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Roses, naturalesa
en estat pur
A mig camí entre grans extensions de vinyes, pins
que sembla que volen submergir-se a l’aigua i cales
paradisíaques existeix un lloc, la badia de Roses,
on el descobriment del territori, tant a nivell paisatgístic
com cultural, comparteix un mateix fil conductor:
l’esport i el turisme actiu.
Dins del perímetre que conformen el port pesquer, cala Jóncols i Perafita, hi conf lueixen un
entramat de factors que permeten la pràctica d’activitats en dos
medis naturals ben diferenciats
–terra i mar–, com per exemple ciclisme, senderisme, running, caiac,
natació, snorkel, vela, pàdel surf o
submarinisme.
A mig camí entre el nucli urbà i el
Parc Natural de Cap de Creus, una
xarxa de camins que travessen cultius de vinya afavoreix el coneixement de l’entorn enf ilat en una
bicicleta. Disfrutar d’una impressionant panoràmica de la badia de Roses i el pla de l’Empordà, custodiats
pel massís del Montgrí, contemplar
la majestuositat del cap Norfeu o fer
una instantània de Sant Salvador, el
Port de la Selva i el Pení, són alguns
dels premis a l’esforç.

Per terra o per mar, a peu o en caiac,
envoltat de pinedes o navegant per
aigües cristal·lines. Només s’ha de
triar com descobrir les cales, un dels
béns naturals més apreciats pels rosincs i els seus visitants. Al far, on
el camí de ronda i el GR 92 s’agafen
de la mà, s’inicia un recorregut de
prop d’11 quilòmetres habilitat per
a la pràctica del senderisme –apte
per a tots els nivells– i, per a aquells
que ho prefereixin, el running. Bon
calçat, aigua, banyador i crema solar són els útils indispensables per
disfrutar d’un trajecte que rememora les guàrdies que feien les patrulles per vigilar el contraban. Per un
camí d’asfalt durant bona part del
tram urbà, el camí es transforma i
discorre per un sender que, envoltat de pins amb formes impossibles
a causa de la força de la tramuntana,
la vegetació típica mediterrània i els
penya-segats, s’accedeix a cadascuna

de les més de deu cales en les quals
ve de gust refrescar-se.
Fer una excursió en caiac, paddle
surf o vela té el valor afegit que permet arribar a aquelles cales que només són accessibles per mar. A cop de
rem, es pot resseguir el litoral i contemplar el paisatge des d’una perspectiva que difereix 180º a la que es
pugui tenir des de terra. A més a més,

es pot aprofitar l’ocasió per posar-se
les ulleres, el tub i les aletes i contemplar el fons marí.

siblitat de disfrutar de la natació en
aigües obertes sense perill, gràcies a
una detallada senyalització.

També per mar, i en paral·lel al camí
de ronda, els gairebé dos quilòmetres
que uneixen el port amb la platja de
Canyelles Petites, conformen un espai ideal per a l’entreteniment de nedadors i triatletes. Aquesta iniciativa
pionera a tot el món facilita la pos-

En definitiva, un entorn privilegiat,
mimat i estimat per locals i forans
que convida a disfrutar amb el deteniment que mereix un tresor sense
pany ni clau.
http://ca.visit.roses.cat/

#livesalou

TURISME
FA M I L I A R

#momentsalou

Quan penses en les teves vacances, penses en passar-t'ho bé al màxim!
Penses en aprofitar a la teva manera cada moment i cada dia, penses en activitats per a tu i la teva família...
Penses, penses, penses... Deixa de pensar, són vacances. Vine i viu el moment!

www.visitsalou.eu

visitsalouofficial

@visitsalou

/visitsalou

blog.visitsalou.eu
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La Vall d’Aran en bicicleta
Descobrir la naturalesa de la Vall d’Aran en bicicleta és una de
les experiències més intenses i impossibles d’oblidar. La seva
orografia, amb valls penjades, cims superiors als 2000 metres i
neus perpètues, la seva gastronomia, la seva riquesa cultural,
la seva singularitat idiomàtica i una oferta turística d’alta
qualitat, fan d’aquest racó del Pirineu un lloc excepcional.
El centre BTT Val d’Aran proposa més de 400 km marcats de rutes homologades
i accessibles a tots els nivells, tant per a aquells que vulguin disfrutar d’un
contacte directe amb la naturalesa a manera de passeig, com per als més
exigents, amants d’itineraris tècnics, llargs descensos i grans desnivells.

