i, al mateix temps, recrear-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.
En un edifici senyorial s’integren 58 habitacions de sabor
clàssic on predomina l’elegància, la lluminositat i el confort
a més d’unes exclusives vistes

al mar o a la muntanya. A escassos 50 metres de la recepció de l’hotel i al costat de l’spa

es troba un edifici annex amb
18 habitacions més que, com
ens explica Rafael Espejo, di-

rector d’operacions de l’Hotel Santa Marta, s’han decorat
recentment amb un estil més
contemporani: “Hem iniciat
un ambiciós pla de renovació,
començant per aquestes 18 habitacions, i seguint aquest any
amb una ala d’habitacions de
l’edifici principal que destacaran per un disseny actual
i selecte. “Les habitacions reformades s’estrenen aquesta
primavera. El 2009 ja es va inaugurar el nou spa, integrat a
l’entorn, envoltat de naturalesa i orientat al mar. Com assenyala Espejo, “les vistes des de

l’spa conviden a disfrutar d’un
recorregut relaxant pel circuit
d’aigües o accedir a les cabines de tractaments i massatges, inclosa una de doble per a
parelles”.
La seva gastronomia tampoc
deixa indiferent ningú. Es poden degustar plats exquisits de
la cuina tradicional de la Costa
Brava en el seu elegant restaurant principal o bé en un ambient més desenfadat, com la
terrassa d’estiu o en el reconegut i completíssim “bufet de la

platja”, on també se serveixen
productes de temporada de
màxima qualitat, sota els pins
i davant del mar.
Amb una ubicació estratègica
al sud de la Costa Brava, a prop
de Girona i a una hora de Barcelona, 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

Eva Maria Serramià, regidora de turisme de l’ajuntament del Vendrell

El Vendrell

Ciutat de platges i museus
El Vendrell s’ubica a la zona marítima de la comarca del Penedès, a
la cruïlla entre les demarcacions de Barcelona i Tarragona i on també
conflueixen les vies que provenen del País Basc, Aragó i Madrid. És
terra de pas, i això ha marcat el seu caràcter i el seu desenvolupament,
que ha passat de ser eminentment agrícola a convertir-se en ciutat
balneari gràcies a les qualitats medicinals de les seves aigües termals
i a les seves platges, famoses pel seu alt contingut en iode. Però el
Vendrell no només és platja, també és cultura.
- La costa del Vendrell ha
sigut considerada, en moltes
ocasions, una de les millors
de Catalunya. ¿Què tenen les
platges del Vendrell?
Les platges del Vendrell constitueixen un gran actiu natural.
A les qualitats i beneficis per a la
salut s’hi afegeix que, per la seva
formació, són platges molt familiars, ideals per als nens i les
persones grans. El rierol, la reserva marina de Masia Blanca
i l’espai que s’està renaturalitzant les Madrigues hi afegeixen
valor. Sense oblidar que, a més,
arquitectònicament es conserven característiques dels edificis nascuts al voltant del port
de cabotatge de Sant Salvador,
la Casa Museu de Pau Casals i
l’Auditori, en el qual se celebra
el Festival Internacional de Música Pau Casals; a Comarruga,
l’herència balneària, i l’embrió
conformat per la urbanització
Brisamar, i les platges més naturals del Francàs.
-¿La reserva marina de Masia
Blanca és un dels atractius turístics del Vendrell?
Hi ha molta gent que encara no
la coneix, però és un actiu turístic que genera interès i que

permet unir les activitats lúdiques amb la naturalesa i el medi
ambient.
-¿Quins altres espais o
activitats no ens hauríem de
perdre?
Si es visita el Vendrell no ens
podem perdre els museus. La
ciutat té una concentració de
museus que, la majoria, són
les cases on van viure els personatges il·lustres: Pau Casals,
el Museu Pau Casals a la zona
de Sant Salvador i la casa nativa a la ciutat; Àngel Guimerà,
el Museu Deu, que conté obres
adquirides pel senyor Deu, que
va arribar a ser un dels col·leccionistes d’art més importants
a nivell nacional; i el Museu
d’Apel.les Fenosa, situat en un

palauet del segle XX. També recomano passejar pels carrers
més cèntrics de la ciutat, amb
racons encantadors i una església que és una joia. Si volem, a
més a més, tenir una imatge de
tot el paisatge del Vendrell, hem
de pujar a Sant Vicenç de Calders i, des d’allà, al marge de
veure l’encant del que fa molts
anys era un poble, visualitzarem les vinyes que produeixen
els valorats vins del Penedès,
així com també els camps d’oliveres i el mar.
-Bon clima, excel·lents platges i el xató. ¿El Vendrell és per
disfrutar-lo tot l’any?
Per la nostra ubicació, els nostres hiverns són suaus i els estius temperats, gràcies a la brisa
marina; per tant podem disfrutar de les activitats durant tot
l’any i de la gran quantitat de
festes que s’organitzen al Vendrell, com la Festa Major o les
del Pa Beneït. A més a més, la
gastronomia i l’enoturisme ajuden, amb els productes típics
locals, a disfrutar d’una bona
estada.
www.elvendrellturistic.com
turisme@elvendrell.net
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L’AMETLLA DE MAR
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Agenda gastronòmica

GASTRONOMIA I PAISATGE
L’Ametlla de Mar és un destí turístic eminentment familiar. La seva oferta d’allotjaments, amb nombroses
vivendes d’ús turístic certificat, hotels i càmpings de primera categoria permet disfrutar d’unes vacances
excepcionals amb tota la família. Tant des de l’Ajuntament com des dels hotels i càmpings s’ofereix
un ampli ventall d’activitats per a totes les edats, especialment per als més petits de la casa.

Del 28 d’abril al 14 de maig: VI Jornades de
la tonyina del Mediterrani. Ruta de la tapa roja
(tonyina).
29 i 30 d’abril: VI Diada de la Tonyina Roja.
Del 2 a l’11 de juny: Jornades gastronòmiques
dels fideus rossejats. Ruta de la tapa blava (peix
blau).
10 de juny: XXIII Diada dels Fideus Rossejats.
Del 7 al 16 d’octubre: Jornades gastronòmiques
de l’arrossejat. Ruta de la tapa blanca (peix de
la Llotja).
14 d’octubre: XXXIII Diada de l’Arrossejat.

16 quilòmetres de costa amb 30 cales i platges
d’aigua cristal·lina, penya-segats on els pins
arriben fins al mar, sis banderes blaves, vuit
banderes verdes (platges verdes), zones d’interès
natural, llacunes protegides, piscines i ports
naturals…

reixen un ampli ventall d’activitats esportives,
com ara submarinisme, snorkel, bicicleta, pesca,
excursions, lloguer d’embarcacions, senderisme,
vela, caiac, etc.

El Mar, la Mar com es coneix popularment,
al marge de ser el nom del poble, forma part
de cada racó, de cada espai, de la seva gent
des dels orígens. L’essència marinera impregna cada racó del seu port pesquer, on durant
tot el dia és un espectacle veure el constant
entrar i sortir de les embarcacions, i es culmina cada dia laboral amb la subhasta del peix
a la Confraria de Pescadors.

La proximitat de la desembocadura del riu Ebre
imprimeix un segell especial en el sabor de la
gastronomia de La Cala. El peix i el marisc de
l’Ametlla de Mar adquireixen un gust i sabor especial i peculiar, ple de matisos, que sempre sorprèn el paladar.

Valors naturals
Si li agrada la naturalesa, l’Ametlla de Mar és el
lloc ideal. Alberga una de les zones costaneres
més ben conservades del litoral català, a més
d’àmplies zones protegides, com les llacunes litorals, amb una extensa i variada f lora i fauna
autòctones, com el samaruc.

Turisme gastronòmic

El sender GR-92 de la costa recorre els camins de
ronda que utilitzaven antigament els pescadors
i continuats paisatges naturals que el visitant no
s’hauria de perdre: cales i platges de sorra fina i
blanca, altres de pedres; penya-segats on els pins
arriben fins al mar; llocs carregats d’història, com
el Castell de Sant Jordi o les fortificacions de la

Guerra Civil; espais d’interès natural, com les llacunes de Santes Creus, Torrent del Pi o l’Estany
Tort.
A l’Ametlla de Mar es poden viure intensament
experiències úniques per disfrutar de l’estiu, del
mar i de la naturalesa. Diverses empreses ofe-

L’arrossejat, els fideus rossejats i el suquet de peix
calcinaire són els més típics. Però no ens podem
oblidar de la sarsuela i de les graellades de peix
i marisc. Durant tot l’any s’organitzen jornades
gastronòmiques per promocionar el producte
de qualitat i proximitat de llotja. Destaquen les
dedicades a la tonyina del Mediterrani, ja que
l’Ametlla de Mar té la flota pesquera més important d’aquest túnid.
www.visitametllademar.com

Viu Pineda!