Ruta Baish Aran
És una ruta circular molt fàcil que es
proposa en sentit contrari a les agulles
del rellotge, encara que també es pot
seguir al revés. Els suaus desnivells i el
terreny regular fan que sigui una proposta ideal per fer amb la família. La
ruta permet visitar tranquil·lament el
poble de Les i els seus voltants.
El punt de sortida de l’itinerari es
troba a Camin Reiau, a la sortida del
poble de Les en direcció a Bossost.
L’oferta comercial i cultural de Les
és molt nombrosa. Els atractius més
importants són la Plaça deth Haro,
l’Ermita de Sant Blai i les Termes. Un
altre atractiu és el Castèth de Les; des
de l’ermita de Sant Blai, amb una passejada a peu es pot arribar fins a les seves interessants restes.
Les és ideal per visitar-lo durant les

El vehicle es pot deixar al poble de
les Bordes o combinar la tornada amb
el transport públic intern de la vall,
que permet transportar les bicicletes
a l’autobús sense cost.

festes de Sant Joan, quan es fa la crema de l’Haro, una festa mil·lenària
que recentment va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.
Ruta Miei Aran
Itinerari lineal i de dificultat mitjana-baixa que permet fer un recorregut pel Camin Reiau amb sortida des
de Viella.
La ruta s’inicia a Betren fins a arribar a Viella, passant per davant del
Palai de Gèu. A l’arribar a Camin
Reiau, després de travessar la Garona, es disfruta d’un camí fresc i ple
d’història, gairebé sempre amb una
baixada suau, fins a arribar a les
Bordes.

Naut Aran
L’itinerari de 18,2 km és dur físicament, ja que en pocs quilòmetres
s’han de superar 600 m de desnivell
per camins estrets i pista amb rampes amb algun tram que potser s’ha
de fer a peu.
Se surt de Salardú i s’agafa la pista
que remunta cap a Aiguamòg; al quilòmetre 1,4 es deixa la pista asfaltada
i es fa un curt descens fins al camí que
ve de Tredòs, en aquest punt el terreny és més irregular i amb pendent.
Se segueix fins al quilòmetre 4,7, on
s’agafa a l’esquerra la pista que travessa el riu i remunta fins a la carretera
del port. S’ha de travessar i seguir una
canyada molt empinada fins a Tanau.
Per enllaçar amb la pista que puja a la
cota 1800 se segueix un centenar de
metres per la carretera de Beret. En
aquest tram es troben les rampes més
dures del recorregut. L’accés a Orri es
fa planejant i per la carretera s’arriba
fins al naixement de la Garona, on comença el camí que porta, per una impressionant baixada, fins a Bagergue
i Unha. Finalment, s’accedeix per la
carretera local fins a Salardú.

És molt aconsellable la visita als paratges naturals d’Orri i Beret des d’una
perspectiva diferent de la que tenim
a l’hivern. Les vistes sobre la vall de la
Garona i amb la Maladeta com a teló
de fons són impressionants.
www.visitvaldaran.com
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Tolosa: cultura,
gastronomia… i aviació

Les Borges Blanques
La Capital per descobrir

Tolosa, coneguda com la “ciutat rosa” pel seu totxo i la llum que
té, compta amb un centre ple de botigues i amb un gran ambient
a les seves terrasses generat per la gran quantitat d’universitaris i
treballadors de l’Airbus que surten diàriament a disfrutar
de les activitats, restaurants, música, clima… La capital d’Occitània
ofereix una gran quantitat de visites i activitats i és perfecta per
conèixer en un cap de setmana.