Molt a prop de Barcelona!

Gaudeix en família de l’encant d’una vila marinera i viu experiències inoblidables…
Oficina de Turisme
93 762 50 38 - www.visitpineda.com - turisme@visitpineda.com

Visitpineda
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Enric Roberto, regidor de Turisme de la Selva del Camp

Un viatge per la història
de la Selva del Camp
Descobrir els espais de patrimoni i memòria EPiM de la Selva del Camp
ja és possible amb la nova ruta guiada que posa en valor la riquesa
arquitectònica i històrica d’aquesta població del Baix Camp.
i coneguda també com la Catedral del
Camp, forma part de l’obra de l’Escola
del Camp i es distingeix per ser una
de les escasses obres renaixentistes a
Catalunya.
Més enllà d’una guia arquitectònica, “hem volgut presentar els llocs
d’interès arquitectònic, aprofundint
també en la importància de la tradició associativa i el pes de la sociabilitat agrària de la Selva del Camp”,
manifesta el regidor de Turisme, Enric Roberto.
Recorregut amb àudio-guia

Va ser a finals de 2015 quan es va començar a treballar en el projecte de la
ruta guiada que es va estrenar el mes
de febrer passat, perquè els visitants

puguin conèixer les singularitats de la
Selva del Camp. Entre els espais que
es poden descobrir, hi figura un dels
monuments més distingits de la Sel-

va, el Castell, construït entre finals del
segle XII i principis del XIII al carrer Major. Per la seva part, l’església de
Sant Andreu, projectada per Pere Blai

La ruta s’ha dissenyat perquè cada visitant la pugui fer de forma autònoma
i en l’ordre que prefereixi, podent escoltar un àudio-guia a través del seu
smartphone o tauleta mitjançant un
codi QR publicat en els panells informatius. Així mateix, afegeix Roberto,
“per a grups i sota demanda oferim la
possibilitat de disfrutar de les rutes
amb guies professionals”.

El Ball de la
Mort, un dels
emblemes de la
Setmana Santa
La Setmana Santa de la Selva del
Camp va ser declarada festa d’interès nacional el 2010 i està inclosa
al Catàleg del Patrimoni Festiu de
Catalunya. Dues de les seves cites
més destacades, explica Enric Roberto, són “el Via Crucis al Calvari del Divendres Sant a les set del
matí i el Ball de la Mort”, que es va
recuperar el 2001 i es balla en diferents punts pels quals passa la processó del Sant Enterrament. Com
a prèvia, aquest any la Selva del
Camp acollirà la trobada de més
de 1.000 armats el pròxim 2 d’abril.

epim.laselvadelcamp.cat

www.laselvadelcamp.org
comunicacio@laselvadelcamp.cat
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Castelló d’Empúries

Navegar i volar a Empuriabrava
El pròxim 26 de juny es compliran 50 anys de l’inici d’Empuriabrava, la marina residencial
més gran d’Europa i element singular de la Costa Brava. Empuriabrava adquireix moltes i
diverses formes en funció de l’època de l’any. D’acord amb aquesta idea, durant tot aquest
any se celebraran activitats i festes adaptades a cadascuna de les estacions de l’any.

50 anys
d’Empuriabrava
El pròxim 7 d’abril s’inaugura
l’exposició “50 anys d’Empuriabrava”,
i del 8 al 16 d’abril es realitza la XXIX
Fira del vaixell d’Ocasió, una de les
més antigues i grans d’Espanya.
Per a més informació sobre totes les activitats i festes que es
portaran a terme aquest 2017,
consulteu la pàgina web de
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries:
www.empuriabrava50.cat

Empuriabrava s’ubica al mig de la
Badia de Roses, al costat dels Aiguamolls de l’Empordà i forma part del
pla agrícola de l’Alt Empordà. L’obra
d’enginyeria de construcció dels canals és única al món, amb més de 25
quilòmetres de canals navegables que
es converteixen en una xarxa de carrers d’aigua. Actualment es treballa

perquè aquests canals puguin transformar-se, també, en un corredor biològic que permeti unir les dues parts
del Parc Natural dels Aiguamolls.
L’aiguamoll es caracteritza perquè
està envoltat d’un entorn únic, molt
valorat pels visitants i residents. Un
entorn que explica el seu èxit al llarg
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Castelló
d’Empúries, la
capital medieval
de l’Alt Empordà,
vila Comtal
Al cor del parc natural, a només
3 quilòmetres d’Empuriabrava,
s’aixeca la vila medieval de Castelló d’Empúries, que conserva gran
part del patrimoni monumental i
conviu activament amb una població bolcada a preservar els seus valors, cultura i història.
Deixar-se perdre pels seus carers, descobrir les places, el petit
comerç, restaurants i un petit hotel
amb encant ofereix al visitant una
estada agradable. S’ha de visitar la
Basílica de Santa María del segle
XV, la Cúria Presó Medieval del segle XIV, l’Ecomuseu-Farinera, el barri jueu, l’antiga muralla i el Portal de
la Gallarda.

dels seus 50 anys d’història i que, amb
tota seguretat, tindrà encara més rellevància en un futur.

tres de paracaigudisme més grans i
més coneguts del món, i el Túnel de
Vent, fan que Empuriabrava també sigui una referència internacional en
esport aeri.

de Creus, amb les seves fantàstiques
cales i camins de ronda. La pràctica
de vela, windsurf, kitesurf i altres esports, com el paddle surf i la pujada al
riu Muga en caiac són activitats que
es poden realitzar pràcticament durant tot l’any.

Per als amants de la nàutica i dels esports 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-

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

www.castelloempuriabrava.com
Tel. 972 450 802
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Mollet, Ciutat Europea de l’Esport
El 2017, Mollet ha sigut nomenada Ciutat Europea de
l’Esport. Aquest anunci posa encara més de manifest
la importància de l’esport en una ciutat que compta
amb més d’una trentena d’associacions esportives, 13
equipaments i instal·lacions, més de 5.000 esportistes
federats i una àmplia programació d’activitats esportives
i populars al llarg de l’any.
Precisament el caràcter popular i
participatiu de l’esport ha sigut un
dels motius pels quals Mollet ha sigut elegida com a exemple europeu.
Una animada vida esportiva que es
fa encara més evident amb l’arribada

del bon temps: carreres, bicicletades
i competicions de diferents disciplines es viuen a l’aire lliure a partir de la
primavera. Entre totes les activitats,
que majoritàriament se celebren entre el maig i el juny, tenen una espe-

puguin disfrutar dels beneficis de la
pràctica de l’esport (salut, educació i
integració).
Un dels objectius que es marca
l’Ajuntament de Mollet en el marc
d’aquesta nominació europea és
aconseguir que un 60% de la població faci esport regularment. Per
això, s’impulsaran activitats per fer
caminar la gent fins als 10.000 passos diaris que es consideren saludables i s’organitzaran congressos sobre
l’esport i els seus valors.
L’alcalde Josep Monràs rebia a Brussel·les la bandera que reconeix Mollet com a Ciutat Europea de l’Esport 2017

cial rellevància les dirigides a nens i
joves en edat escolar. En aquest cas,
destaca la Festa de l’Esport al Carrer,

que se celebrarà el 28 de maig i compta amb activitats de diferents disciplines esportives perquè els nens i nenes

www.molletvalles.cat

A l’abril, una cita imprescindible amb els titelles
Cada mes d’abril, el centre de Mollet bull d’activitat amb la Mostra Internacional de Titelles
de Mollet (MITMO). Aquesta fira ja fa més de 10 anys que se celebra i s’ha convertit en un
referent a Catalunya. Durant el cap de setmana del 8, 9 i 10 d’abril, més de 40 espectacles
d’una vintena de companyies diferents ompliran els carrers i places del centre de la ciutat: matí, tarda i nit!
Els principals atractius són la gran quantitat i qualitat dels espectacles, de companyies procedents de Catalunya, Espanya i Europa; representacions gratuïtes i a l’aire lliure; espectacles
itinerants; una fira d’artesans titellaires; i Cal Titella, un espai per veure, tocar i experimentar
amb les diferents tècniques de manipulació de titelles.

ELS SECRETS DE

MONTCADA I REIXAC
Montcada i Reixac i l’aigua han anat de la mà al llarg de la història,
essencialment per la riquesa dels aqüífers dels rius Ripoll i Besòs, que
a més de deixar un llegat cultural i humà, han suposat un recurs natural
per al Rec Comtal, la Mina i la Casa de les Aigües, el tresor amagat de
la ciutat. Actualment es pot redescobrir al Parc de les Aigües.

La Casa de les Aigües de Montcada,
l’estendard del modernisme local i
l’element més significatiu, és una antiga estació de bombament d’aigua
de l’aqüífer del Besòs, construït per
proveir d’aigua potable la ciutat de
Barcelona durant més d’un segle
(1878-1987). Dins del recinte de gairebé
4000 m2, la tranquil·litat acompanya

el visitant en una passejada entre els
singulars edificis d’aquest conjunt industrial. No passa desapercebut el fantàstic trencadís de l’arrimador de la
Sala de Pous o la maquinària de vapor
vertical, pràcticament única al món.
Des de l’Ajuntament de Montcada i
Reixac es difon el patrimoni, l’aigua,
com una característica identitària del

seu territori: els paisatges de la conca del Besòs, de les serralades de Marina i Collserola i de Barcelona; que
connecten tots els elements culturals i hidràulics del municipi. S’han
concentrat esforços per dinamitzar
de forma regular activitats culturals
i d’oci amb el fi de difondre el Rec
Comtal, La Mina i, especialment, la
Casa de les Aigües, l’epicentre de tot
aquest moviment d’aigua que, cada
dia, atrau més visitants.
Aquestes activitats resulten apropiades per a tots aquells a qui els agradin les visites combinades de cultura
i naturalesa. Per això, una de les activitats de més èxit és l’itinerari dels
paisatges de l’aigua de Montcada a
Barcelona pel Rec Comtal, un descobriment de la riquesa aqüífera del territori a través de les infraestructures
hidràuliques de Montcada fins a arribar, vorejant el Rec Comtal per Vallbona, fins a la Casa de l’Aigua de Trinitat
Vella.

Visites teatralitzades a
la Casa de les Aigües
Si es vol visitar la Casa de les Aigües,
l’opció que està obtenint més acceptació és la de l’storytelling, visites teatralitzades com la Fàbrica de l’Aigua
i A tota màquina, que traslladaran
el visitant a un viatge en el temps i
irrompran en un escenari ple de personatges disposats a desentranyar
les incògnites més ben guardades
del recinte.
A més a més, s’organitzen activitats
d’educació mediambiental teatralitzades per sensibilitzar els nens en relació amb l’estalvi d’aigua i al respecte
al medi ambient, com per exemple els
“Contes d’Aigua”, “Les aventures de la
Marina” o la gimcana “Els enigmes de
l’arquitecte Rovira”.
A més, la Casa de les Aigües, com a
màxim exponent del modernisme local, s’ha aprofitat per posar en valor el
llegat arquitectònic i urbanístic, amb la
celebració “Arribada dels estiuejants”,

en què gent de dins i fora del municipi, acompanyats per grups de recreació
històrica, recorren les cases d’estiueig
i els llocs més rellevants d’aquella època de la mà d’uns guies molt singulars,
fins a acabar al Parc de les Aigües, on
els espera un vermut “musical”. L’èxit de
l’estrena va ser tan rotund que aquest
any es tornarà a repetir l’experiència el
diumenge 18 de juny.
Fins aquí, una mostra de la Montcada modernista. Potser el patrimoni
cultural i natural us motivi a un segon descobriment de Montcada pel
Parc Natural de la Serralada de Marina, del poblat ibèric de Les Maleses
o de l’església medieval de Sant Pere
de Reixac.
Casa de les Aigües:
Portes obertes dimecres, dissabtes i
diumenges de 10 a 14h
Visites guiades i rutes:
Tel. 935 651 122
museumunicipal@montcada.org
www.montcada.cat
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Roda de Berà

Descobreix l’encant
de la Costa Daurada

Situat en un lloc privilegiat de
la Costa Daurada, Roda de Berà
ha sigut sempre un punt estratègic important com a porta
d’entrada a la Tàrraco Romana.
El clima mediterrani, la seva
fina sorra daurada i la qualitat de les seves aigües fan de les
platges de Roda de Berà un lloc
tranquil i encantador on disfrutar en família del mar, el sol i la
naturalesa. La seva qualitat està
certificada per guardons de reconegut prestigi com el certificat europeu EMAS, la Bandera
Blava i el certificat ISO 14001.
L’atractiu del patrimoni històric
i cultural, els seus innombrables
racons per descobrir, el caràcter
acollidor dels seus habitants així
com la gran qualitat de les seves platges, converteixen Roda
de Berà en l’encant de la Costa
Daurada.
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‘Protagonistas Luis del Olmo’,
un museu de la ràdio únic
Ubicat al centre cívic La Roca Foradada, en el bonic paratge del
Roc de Sant Gaietà, es troba el Museu de la Ràdio ‘Protagonistas
Luis del Olmo’, conformat per més d’un miler de peces, entre elles
més de 400 aparells radiofònics històrics, de diferents estils i èpoques. Ràdios en miniatura, micròfons històrics i una gran col·lecció
dels premis del famós periodista Luis del Olmo; fotografies, plaques commemoratives i tota la col·lecció dels programes emesos de ‘Protagonistas’ completen aquesta col·lecció única al món.

Corella

Setmana Santa barroca
Visitar Corella, situada a La Ribera de Navarra, és impregnarse de cultura i art barroc. A més de l’arquitectura de les seves
esglésies, palaus i cases, la Setmana Santa corellana és una de
les manifestacions més sorprenents i característiques d’Espanya.
No es tracta d’una processó clàssica, és una representació
a l’aire lliure dels principals passatges de la Bíblia.
La processó del Divendres
Sant de Corella té el seu origen el 1710, data en la qual es
va crear la confraria o Hermandad de la Caridad, encara que es creu que la processó
es realitzava amb anterioritat
a aquesta data. La seva originalitat radica no només en
la seva antiguitat, sinó fonamentalment en la gran participació ciutadana.
Actualment, la processó del
Divendres Sant comença el
seu recorregut a l’església del
Rosario. Per un dia, dones, homes i nens es converteixen en
actors i actrius per representar personatges bíblics, com
Jacob, Isaac, Sant Josep, Judit, Rut, Salomó, etc. També
s’hi inclouen passos processionals, alguns d’ells de gran
qualitat artística, per representar la passió i la mort de
Jesús.
La processó a Corella és escenificació, amb tres moments
àlgids que es converteixen en
verdaderes escenes dramàtiques. Una d’elles és l’entrada a Jerusalem. Després del
pas corresponent, un grup de
nens i nenes porten palmes,
quatre noies aguanten una

Tel. 977 65 70 09
www.rodadebera.cat
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Set Paraules
La tradició de les Set Paraules es realitza el Divendres Sant al
migdia a l’església de Nuestra Señora del Rosario; a l’altar s’hi
col·loca un crist crucificat acompanyat de Maria Magdalena i
Sant Joan. Com a fons de les figures una tela negra a manera de
teló teatral; a més, el cor, el sacerdot i l’orquestra escenifiquen cadascuna de les set últimes frases que va pronunciar Jesús abans
de la seva mort.
alfombra i, finalment, apareix Jesús enfilat en un burro, amb el braç dret aixecat i
l’índex dret. Una altra de les
escenes d’aquest teatre a l’aire lliure és la detenció, durant
la qual Jesús és apallissat per
un grup de “botxins”. I l’es-

cena que culmina el drama i
que centra l’atenció d’un públic que la viu en silenci, es
representa a la plaça del Crucero: la trobada de Crist amb
Cirineu i Verònica.
www.corella.es