Les Borges Blanques, capital de la comarca de les Garrigues,és
coneguda per la seva important cultura de l’oli d’oliva, ja que des de
l’època de la romanització s’ha mantingut viva la tradició del cultiu de
l’olivera, cosa que ha donat pas a una gran riquesa oleícola amb una
característica distintiva única. Tant és així que, aquest any, al gener,
s’ha celebrat la 54a edició de la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra i
les Garrigues, una de les més importants del sector a nivell estatal.

Com s’hi arriba

Els atractius de Tolosa són
molts i variats: les visites culturals indispensables són El
Capitole, símbol i cor de la ciutat que actualment és la seu
de l’Ajuntament i la Basílica
de Saint-Fermin, construïda
al segle XI i convertida en una
etapa essencial per al Camí de
Santiago, actualment és la basílica romànica més gran de
França que encara es manté
en peu.
Per un altre costat, per als
amants de l’aeronàutica, s’ha
de dir que Tolosa és la capital europea de l’aviació amb el
llançament de l’A380. Per a ells,
l’al·licient és anar a conèixer el

Museu de l’aeronàutica, on
es representa la història de
l’aviació a través de la seva
col·lecció de més de 25 naus
de llegenda com el Concorde, l’Airbus 300B, avions militars…, i després la fàbrica de
l’Airbus, que genera gran part
dels llocs de treball de la ciutat,
on es poden visitar les seves
instal·lacions i descobrint el
procés de fabricació de l’A380.
Els que prefereixin la gastronomia també estan de sort: el
plat típic és la Cassoulette, i
no poden marxar sense anar
a conèixer el mercat de Víctor
Hugo, ple de botigues amb els
productes típics, on descobrir

La millor manera d’arribarhi és en tren amb RenfeSNCF en Cooperació, que
uneixen del mes d’abril al de
setembre la ciutat de Barcelona amb les ciutats franceses de Tolosa i Carcassona,
amb parada també a Perpinyà, Figueres i Girona amb un
tren directe per sentit en un
temps de 3 hores i 12 minuts i
a uns preus des dels 35€ per
trajecte, cosa que permet
viatjar d’una manera còmoda i de centre a centre de les
ciutats.
Així, en poc més tres hores de
viatge en tren, Renfe–SNCF
connecta la ciutat de Barcelona amb la ciutat francesa
de Tolosa, arribant de centre a centre i oferint un viatge que és únic i confortable
per disfrutar-lo sol, en parella o en família.

l’art de viure francès entre formatges, marisc, foies, confits
d’ànec, carns i pastisseria.
www.renfe-sncf.com

La ciutat amaga llocs emblemàtics que mostren l’atractiu turístic i cultural de la població,
entre els quals destaca el centre d’interpretació de la figura
del president Francesc Macià,
que compta amb un extens patrimoni, el reconegut Espai
Macià.

Les
Borges
Blanques
disposa d’una nova
zona d’aparcament
per a
autocaravanes

Entre els carrers
de les Borges
Blanques també es pot descobrir l’església
d’estil neoclàssic
aixecada a mitjans del segle XVIII; l’antic molí de Cal
Gineret, de finals del segle
XIX; l’ermita de Sant Salvador,
que mostra el pas del romànic al
gòtic; la Capelleta, una petita ermita de construcció barroca i de
gran bellesa arquitectònica; i en
ple centre de la ciutat es descobreix l’emblemàtic Parc del Terrall, una gran zona verda amb
dues basses que afavoreixen les
passejades i poder disfrutar de
l’entorn.
Passejant per les Garrigues trobareu les reconegudes cabanes
de volta, unes construccions rurals de pedra seca que es cons-

truïen
antigament entre
els camps; i l’Espai d’Interès Natural
dels Bessons, una zona que acull els quatre cims del massís des
de Castelldans fins a Albi. Si viatgeu a les Borges, també és molt
recomanable passejar per la Banqueta del Canal d’Urgell, on disfrutareu de la naturalesa en estat
pur, i veureu la importància que
va tenir aquesta construcció per
al desenvolupament del territori basat en l’agricultura.
Igualment, la plaça de la Constitució, coneguda com a plaça
porxada, és un dels punts de

trobada de la ciutat i té una peculiaritat, ja que no és una plaça
rodona com les que estem acostumats a veure, sinó que és allargada i amb àmplies portalades i
cases notables.
A més a més, la ciutat ofereix una
important cultura gastronòmica i vinícola als seus restaurants
i botigues especialitzades, amb
plats elaborats amb productes de
proximitat, com l’oli, fruita dolça,
fruita seca, orelletes, pa de ronyó, mel, melmelades, conserves i codony, safrà, lactis, embotits o licors.
www.lesborgesblanques.cat
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HOTEL & SPA LA COLLADA

Naturalesa, relax i descans
Al punt més alt de la Collada de Toses s’alça l’Hotel & Spa La Collada.
Un lloc de diversió i descans a 1.800 metres d’altitud amb unes
inoblidables vistes panoràmiques de la Cerdanya i el Ripollès.
L’Hotel & Spa La Collada és
el lloc ideal per a totes aquelles persones que volen aprofitar les vacances d’estiu per
descansar, relaxar-se, respirar naturalesa i allunyar-se de
l’ambient propi de les zones
més turístiques.
Totes les habitacions de l’hotel són exteriors, amb vista a
la naturalesa, espaioses, càlides i acollidores. La seva decoració s’ha mimat fins a l’últim
detall per poder disfrutar del
descans i de la bellesa exterior.

Vilafranca del Penedès, por- la Basílica de Santa Maria,
ta d’entrada de l’enoturisme fins a edificis modernistes.
de la comarca, és un lloc on es Un bon exemple és la posta
troben a gust els amants del de sol al campanar de Santa
vi i els curiosos que busquen Maria, els dissabtes; és una
cultures diferents: cellers, activitat a més d’història, pavinyes, enoteques, VINSEUM trimoni, paisatge i vi.
(Museu de les Cultures del
Vi de Catalunya), o festivals O experiències que captiven,
com el Vijazz, que se cele- com els castells, patrimoni
bra durant el mes de juliol i immaterial de la humanitat,
amb les seves diades
que combina el millor
durant l’any, com
jazz internacional
la de Sant Fèlix
amb el vi de la DO
del 30 d’agost,
Penedès.
Vilafranca
i els seus intedel Penedès,
ressants assajos
Però VilafranVIU-LA
oberts al públic.
ca del Penedès
també és per a
Una ciutat que conaquells que simpleviu amb la naturalement busquen un destí
atractiu ple d’activitats i llocs sa més enllà de la vinya, amb
onze rutes per caminar i desper visitar.
cobrir llocs interessants; o bé
A Vilafranca trobaran his- el Penedès 360o, una forma de
tòria passejant per la ciutat, conèixer el territori amb trandes d’edificis medievals, com quil·litat, sortint de Vilafran-

ca amb slow bike.
Trobaran als restaurants de la
ciutat, però especialment en
els que formen part del “Vilafranca Ve de Gust!”, cuina de
proximitat amb el gall del Penedès, les seves hortalisses, el
xató, les catànies, el vi…
O bé, descobrir el mercat gairebé mil·lenari dels dissabtes,
amb nombroses parades distribuïdes pel centre.

‘Spa’ amb un entorn
immillorable
És un dels serveis més seductors de l’Hotel & Spa La Collada, amb un circuit d’aigües de
2.500m 2 preparat perquè els
seus usuaris disfrutin dels millors i més actuals tractaments
de salut, benestar i bellesa.
També els més petits disposen
d’un espai d’aigües especialment pensat per a ells.
A l’spa s’ofereixen tracta-

ments d’estètica i bellesa, terapèutics, de recuperació i
descans i també de relax i antiestrès; sense oblidar que el
paisatge de muntanya que s’estén al voltant de la zona d’aigües sempre hi és present.
Feina i relax
Encara que sembli impossible,
treballar i relaxar-se també es
fa possible en aquest hotel. Els
seus salons són molt versàtils i
permeten organitzar qualsevol
tipus d’esdeveniment empresarial o celebració. Les diferents

Cicle
d’exposicions
La cultura també està present a l’Hotel & Spa La Collada mitjançant un cicle
d’exposicions temporals que
tenen com a objectiu “donar
a conèixer l’obra dels artistes amateurs de la zona: pintura, fotografia, escultura…”,
assenyala el director, Jaime
Sebastián. La primera exposició és la del pintor Manel
Belmonte, l’obra del qual es
caracteritza per l’interès per
les coses intangibles, espontànies i irracionals.