Vallromanes: naturalesa, ‘spas’ ecològics i gastronomia
La Serra de Sant Mateu, a mig camí entre el Maresme i el Vallès
Oriental, és l’entorn natural on es troba el municipi de Vallromanes, a
només 25 Km de Barcelona. Aquesta serra mediterrània, formada per
pi i alzina, és el punt de partida perfecte per realitzar nombroses rutes
que ens permetran disfrutar de l’entorn natural.
Als voltants del municipi podrem disfrutar de diverses rutes de senderisme, BTT i trial i
tindrem magnífiques vistes del
Castell de Sant Miquel, la Torre
Tavernera i la curiosa formació
prehistòrica de la Roca Foradada. Un espai perfecte per practicar esports en contacte amb la
naturalesa o, senzillament, passejar. El municipi també compta
amb dues hípiques, un càmping
i un club de golf.
L’oferta gastronòmica és un
altre element destacable de
Vallromanes. El municipi pertany al consorci enoturístic de

la DO Alella i participa en totes
les activitats relacionades amb
el vi. El visitant hi trobarà 13
restaurants i bars que ofereixen propostes a l’altura de tots els gustos i
butxaques.
Pel que fa a l’allotjament, Vallromanes
disposa d’una casa rural i dos hotels d’alt nivell: l’hotel Can Galvany
amb un centre de Spa &
Wellness i l’hotel Mas Salagros Ecoresort & Aire Ancient Baths, que va ser el primer
Ecoresort d’Espanya i que és

A
només 25
km de Barcelona,
Vallromanes ofereix
als seus visitants una
jornada perfecta de
naturalesa, centres
de ‘spa’ ecològics i
gastronomia de
primer nivell

Fira ecològica
i gastronomia

membre de Bio Hotels. Vallromanes també
compta amb una important oferta cultural i
d’oci. A l’estiu, aprofitant
les bones temperatures se
celebren vetllades musicals,
com les nits musicals, que ja
han complert 30 anys i per les

quals han passat músics de la talla d’Ara Malikian o actors com
Abel Folk, que a més va inaugurar el Casal ja fa una dècada.
A només 25 km de Barcelona,
Vallromanes ofereix als seus visitants una jornada perfecta de
naturalesa, spas ecològics i gastronomia de primer nivell.

Els pròxims 13 i 14 de maig,
Vallromanes acollirà la IV
edició d ’Ecofira. Durant
l’edició de l’any passat, més
de mil persones van visitar
les prop de quaranta parades que promouen la sostenibilitat. De la mateixa
manera, els dies 16 i 17 de
setembre se celebrarà la
7a edició de la trobada gastronòmica Tastets de Vallromanes, una fira on la gastronomia es fusiona amb el
territori, el turisme i el nostre
paisatge i durant la qual l’any
passat es van servir més de
10.000 tastets,

www.vallromanes.cat
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Sempre és bona època
per disfrutar d’Alp
El mes d’abril és una època ideal per disfrutar d’Alp, en tots els sentits. En
el domino Alp2500, amb La Molina i Masella, encara es pot practicar esquí,
surf de neu i raquetes de neu. Però amb la irrupció de la primavera ens
esperen moltes més activitats: senderisme, rutes en BTT… Sempre en un
entorn privilegiat. Amb una bona gastronomia local, rutes culturals, comerç,
mercat tots dissabtes… Alp és un municipi per disfrutar-lo durant tot l’any.
Entre les propostes a l’abast dels visitants destaquen totes les relacionades amb la neu, que encara es poden
practicar a La Molina i Masella, un dels
dominis esquiables més importants i
moderns dels Pirineus. Amb el forfet
conjunt Alp2500 es pot disfrutar d’un
domini esquiable de 135 quilòmetres.
Una xarxa de més de 50 quilòmetres
de senders senyalitzats, que van des de la
vall fins a alta muntanya, permet descobrir tots els racons del municipi i disfrutar d’un entorn natural privilegiat, així
com de la fauna i flora de la zona; una
variada oferta per a persones de totes les
edats i en qualsevol estació de l’any. El
mirador del Pla d’Escobairó o bé la pujada en el telecabina Alp2500 ofereixen
vistes espectaculars de la comarca. Els
més petits també podran disfrutar de la
seva estada en els parcs infantils, com el
Parc Aventura als Arbres o el Tubbing de
La Molina.

Alp és un poble viu, en el qual la història es respira passejant pels carrers i
places i on es poden visitar les seves fonts
d’aigua, l’antic safareig o contemplar la
Torre de Riu, que és una antiga torre fortificada transformada, el 1896, en castell
neogòtic de reminiscències romàniques.
Però Alp té una visita obligada: l’església
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de Sant Pere, que malgrat les modificacions posteriors, encara manté la seva
estructura medieval. Es tracta d’una església amb planta basilical, de tres naus,
on es conserven restes pictòriques del
segle XIV.

Mostra de formatges i productes lactis
frescos de la Cerdanya i l’Alt Urgell
El dia 16 d’abril se celebra la VI edició de la Mostra de formatges i productes
lactis frescos de la Cerdanya i l’Alt Urgell, fira que ja compta amb una gran tradició a la comarca. En el mercat artesà es podran degustar i comprar una gran
varietat de formatges, assaborir un maridatge de vi amb formatges o presenciar el concurs per escollir el millor formatge i producte lacti fresc. A més a més,
els restaurants i bars del municipi ofereixen plats elaborats amb els formatges
presents a la mostra.

Si durant aquests dies de primavera disfruteu d’Alp, tingueu en compte l’oferta
d’activitats previstes per a l’estiu. Aquest comença el dia de Sant Pere amb la
Festa Major, i continua amb la tradicional Trobada de Gegants, el Festival de
Blues dels Pirineus, la Trobada d’acordionistes de la Molina, el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FEMAP), les havaneres, les sardanes cada divendres
a la nit, el cine a l’aire lliure… I moltes més activitats obertes a tothom.
Els amants de l’esport podran disfrutar del ral·li Pujada Alp2500 o de la marxa cicloturísta. També s’han de destacar activitats d’altres esports: tornejos de
bàsquet 3x3, biclicletades, carreres de natació i inflables aquàtics a la piscina, zumba, escacs…

www.alp2500.cat

Estella-Lizarra

Descans del Camí de Santiago
Estella-Lizarra, la ciutat més important de la Navarra mitjana occidental, s’assenta en
un gran meandre del riu Ega, el qual s’obre pas entre les muntanyes que l’envolten.
La ciutat és un lloc de descans al Camí de Santiago, un lloc on disfrutar de la
gastronomia, la història, els monuments, el comerç i la gent.
A Estella-Lizarra s’hi pot arribar com a
pelegrí tant en bicicleta com a peu. Dins
del denominat “Camí Francès”, EstellaLizarra és el final de la cinquena etapa,
de 22 quilòmetres, que comença a Puente La Reina i continua per Mañeru, Cirauqui, Lorca i Villatuerta fins a arribar
a la “Ciutat del Camí”.
Al final d’aquesta etapa del Camí de
Santiago, els pelegrins troben un preciós
lloc de descans abans d’iniciar la sisena
etapa, que la uneix amb Los Arcos. EstellaLizarra presenta un immillorable entorn
per poder fer una llarga parada, de més
d’una jornada, i poder endinsar-se de ple
en la gastronomia, cultura i en la història
de la localitat.
La ruta xacobea, origen del
comerç d’Estella-Lizarra
El desenvolupament urbà d’Estella-Lizarra té el seu origen en la ruta xacobea. Va
ser llavors quan va néixer amb força el
comerç i es va convertir en el motor de
la ciutat. De fet, Estella-Lizarra és una
petita ciutat sorgida per i per al Camí
de Santiago. En ella es trobaven les eco-

Arquitectura romànica i gòtica

nomies complementàries de les zones
muntanyoses, criadores de bestiar i elaboradores dels seus derivats, explotadores sostenibles de boscos, fusta, etc.,
amb les de les àrees més planes, productores de cereals, vi, blat… Així va néixer
un mercat que se celebra ininterrompudament els dijous des de fa més de
600 anys.
Actualment, el comerç segueix sent la
base de la seva economia. Es caracteritza per ser molt variat i de gran qualitat,
fins al punt que Estella-Lizarra dona co-

bertura a tota la comarca amb una àmplia oferta comercial i hotelera.
Gastronomia
El riu Ega al seu pas per Estella ha contribuït a proporcionar una gran fertilitat a
la seva terra, així es reflecteix en la gran
varietat de verdures i hortalisses que omplen les taules i que són la base d’alguns
plats típics de la ciutat: les mongetes seques que es prenen a l’estiu abans que
s’arribin a assecar, les mongetes verme-