I a finals d’agost la Festa Major, la festa més típica, una
festa que des del segle XVII
manté una estructura similar, que inclou actes religiosos i actes populars que
omplen els carrers del municipi i tot plegat es converteix en una festa viva de tots
i per a tots.

superfícies i capacitats de les
tres sales, totes elles exteriors
i amb possibilitats de transformar-se amb panells, garanteixen l’ambient ideal per
treballar gràcies al seu confort
i als recursos tecnològics.

www.turismevilafranca.org

www.hslacollada.com

HOTEL BALNEARI DE VALLFOGONA DE RIUCORB

L’Hotel Balneari de Vallfogona de Riucorb ofereix promocions especials i ofertes
durant tota la temporada.
Durant aquest 2017 han començat a oferir programes de
detoxificació i antiestrès específics per aconseguir, mitjançant la salut i l’alimentació,
el màxim benestar físic, mental i emocional.

Aigües medicinals en un paratge inigualable
L’Hotel Balneari de Vallfogona de Riucorb, situat a la Conca de Barberà (Montblanc), és més que un edifici centenari.
És conegut, sobretot, per les seves beneficioses aigües mineromedicinals.
L’Hotel Balneari de Vallfogona va ser construït el 1901 amb
l’objectiu d’aprofitar les aigües
mineromedicinals que af loren
del subsol, declarades d’utilitat
pública el 1903. L’aigua, amb una
alta concentració de minerals,
emergeix freda, a 14º C i s’escalfa
mecànicament.
D’entre els serveis del balneari destaca la piscina balneària
amb rajos i bombolles, però també ofereixen serveis d’aigua mineromedicinal amb banyeres
d’hidromassatge, dutxa a pressió, dutxes circulars, inhaladors i
nebulitzadors, estufa de vapor…

Tots aquests serveis són apropiats per a reumatismes, artrosi, afeccions respiratòries, per
al fetge, trastorns nutricionals
(restrenyiment, dispèpsia, gastritis, etc.), per a la pell (èczemes,
psoriasi…) i el relax.
L’edifici ha passat per diferents etapes de reformes des
de l’any 1992 fins a l’actualitat.
Aquest any s’ha finalitzat la reforma de les habitacions de
l’hotel, 92 en total, i també es
van millorar i van ampliar les
instal·lacions de balneoteràpia
per donar servei a la demanda
de tractaments personalitzats,

bé siguin massatges descontracturants i/o desestressants i
també tractaments d’estètica i
bellesa.
A més a més, al restaurant
del balneari es poden degustar plats de cuina tradicional
catalana i fins i tot celebrar casaments, reunions d’empresa
o congressos en una sala amb
capacitat per a més de 200 persones; tot plegat en un paratge
d’abundant vegetació i un microclima inigualable.
www.hotelbalneari.com
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Empuriabrava et convida a
celebrar els seus 50 anys
El 26 de juny de 2017 es compliran 50 anys de la construcció
d’Empuriabrava, la Marina residencial més gran d’Europa
i una de les urbanitzacions més singulars de la Costa Brava.
Per això, durant tot aquest any, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries
coordina l’organització de nombrosos esdeveniments centrats en la història
d’Empuriabrava: moments, imatges, festes, persones i records.
En el transcurs dels anys, Empuriabrava s’ha convertit en una part molt
important del municipi de Castelló
d’Empúries i, a més a més, és un lloc
en el qual conviuen una gran diversitat de nacionalitats, sobretot europees. Per això, moltes de les activitats
i esdeveniments que s’han programat
per celebrar el 50 aniversari de la Marina es desenvolupen a l’espai urbà. Passeig Marítim, avingudes, carrers i la
plaça d’Empuriabrava es transformen
en espais de trobada per a veïns i visitants de qualsevol procedència i condició, mostra de la multiculturalitat
d’Empuriabrava. També s’han programat nombroses activitats en els canals,
essència de la Marina i un dels escenaris clau del 50 aniversari.
L’acte central del 50 aniversari se celebrarà el 26 de juny i, entre altres
esdeveniments, inclou un mapping,

un espectacle visual de projeccions
d’imatges i objectes virtuals, sobre la torre del Club Náutic, que farà un recorregut per la història d’Empuriabrava
amb la interpretació, en directe, de
les millors òperes de la història de la
música.

La nit del 19 d’agost actuarà la banda
original de The Blues Brothers i durant tot l’any es faran moltes altres activitats i festes.

Història i present

Exposicions, concerts, festivals, mostres gastronòmiques i rutes de tapes
amenitzaran especialment els mesos
d’estiu, durant els quals també s’han
organitzat esdeveniments esportius,
com ara tornejos de futbol o vòlei platja nocturns.

El desembre del 1964, Miquel Arpa Batlle, en representació de l’empresa Eurobrava S.A., va presentar a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries un Pla Parcial d’Ordenació amb la intenció d’urbanitzar els terrenys que s’estenien a la
franja litoral, entre el riu la Muga i el reg Salins. La urbanització havia d’estar
proveïda de canals navegables i un aeròdrom. El sistema de construcció dels
canals va ser molt innovador, un projecte realment ambiciós per a l’època i
inspirat en la ciutat de Miami (Florida).

Un dels actes principals comença amb
la revetlla de Sant Joan, l’actuació de
Chambao el dia 24 de juny. Les Festes
del Carme també inclouen una cercavila amb els Comediants i un piromusical per a la nit del diumenge 16
de juliol.

Empuriabrava és avui un dels ports nàutics més segurs del món i compta
amb prop de 5.000 amarradors i 25 quilòmetres de canals navegables. Actualment s’està treballant perquè els seus canals puguin transformar-se en
un corredor biològic que afavorirà la continuïtat paisatgística amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i es mantindrà plenament la seva compatibilitat amb la navegació.
www.empuriabrava50.com

Sabors Catalans, mercats
amb gust a Catalunya
Moda única, complements, articles de manualitats, menjar gourmet,
ecològic, ètnic o de quilòmetre zero. Parcialment coberts o a l’aire
lliure, temàtics o no. Els mercats artesanals, cada vegada més, donen la
benvinguda a un públic amb ganes d’oci i de productes originals. Tot i
així, no tots són iguals. Alguns, uns quants, saben deixar molt bon gust.
Des de minerals fins a coques salades
i empanades. Des d’artesania en plata
i bijuteria fins a patchwork. Des d’olis
d’oliva verge denominació d’origen de
Catalunya fins a pastes àrabs o mel.
Des de caramels o gominoles naturals fins a cerveses artesanes. Això és
només una ínfima part del que es pot
trobar en els mercats artesanals tradicionals i alimentaris de Sabors Catalans, associació sense ànim de lucre
que va néixer el 2010 a partir de la necessitat de rebel·lar-se contra els abusos “de moltes empreses, no totes, que
gestionen les fires en mercats i esdeveniments”, tal com puntualitza Josep
Maria Soldevila, el seu president, i afegeix “amb l’objectiu de portar els millors productes i sabors de Catalunya
implicant-nos molt estretament amb
els ajuntaments i entitats dels municipis per dinamitzar el teixit comercial
i cultural.”
Assistir a un dels mercats de Sabors
Catalans és, en la majoria d’ocasions,

assistir a espectacles teatrals que destapen la història i les arrels de l’entorn.
“Molts ajuntaments s’han adonat que
no anaven pel bon camí. Organitzar
esdeveniments i mercats està molt
bé, però cal buscar en els orígens per
poder fer coses amb un sentit didàctic i pedagògic. Per posar un exemple,

a l’Eixample de Barcelona no té gaire
sentit organitzar un mercat Medieval,
però és l’enclavament idoni per organitzar-ne un de Modernista”, afirma
Soldevila.
A l’agenda de la seva pàgina web
(www.saborscatalans.cat) s’hi inclo-