La ciutat d’Estella-Lizarra es nodreix d’esglésies com les de San Pedro de la
Rúa, San Miguel, San Juan i també d’hospitals, que deixen entreveure la importància que té la presència del pelegrí. A més, el pelegrí pot descansar a l’alberg
municipal, amb capacitat per a 96 persones.
Església de San Pedro: és l’església major del municipi. La portada és de la
primera meitat del segle XIII, d’influència àrab i amb aportacions romàniques.
La construcció de l’interior és de l’últim quart del segle XII. D’aquest període és
la capçalera del temple, format per tres absis als quals s’accedeix mitjançant
una escalinata realitzada el 1893.
Església de San Miguel: la data més antiga de l’obra original és del 1145.
L’església actual pertany a un romànic tardà. Destaca la seva capçalera amb
triple absis semicircular.
Església de San Juan: situada a la plaça de Los Fueros, es va construir a finals del segle XIII. La seva façana principal es va reformar després de l’enfonsament el 1846 de la torre campanar.

lles (denominades a Estella calbotes), etc.
Els peixos també enriqueixen la dieta
dels ciutadans d’Estella-Lizarra. A més
de la truita a la navarresa, fregida i amb
pernil, és molt típic el bacallà ajoarriero, plat que es converteix en una de les

estrelles dels concursos gastronòmics.
Pel que fa a les carns, el plat característic és el porcell rostit, que rep el nom de
gorrín.
www.estella-lizarra.com
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La Comida en la Calle
d’Avilés compleix 25 anys
És l’acte central del programa festiu de la primavera,
amb taula i estovalles per a 15.000 comensals
Avilés està considerada la ciutat medieval asturiana. Aglutina l’essència d’Astúries
en el patrimoni històric del seu casc urbà, l’etnografia del seu entorn rural, les
platges i penya-segats, la riquesa gastronòmica i l’animació de l’activitat festiva.
Les
Fiestas del
Bollo, d’interès
turístic nacional,
se celebren
del 15 al
17 d’abril

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.
La Setmana Santa local recull la tradició de confraries i processons, de
les quals es té notícia des del segle
XVII. Declarada per la seva singularitat festa d’interès turístic, les nou
confraries d’Avilés organitzen 10 processons al casc antic.
El final del calendari de processons dona pas a les Fiestas del Bollo,
d’interès turístic nacional, que aquest
any se celebren del 15 al 17 d’abril.
Neixen a finals del XIX, com a mani-

festació de convivència i participació
popular, per celebrar l’arribada de la
primavera. 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, denominat Bollo, amb
el qual els padrins i

La
Setmana
Santa local
recull la tradició
de confraries i
processons que
s’organitzaven al
municipi des del
segle XVII

les padrines obsequien els seus
fillols.
El Diumenge de
Pasqua recorre els
carrers de la ciutat
una àmplia desfilada
de carrosses engalanades amb motius festius, acompanyats
de gegants i capgrossos, bandes
de música, de
gaites i grups
folklòrics.
El Dilluns de
Pasqua, l’acte central i multitudinari
des del 1993 és la Co-

mida 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 compartir tertúlia i àpats elaborats a casa o encarregats als restaurants. Amb l’edició
del 2017, la Comida en la Calle d’Avilés
compleix 25 anys.
El visitant és convidat a compartir
taula i estovalles amb els veïns de la
ciutat als carrers del casc antic medieval, 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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José Luis Soro, conseller de Vertebració del Territori, Mobilitat i Vivenda del Govern d’Aragó

“Viatjar és fer màgia
amb la quotidianitat”
El conseller del Govern d’Aragó de Vertebració del Territori, Mobilitat i Vivenda per la Chunta Aragonesista, convida en aquesta entrevista a
recórrer el seu petit país, Aragó, de nord a sud, d’est a oest i el compara amb una paleta inigualable d’olors, sabors, sensacions i tranquil·litat.

“Diuen que viatjar et fa lliure i savi, perquè
viatjar és somiar amb destins inimaginables,
és fer màgia amb la quotidianitat i tornar-li a
l’ànima, insaciable i humil, un lloc per al descans, per a l’abandonament, l’èxtasi, la curiositat i la tranquil·litat. Volem traspassar fronteres
per arribar a estepes que un dia vam imaginar,
pujar cims per tocar amb els nostres dits el cel de
la glòria i sense aturar-nos recórrer el curs dels
rius que són artèries vives en el nostre paisatge
somiat”. Amb aquestes paraules explica aquest
polític atípic el que és el viatge, perquè a més de
ser-ho de vertebració, mobilitat i vivenda, ho és
de turisme.
Diuen que el polític ha de ser altiu i que mai sap
ni pot, perquè així li van dir que havia de comportar-se, demanar perdó; José Luis Soro, no obstant, sap fer-ho, perquè ha arribat per demostrar
que el polític sap d’humanitat, de respecte, de tre-

ball i d’amors que s’amunteguen en el revers dels
seus ulls clars que miren cap a l’horitzó amb el desig que per fi canviï alguna cosa.
-¿Què és el turisme per a José Luis Soro?

El turisme és moltes coses: és llibertat, és coneixement, és viatjar i somiar, però també, i indubtablement, és un instrument necessari per a la
vertebració territorial, que tant necessita Aragó. Però, a més a més d’eina de vertebració ter-

La reobertura de
la línia ferroviària
Canfranc-Pau
La reobertura de la línia ferroviària
que uneix Canfranc i Pau ha sigut
realment una lluita històrica. És un
projecte molt il·lusionant que busca recuperar l’esplanada de l’Estació Internacional de Canfranc
sense que es modifiqui ni tampoc
s’enderroqui cap dels seus edificis, que són autèntiques joies.
“Volem que les obres comencin durant l’any 2018”, manifesta
José Luis Soro, “i d’aquesta manera podrem començar a veure com
el pas del temps i l’oblit queden
arraconats, mentre aquesta estació reneix”.

ritorial i cohesió social, el turisme és proveïdor
d’emocions, de sensacions, de records, de moments feliços. I Aragó, sens dubte, és el lloc perfecte per a tot això.
-¿Què l’enamora d’Aragó?
Aragó té tots els matisos, tota la paleta de colors
i sensacions: és el castell de Peracense, al Jiloca,
rogenc i imponent; la colònia romana de Lépida
Celsa, a Velilla de Ebro, o el nucli medieval ribagorçà de Montañana, aturat en el temps. Aragó
és neu, rius, boscos de pins, faigs, roures, alzines,
savines; és fruiters i cereal, olivera i vinya. És Peña
Montañesa, Ordesa, Guara, els Mallos de Riglos,
les estepes dels Monegres i Belchite, els Órganos
de Montoro, la Serranía Ibérica. És història, catedrals i una estació oblidada i maltractada que des
del meu departament volem recuperar.
-Parli’m més del seu Aragó.
Aragó és llocs únics, com San Juan de la Peña, on
aquest país enfonsa les seves arrels, la Catedral
de Jaca, Alquézar. Els nostres castells: els àrabs
de Calatayud o l’Aljafería, els romànics de Loarre
o Sádaba, el del Papa Luna a Illueca, el templer
de Montsó i el d’Alcanyís de l’orde Calatrava. Són
tantes i tantes coses que l’únic que puc dir: vine
i coneix Aragó. No voldràs anar-te’n.
www.aragon.es
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Ana Isabel Fernández Samper, Directora General de Turisme, Comerç i Artesania de Castella-la Manxa

“A Castella-la Manxa es rep el visitant
amb els braços oberts i aquesta
és la millor promoció turística”
Al patrimoni cultural i natural de Castella-La Manxa s’hi ha de sumar una completa oferta d’allotjament
i unes rutes temàtiques que concentren el millor de les cinc províncies que componen la regió.
Atractius suficients per fer d’un viatge a Castella-la Manxa un pla inexcusable,
tant per al turisme nacional com per a l’internacional.
-¿Quina importància té el turisme a
Castella- la Manxa?
El turisme mostra una terra que
disposa d’un ric i variat patrimoni cultural i natural en les seves cinc
províncies. És un sector que ha evolucionat durant els últims 15 anys d’una
manera exponencial. Malgrat la crisi, Castella-la Manxa ha entrat en un
període de recuperació des del 2015 i
s’ha arribat a unes xifres històriques
el 2016.
-¿Quins punts forts té la regió pel
que fa a oferta turística?
Són moltes les singularitats de la
nostra oferta que ens permeten diferenciar-nos de destins competidors.
Això fa que puguem oferir un producte únic que permet atraure diferents vetes de mercat: per al turisme
que viatja en família, per al sènior, per
als que busquen cultura i patrimoni, o
turisme de naturalesa. També estem
orientant estratègies per atraure estudiants d’espanyol a la nostra terra
o potenciar el turisme de congressos i
negocis. El turisme rural i el desenvolupament d’activitats en la naturalesa
en aquests moments estan creixent de
forma exponencial.

torn mediambiental molt poc degradat i és responsabilitat de tots
preservar-lo i millorar-lo.
-¿Quina projecció internacional té
el turisme castellà-manxec? ¿S’està
seguint alguna línia d’actuació per
potenciar-lo?
El turisme internacional ha representat tradicionalment un 15% aproximadament de la nostra demanda,
enfront del 85% de turistes nacionals.
En els últims anys, gràcies a la nostra
estratègia de promoció internacional
basada en l’optimització dels recursos disponibles, estem intentant tenir una presència més gran tant en els
nostres mercats internacionals més
tradicionals, com poden ser el Regne
Unit, França o els Estats Units, com en
l’obertura a altres amb un gran potencial com Rússia o la Xina.