Pe r e nt rar a fo rm ar p ar t de
l’associació és necessari passar els
controls de qualitat dels productes
–tot i així, és un accés molt restringit– bé siguin alimentaris o objectes d’artesania; perquè l ’èxit de
les fires organitzades per Sabors
Catalans es basa en una cuidada
elecció i selecció dels productes.
Els associats “paguen una quota
de participació que es compensa
amb descomptes de participació
en les fires i que superen, de llarg,
la quota que inicialment hi inverteixen. A més a més disposen de
convenis amb asseguradores en
temes de responsabilitat civil, vehicles, gestories...”, assenyala Josep Maria Soldevila.

uen propostes d’excursions per descobrir un mercat al més pur estil Far
West, de circ, medievals, de màgia i
il·lusionisme o sobre el vi artesà. Per
un altre costat, els caps de setmana

Sabors Catalans organitza el Mercat d’Alimentació al Port Vell de Barcelona. “Comptar amb el suport de
l’entitat portuària, en aquest cas, ens
fa sentir especialment orgullosos,
perquè això ens ofereix la possibilitat de portar el producte de Catalunya i els nostres sabors a tot el món.
Pràcticament tota la gent que arriba
a Barcelona passa pel Port Vell”, afirma el president de l’Associació Sabors
Catalans.

www.saborscatalans.cat
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L’Aragó que trobes
El turisme és el principal instrument per a la vertebració territorial de qualsevol país. Però, a més d’eina de vertebració
territorial i cohesió social, el turisme és proveïdor d’emocions, de sensacions, de records, de moments feliços, de
silencis necessaris i sobretot de coneixement i grandesa. I l’Aragó, sens dubte, és el lloc perfecte per a tot això.
L’Aragó té tots els matisos, tota la paleta de colors i sensacions: el castell
de Peracense; la colònia romana de
Lépida Celsa, a Velilla de Ebro, que
ens murmura el nostre passat; o el
nucli medieval ribagorçà de Montañana, aturat en el temps
i cada dia més viu i intens. L’Aragó és neu,
L’Aragó
és rius, boscos de
és el
pins, faigs, roumossàrab
res, alzines, savines; l’Aragó és
del Serrablo; el
un poble de fruimudèjar, el romànic
ters i cereal, olii el modernisme.
vera i vinya. És
Peña Montañesa,
Ordesa, Guara, els
Mallos de Riglos, les
estepes dels Monegres, el vell Belchite, els Órganos
L’Aragó és
de Montoro, la
això i molt més:
Serranía Ibéés vida i història; és
rica i un comgastronomia
i cultura;
plex venta l l
que el fa únic.
és color i altura.

És vida.

L’Aragó és llocs
únics, com San
Juan de la Peña, la
catedral de Jaca, amb
el seu bonic museu; Canfranc, la seva estació internacional, el municipi d’Alquézar. Els
nostres castells: els àrabs de Calataiud o l’Aljafería, els romànics de
Loarre o Sádaba, el del Papa Luna a
Illueca, el templer de Montsó i el de
l’orde de Calatrava d’Alcanyís.
L’Aragó és Sant Pere el Vell a Osca, Si-

xena, el Pilar i La Seo, Veruela. L’abraçada de les tres cultures a Daroca.
Albarracín, el Matarranya, el Maestrat. La neu i les estrelles de les ser-

res de Gúdar i Javalambre. És Goya,
Buñuel, Labordeta, Costa i noms interminables que han fet de l’Aragó un
poble de boniques contradiccions.

L’Aragó és el mossàrab del Serrablo; el mudèjar, el romànic i el
modernisme.
L’Aragó és això i molt més: és vida i

història; és gastronomia i cultura; és
color i altura. És vida.
www.aragon.es
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