-¿Quines tendències s’observen pel
que fa a preferències d’allotjament?
El turista s’allotja principalment en
hotels, que és l’oferta més nombrosa que tenim, amb prop de 3.500
establiments i 65.000 places disponibles. Però el creixement més no-

Rutes literàries: terra d’inspiració
Les rutes de component literari suposen un dels punts forts de l’oferta turística de Castella-la Manxa. Entre elles ocupa un lloc destacat la “Ruta de Don
Quijote”, un itinerari cultural icònic de la regió que aquest any s’ha rellançat.
Castella-la Manxa va servir d’inspiració a Cervantes per escriure l’obra més
important de la literatura universal i ho va fer posant en valor totes les coses
bones que té aquesta terra: els seus valors, la seva gastronomia, els seus
costums i tradicions i la senzillesa de la seva gent. Els paisatges i racons que
durant 400 anys han fet somiar tanta gent arreu del món estan avui dia tal
com els va conèixer Cervantes, i suposen tota una experiència per conèixer
i submergir-se en l’obra del Quixot. Però Castella-la Manxa no és només el
Quixot. En la línia de les rutes culturals comptem amb altres itineraris de gran
interès, com la “Ruta a la Alcarria”, seguint els passos de Camilo José Cela
a Guadalajara.

table dels últims anys s’ha notat en
l’oferta extrahotelera: l’allotjament
en cases rurals i apartaments turístics ha crescut un 30% l’any 2017. Això
ha fet que aquest tipus d’establiments
hagin apostat per la qualitat, amb
allotjaments rurals de somni, impressionants finques, vil·les, palaus o edificis singulars.
-¿En què consisteix el Pla Estratègic
de Turisme de CLM i quins
objectius persegueix?
És un Pla que s’estructura en diferents
línies estratègiques i que té com a fi
últim posicionar Castella-la Manxa
amb una oferta turística especialitzada i diferenciada, basada en la
marca de ser la Terra de Don Quixot,
principalment.
-¿A quins reptes s’enfronta CLM
com a potència turística a mitjà
termini?
El més important és captar més demanda estrangera. Estem vivint un
moment històric en arribada de turistes internacionals, que si bé busquen
el sol i platja, per la ubicació de la nostra regió podem ser un destí per a qui
busca disfrutar del patrimoni o de la
naturalesa. Tenim a més excel·lents
comunicacions per carretera i per
alta velocitat, i estem a menys d’una
hora d’aeroports internacionals i de
les principals platges.
-¿Quin tipus de rutes es poden efectuar a la regió?
Castella-la Manxa és una regió enormement variada pel que fa a paisatge

i cultura, motiu pel qual l’oferta de rutes temàtiques és diversa. A més de les
rutes literàries, també participem de
rutes culturals interregionals com “El
Camino del Cid”. Posseïm també rutes centrades en la naturalesa i el paisatge, com la “Vía Verde de La Jara”, o
nombrosos recorreguts de senderisme o cicloturisme. També Rutes Cinematogràfiques, que recorren on es
va rodar la famosa pel·lícula Amanece
que no es poco de José Luis Cuerda o Volver de Pedro Almodóvar. La ruta dels
castillos, la ruta del romànic o la dels
dinosaures a Cuenca són altres propostes interessants.
-¿Com s’enfoca el turisme sostenible
de la regió?
La sostenibilitat és molt important
i ha de formar part d’una estratègia
transversal que asseguri la preservació del nostre territori per a les generacions futures. A Castella-la Manxa
tenim la sort de comptar amb un en-

-¿De què se sent més orgullosa pel
que fa a oferta turística?
De la immensitat d’aquesta regió pel
que fa a patrimoni i a espais naturals, però també de l’arrelament de
les nostres tradicions, ja siguin festes, gastronomia o artesania. També
em sento orgullosa de l’hospitalitat de
la nostra gent. El castellà manxec és
pròxim, humil, acollidor i rep el visitant amb els braços oberts, i aquesta
és la millor campanya de promoció turística que podem tenir.
-¿Quin dels destins turístics de la
regió és el seu favorit i per quin
motiu?
No podria escollir un destí però sí que
en puc recomanar alguns de singulars
i poc coneguts com els pobles de l’Arquitectura Negra a Guadalajara, la Serranía de Cuenca, el parc cinegètic El
Hosquillo, la Sierra del Segura a Albacete, Almadén a Ciudad Real, i castells
medievals com el d’Escalona o Oropesa a la província de Toledo.
www.turismocastillalamancha.es
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Platja de Rodas a les illes Cíes, “joia” del Parc Nacional das Illas Atlánticas

Els grans festivals d’estiu, a Rías Baixas
L’estiu obre la temporada de música, platja i descans, ingredients comuns que
ofereixen els festivals Rías Baixas: varietat d’estils musicals per a tots els públics
juntament amb experiències turístiques i gastronòmiques en diversos punts de
la geografia.
Atlantic Fest
A Illa de Arousa, 30 de juny i 1 i 2 de juliol
Un festival que convida a descobrir i experimentar. El festival disposa de quatre escenaris distribuïts per diferents punts d’una illa, la preciosa Illa de Arousa.
Artistes coneguts comparteixen cartell amb petits grups que busquen la seva
gran oportunitat amb propostes de gran qualitat.

DIPUTACIÓ DE PONTEVEDRA

Ens veiem al Camí
de la Costa
El Camí Portugués de la Costa es va estrenar com a ruta oficial el maig del 2016.
Des d’A Guarda fins a Santiago de Compostel·la són al voltant de 150 quilòmetres
d’itinerari al peu de penya-segats, platges, ries i conjunts històrics. El recorregut
confirma l’expressió que hi ha tants Camins de Santiago com pelegrins existeixen.

Cultura Quente
Caldas de Reis, juliol
És el festival de rock degà a Galícia. Durant dos dies, la vila termal de Caldas
de Reis es converteix en punt de referència per als apassionats dels festivals
musicals, que poden disfrutar del millor rock internacional i nacional, en un entorn natural privilegiat, sota una roureda i al costat del riu. L’organització habilita una zona d’acampada a bon preu.
Portamérica
Caldas de Reis, 13, 14 i 15 de juliol
El Festival Portamérica se celebra aquest any per primera vegada a Caldas de
Reis després d’uns quants anys instal·lat a Nigrán i segueix fidel a la seva filosofia: oferir una experiència de turisme alternatiu a les Rías Baixas, amb un
cartell d’artistes de primer nivell i el mateix concepte musical. A Portamérica
convergeixen els universos culturals d’Europa i Amèrica, a través de la música i la gastronomia.
Sinsal
Illa de San Simón, Redondela 21, 22 i 23 de juliol
És un dels festivals més singulars d’Europa. Es desenvolupa durant el dia i el
públic només pot accedir al festival en els vaixells llogats per l’organització. El
viatge a l’illa de San Simón és el punt de partida d’una experiència que únicament 800 persones al dia podran disfrutar. El cartell és secret, però ple de música internacional de gran qualitat.
SonRías Baixas
Bueu, 3, 4 i 5 d’agost
Música, platja, oci i gastronomia es combinen en un esdeveniment organitzat
per festivalers per a festivalers, i tot plegat en un entorn urbà, còmode i accessible. El cartell de SonRías es compon de bandes de diferents estils i procedències que tenen un aspecte en comú, un directe enèrgic i festiu que converteixen
el festival en una experiència única.
O‘Marisquiño
Vigo 11, 12 i 13 d’agost
És un dels festivals de cultura urbana i esports d’acció més importants d’Europa.
Durant tres dies, ofereix de forma gratuïta un esdeveniment a l’aire lliure amb
competicions i exhibicions de skate, BMX, freestyle motocròs i dirtjump, a més
de concerts, grafits i dansa urbana.

Cascada del Riu Barosa, al municipi de Barro

El Camí de la Costa és un dels més bonics gràcies als paisatges del tram litoral que travessa. Una vegada creuada
la desembocadura del riu Miño, procedent de la localitat portuguesa de
Caminha, la ruta xacobea transcorre
en paral·lel a la costa atlàntica per A
Guarda, Oia, Baiona, Nigrán, Vigo i
Redondela, on enllaça amb el Camí
Portuguès principal en direcció a Pontevedra i Caldas de Reis fins a arribar
a Santiago.
La desembocadura del riu Miño marca l’origen del Camí de la Costa en terres gallegues. Els pelegrins travessen
viles marineres, com A Guarda; enclavaments monacals que contemplen el
mar, com el de Santa María de Oia del
segle XII i conjunts historicoartístics
com el de Baiona. En el seu recorregut
cap a Santiago, els pelegrins poden
admirar el paisatge rural de San Pedro da Ramallosa, a Nigrán, i al llarg
del seu camí travessen el nucli urbà de
Vigo, la ciutat més gran de Galícia. En

aquest tram disfrutaran de les espectaculars vistes de la ria de Vigo. Els
pelegrins arriben fins a Redondela, on
enllacen la seva ruta amb el Camí Portuguès central i prossegueixen el seu
trajecte. La panoràmica de la badia de
San Simón els acompanya.
En el seu periple també hauran de salvar cursos f luvials a través de bonics
ponts medievals o romans com Ponte
Sampaio. A Pontevedra espera la Virgen Peregrina i en la seva continuació cap a Caldas de Reis coneixeran
la vila d’aigües termals. Pontecesures
serà una altra de les ocasions en les
quals es veuran obligats a travessar un
riu, en aquesta ocasió l’Ulla, que és el
delimitador natural de les províncies
de Pontevedra i la Corunya.
Parts del traçat s’assenten en algunes
de les calçades de la Gallaecia romana.
Entre elles, la Via XIX, que va guiar els
caminants durant les primeres èpoques de pelegrinatges i va constituir

una línia d’intercanvi cultural i econòmic entre Galícia i Portugal.

Revenidas
Vilaxoán, Vilagarcía de Arousa 18, 19 i 20 d’agost
Revenidas és una de les cites imprescindibles de la festa musical i cultural al
costat de la platja d’O Preguntoiro, a port de Vilaxoán. Pel seu escenari passaran en aquesta edició artistes de diferents estils i també un dels millors aparadors de la música gallega actual.
Portamérica

Sinsal

O’Marisquiño

Revenidas

Una experiència inoblidable
La ruta del litoral ens ofereix unes experiències i unes imatges per guardar
a la retina per tota la vida més a través de les Rías Baixas des de l’inici,
amb la Praia da Foz a la desembocadura, la muntanya de Santa Trega
regnant sobre A Guarda, i l’Oceà Atlàntic a l’oest.
El camí ens depara des del descobriment d’un dels poblats galaicoromans
més grans del nord-oest peninsular,
fins al monestir d’Oia, amb origen al
segle XII a peu de mar. Davant dels
nostres ulls es desplegaran penya
-segats, viles marineres, platges,
l’arxipèlag de les Cíes –joia del Parc
Nacional Illas Atlánticas i conegudes
pels romans com a Illes dels Déus–,
la badia de San Simón, fars, conjunts
històrics com el de Baiona, Vigo, Re-

dondela i Pontevedra, pazos, senders
f luvials, enclavaments privilegiats
per a l’observació d’aus, cavalls salvatges i espècies arbòries autòctones. Tot

maridat amb una exquisida gastronomia i vins mundialment reconeguts.
www.turismoriasbaixas.com
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Escoles Oficials d’Idiomes de Barcelona

“Barcelona és una ciutat professionalment i
socialment plurilingüe i el valor de les Escoles
Oficials d’Idiomes està més vigent que mai”
Visitar un país sent competent en la seva llengua enriqueix considerablement l’experiència del viatger,
així ho expressen els directors de les sis Escoles Oficials d’Idiomes de Barcelona.
Els més de 200 professors de les sis Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) de Barcelona (Drassanes, La Pau, Sants, Vall
d’Hebron, Sant Gervasi i Guinardó,)
ensenyen cada any més de 20 llengües estrangeres a prop de 20.000
alumnes en diferents modalitats de
cursos. A més a més, l’oferta formativa oficial i reglada d’aquestes escoles
públiques es completa amb una sèrie
d’activitats culturals, impulsades moltes vegades pels alumnes, lligades als
països d’aquestes llengües.
Els sis directors de les EOI de Barcelona ens reben a l’escola degana de la
ciutat, la de Drassanes, fundada el 1971
i la que compta amb un nombre més
gran d’alumnes i oferta d’idiomes. La
seva directora, Gemma Verdés ens
explica l’evolució que ha experimen- setmana i plataforma Moodle). També
tat el fenomen de les EOI: “inicial- tenim cursos oficials quadrimestrals
ment l’oferta de les nostres escoles se de més de 130 hores. I juntament amb
circumscrivia a ensenyar un idioma aquesta oferta oficial, vàlida dins del
en cursos anuals durant 6 anys. Érem marc universitari europeu, oferim una
i som un garant en la formació reglada sèrie de cursos d’idiomes menys estui oficial d’idiomes — les EOI depenen diats; cursos monogràfics d’idiomes
del Departament d’Ensenyament
sobre un tema concret; castellà i
de la Generalitat i del Concatalà per a estrangers; o les
sorci d’Educació de Barofertes de cursos d’estiu
celona— a un preu
que es realitzen durant
“Les
competitiu. No obsel mes de juliol, en els
EOI són
tant, hem evolucionat
quals també hi ha curuna iniciativa
al que ens demanen els
sos per a joves de 14 a
nostres alumnes, am16 anys.”
única a
pliant l’oferta d’idiomes
Europa”
i les modalitats de cursos
També està canviant el
pel que fa a durada i espeperfil d’estudiant. Segons
cialitat, així com incentivant
ens detalla Angèlica Sanz, la
la realització d’activitats culturals
directora de l’EOI de Sants, “si bé
afins.” I per descomptat les EOI actuen cada escola, per la seva ubicació a la
com a punt de certificació oficial del ciutat, té un perfil d’alumne propi,
nivell de competència lingüística de sí que tenim patrons comuns. Molts
totes aquelles persones que vulguin un alumnes cursen estudis per completítol oficial d’idiomes.
tar la seva formació. Estudiants universitaris als quals es demana el nivell
Xavier Ponce, secretari de l’EOI La Pau B2 per graduar-se, altres volen curens detalla l’oferta formativa, “el curs sar Erasmus, alguns que es plantemés comú és l’extensiu anual presen- gen anar a treballar a fora d’Espanya…
cial (de setembre a juny, 130 hores en Juntament amb aquests, professionals
total, 5 hores a les setmana i una du- als quals la seva empresa els demarada de 6 anys), que també té una mo- na ser competents en idiomes com
dalitat semipresencial (2 hores a les l’anglès, francès o alemany, per exem-

Fins a 20 idiomes
diferents i ofertes
de cursos d’estiu

ple. I, per descomptat, també tenim
l’alumne que simplement és un enamorat de les llengües i que cursa un
idioma pel plaer d’entendre i ser més
competent en aquella llengua i en
aquella cultura si viatja a aquell país
o regió.” Per últim, les EOI tenen un
tipus d’alumne molt específic com el
que busca un curs sobre un tema concret, per exemple literatura àrab contemporània o anglès mèdic; o el curs
que serveix per adquirir unes habilitats concretes, com els cursos per
practicar l’expressió oral.
El nou tipus de curs i d’alumne es combina amb una metodologia formativa a les EOI que també ha canviat. Per
a Llúcia Molinos, directora de l’EOI
Vall d’Hebron, “per descomptat que
es manté el rigor acadèmic i formatiu
que ens correspon al ser una escola pública. Però la formació va molt més enllà de la mera gramàtica i sintaxi de
l’idioma. No ens limitem a conèixer la
llengua, ens endinsem en la cultura de
cada país o regió on es parla. Per això,
impulsades pels alumnes i també per
les diferents escoles, s’han creat grups
(lectura, cine, fins i tot sèries de TV).
Amb això la formació es fa més amena i més completa. A més, comptem
amb materials audiovisuals propis i
referenciem als nostres alumnes tots
aquells continguts digitals de qualitat
que es poden trobar a Internet.”
El plaer de conèixer una llengua i ser
competent quan es viatja és un element que destaquen tots els professors de les EOI. Jordi Jané, director
de l’EOI Sant Gervasi apunta que “a
les nostres escoles és habitual trobar
l’alumne que cursa una llengua perquè està molt interessat en un determinat idioma o en una regió del món.
Fins i tot tenim alumnes que cursen
diversos idiomes a la vegada. Des de

l’EOI creiem que no hi ha millor manera de conèixer un nou país o una nova
cultura si es poden comunicar mitjançant l’idioma, encara que sigui mínimament, amb els habitants del lloc, i
comprenent directament tota la informació que rep el viatger. És cert que
l’anglès pot ser suficient, però viatjar
coneixent la llengua del lloc és una experiència diferent i més intensa, una
manera d’obrir la ment.”

Les Escoles Oficials d’idiomes de
Barcelona són centres públics
no universitaris, d’ensenyament
d’idiomes moderns i de certificació
oficial del nivell de competència lingüística. Si bé per trajectòria, mida i
nombre de professors i alumnes, totes les EOI de Barcelona compten
amb la seva pròpia oferta de cursos,
en general s’imparteixen cursos oficials d’alemany, francès i anglès i a
l’EOI de Barcelona Drassanes, a més
d’àrab, català, coreà, xinès, espanyol,
eusquera, grec, holandès, italià, japonès, portuguès i rus. Juntament
amb l’oferta oficial, també es poden
cursar idiomes com txec, dàrija, gallec, persa, polonès, romanès i suec.
De la mateixa manera, ja està oberta la preinscripció dels cursos d’estiu,
amb una modalitat dirigida a nois i
noies més grans de 14 anys, una iniciativa perfecta per a alumnes de
secundària.

Quaranta anys després de la fundació de la primera EOI a Barcelona,
Drassanes, el model ha evolucionat i
s’ha convertit en un referent. Segons
ens explica M. Luisa Pérez, directora
de l’EOI de Guinardó, la més recent i
creada el 2011, “el nostre model és un
èxit en part perquè Barcelona ja és una
ciutat plurilingüe en molts dels seus
barris i, especialment, en aspectes socials i professionals. Això fa que tinguem més vigència que mai. A més
a més, en determinats idiomes com
l’anglès, cada vegada oferim més cursos superiors, això demostra que la població cada vegada és més competent
en aquesta llengua. També afegiré que
és una iniciativa única a Europa. En
altres països no hi ha models similars
a les EOI i si n’hi ha no són tan complets. Per això crec que hem de posar
en valor la nostra funció.”

com augmentar l’oferta d’idiomes i
cursos especials; també volen arribar
cada vegada més als joves o donar-se a
conèixer més entre els veïns dels barris on estan situades aquestes escoles, que segueixen sent el lloc idoni per
aprendre llengües estrangeres i realitzar activitats culturals internacionals
sense sortir de Barcelona.

Per un altre costat, actualment ja no
es produeixen llargues cues per matricular-se, “avui tot és telemàtic i, si
bé sempre hi ha gent que es queda fora
dels cursos més demanats, podem dir
que l’equilibri entre l’oferta i la demanda cada vegada és més gran, en part
per la f lexibilitat dels cursos i també
pels nous models laborals dels nostres
alumnes”, assenyala la directora d’EOI
Guinardó.

EOI Barcelona – Sant Gervasi
Av. Príncep d’Astúries, 23-27.
T. 93 241 16 33
www.eoisg.cat

Si bé les EOI afronten nous reptes,

EOI de Barcelona- Drassanes
Av de les Drassanes, 14. T. 93 324 93 30
www.eoibd.cat
EOI de Barcelona – Vall d’Hebron
Av. de Jordà, 18. T. 93 418 74 85
www.eoibcnvh.cat
EOI Barcelona – Sants
C. dels Comtes de Bell-lloc, 86. T. 93
667 18 94
www.eoisants.cat

EOI Barcelona – La Pau
C. d’Empordà, 16. T. 93 498 62 90
www.eoilapau.net
EOI Barcelona – Guinardó
Av. Mare de Déu de Montserrat, 78.
T. 93 554 20 05
www.agora-eoi.xtec.cat/eoiguinardo/
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COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

PÀGINA PATROCINADA PER

LES SEYCHELLES
EL PARADÍS A LA TERRA

Temperatures entre 25 i 30º d’oscil·lació durant tot l’any, platges d’aigua cristal·lina, vegetació espectacular
i fauna endèmica. Si t’agrada observar la naturalesa i realitzar activitats com el busseig, les Seychelles,
un arxipèlag situat a l’oceà Índic, és el lloc perfecte. I si simplement vols estirar-te
a la sorra i relaxar-te, aquestes illes són el paradís a la terra.
¿Què fa que les Seychelles siguin un
lloc únic al planeta? El seu origen es
remunta a milions d’anys, quan els
actuals continents africà i asiàtic
estaven units. Al desmembrar-se, es
va crear l’arxipèlag. És per això que
les Seychelles estan considerades les
illes oceàniques més antigues del
món, i això explicaria l’endemisme
de part de la seva fauna i la seva f lora. Així doncs, dir que és un paradís,
no és ben bé del tot una exageració:
es tracta d’un lloc únic, considerat
tant un dels llocs més romàntics del
món com un dels millors llocs per
a l’observació de la naturalesa. ¿Per
què no combinar-los tots dos en un
viatge inoblidable?
Les Seychelles són un arxipèlag situat a l’Oceà Índic i compost per unes
115 illes tropicals d’origen granític i
coral·lí. De totes elles, només 33 estan habitades, i Mahé és la més gran.
Conformen el que seria un “paradís
tropical”, amb molt poca variació de
temperatura (una oscil·lació tèrmica entre 25 i 30º) i una fauna que fa
les delícies dels amants de la naturalesa; no en va, moltes de les espècies animals, i també vegetals, són
una barreja d’origen africà i asiàtic.
El seu aïllacionisme, a més, ha propiciat que també tingui espècies endèmiques, com el drongo, una au típica
de l’illa d’Aldabra; el ratpenat “Coleura Seychellensis” o les granotes Sooglossidae. En total, 12 espècies d’au
es troben únicament a l’arxipèlag, a

Com s’hi arriba
Turkish Airlines vola des d’Espanya
a Mahé, la capital de les Seychelles,
amb escala a Istanbul. L’aerolínia té
ni més ni menys que quatre 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, dos des de
Màlaga, un des de València i un altre des de Bilbao.
Turkish Airlines és l’aerolínia que
vola a més països de tot el món,
concretament 120, amb un total de

més de 2000 espècies d’invertebrats
únics.

desitgen relaxar-se estirats a la sorra,
pocs destins millors existeixen que
aquestes illes de l’Índic, amb les seves platges de sorra blanca i la seva
temperatura ideal.

Aquesta gran riquesa natural (ni més
ni menys que el 50% de l’arxipèlag),
està protegida gràcies als diferents
parcs nacionals, alguns d’ells marítims. A més a més, hi ha dos espais
considerats per la UNESCO com a
patrimoni de la humanitat: l’atol
d’Aldabra i la Reserva Natural de la
Vall de Mai, ubicada a l’illa de Praslin. Davant d’aquest panorama, no
és estrany que les Seychelles siguin
un destí ideal per als amants de les
excursions per la naturalesa o del
busseig, per als quals és un autèntic
paradís. Per a aquells que únicament

296 destins. Un dels seus primers
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 inclòs,
per a les escales superiors a 6 hores.

A les Seychelles existeix la possibilitat de realitzar una gran varietat
d’activitats, qualsevol cosa menys
avorrir-se: es pot navegar en vaixell,
relaxar-se a les seves espectaculars
platges o en els seus magnífics spas,
bussejar i així poder meravellar-se
del seu increïble món submarí, amb
bellíssims peixos i atols de coral o jugar a golf, entre altres.
www.turkishairlines.com

Turkish Airlines cuida tots 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 sigut pionera a introduir la figura del Flying Chef en els seus vols
intercontinentals.
La gastronomia ser vida a bord
es prepara sempre amb produc-

tes frescos, sota la supervisió del
Flying Chef que dona suport professional a la tripulació de cabina
durant la preparació dels àpats. A
més a més, per assegurar la varietat
d’opcions per a viatgers freqüents,
Turkish Airlines varia setmanalment els menús servits en 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.

