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Bollé et porta a un partit de la NBA
i a conèixer l’estrella dels Spurs Tony Parker

El jugador de bàsquet
dels San Antonio Spurs
Tony Parker apadrina la
col·lecció Sport Protective
de la marca d’ulleres
Bollé, que brinda màxima
protecció ocular per a practicants de qualsevol esport

¿Què és centrar-se en l’esport? La
marca d’ulleres Bollé busca la resposta a aquesta pregunta amb un
suculent premi: un viatge a San Antonio, Estats Units, per anar a veure
el partit de la NBA que enfrontarà
els Spurs de Tony Parker contra els
Houston Rockets el pròxim 8 d’abril.
A més, el guanyador coneixerà i soparà amb el jugador francès. Parker
apadrina la col·lecció Sport Protec-

Participa en el concurs a la
pàgina de Facebook de Bollé

Les muntures Sport Protective ofereixen una protecció completa i una
visió nítida gràcies a la lent d’alta
qualitat Platinum, amb tractaments
antientelament i contra les ratlladures. A més a més de protegir totalment dels raigs UVA i UVB, les
guntes a la pàgina de Facebook de Sport Protective són resistents als
Bollé i penjar un petit vídeo o foto impactes frontals i posseeixen una
mostrant què vol dir per als parti- protecció lateral que absorbeix els
cipants centrar-se en l’esport. Pos- cops. El jugador dels Spurs Tony
teriorment, s’entrarà al sorteig que Parker, imatge de Bollé durant
realitzarà la marca d’ulleres. Es pot més de 10 anys, va patir una lesió
participar en el concurs fins al 21 ocular a les portes dels Jocs Olímde març.
pics de Londres que va fer perillar la seva participació. La marca
Màxima protecció
francesa va adaptar el model
Cobra perquè pogués
Bollé ha reunit el
disputar els Jocs
Bollé
conei xement i
Olímpics. Conspremia a qui
l ’e x p e r iè nc i a
cienciat amb la
en una gamprotecció ocudefineixi què suposa
ma d’ulleres
lar, Parker ha
centrar-se en l’esport amb
d e protecparticipat en
un viatge a San Antonio,
ció espeel projecte
Estats Units, per veure el
cialment
de les Sport
dissenyaProtective i
partit Spurs vs Rockets
da per a les
apadrina
els
del pròxim 8 d’abril i a
persones que
cinc models
sopar amb l’estrella
practiquen
i 1 2 mu nt ufrancesa.
qu a l s e vol esres que ja espor t. L a marca
tan disponibles a
d’ulleres ha combiles òptiques nacionat tecnologia i protecnals. «És molt important
ció en un projecte de dos anys
la sensibilització sobre la protecper brindar agudesa visual als es- ció dels ulls», va assegurar Parker
portistes més joves amb una gamma en el llançament oficial de les Sport
de muntures úniques en el mercat. Protective.

Per participar en el concurs, només has de respondre a unes pre-

Pàgina de Facebook de Bollé
https://www.facebook.com/fansofbolle/app_423860274383858

tive, que brinda màxima protecció
ocular als practicants de qualsevol
esport i que ha guanyat la Silmo
d’Or, la distinció més important en
el sector de l’òptica.
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AEROMÉXICO AL MÓN
Aeroméxico, l’aerolínia de Mèxic al món, fa més de 60 anys que opera la ruta que uneix Madrid amb 45
importants ciutats de Mèxic, entre les quals hi ha Monterrey, León i Guadalajara, a més de 16 a Llatinoamèrica
com Quito, Caracas, Guatemala, Bogotà, Managua, San José de Costa Rica, Medellín i Panamà.

A

eroméxico continua amb el
seu pla de renovació de f lota per oferir als seus passatgers les últimes novetats en
tecnologia. Actualment, l’aerolínia
compta amb més de 120 equips integrats per Boeing 787, 777, 767 i 737,
així com Embraer 190, 175, 170 i 145
d’última generació amb una edat mitjana de 8,8 anys, cosa que la converteix en una de les més joves de la
indústria. El 2012 va realitzar el pla
d’inversió més gran de la indústria
aèria mexicana, amb la compra de 100
avions Boeing (90 Boeing 737 Max i 10
Boeing 787 Dreamliner) amb un valor
aproximat d’11 mil milions de dòlars.
Avui dia, Aeroméxico compta amb 7
equips Boeing 787 Dreamliner, considerat l’avió del segle XXI, els quals
estan operant vols des de Ciutat de
Mèxic cap a Madrid, Londres, París, Nova York, Tòquio i Santiago de
Xile. El Dreamliner, amb capacitat per
a 243 passatgers —32 d’ells en classe Premier—, compta amb els següents beneficis: més espai entre
seients, finestres més grans, nous
sistemes d’entreteniment; pantalles
individuals touch screen de 16” amb
20 pel·lícules, 36 sèries de TV; millora en la pressurització de cabina que
ajuda a reduir la fatiga i l’efecte jet
lag, nous menús a bord, il·luminació
led / Sky Interiors, entre altres.
Així mateix, en benefici dels seus
passatgers de negocis, l’aerolínia ofereix 11 salons premier (Sales VIP) en
nou dels aeroports més importants
de Mèxic, on els passatgers poden es-

Itinerari de vols
Madrid-Ciutat de Mèxic
Vol: AM 002
Sortida: 14.40 h
Arribada: 20.40 h
Freqüència: diari
Vol: AM 022
Sortida: 23.30 h
Arribada: 05.10 h (+1)
Freqüència: dimecres i diumenge
Ciutat de Mèxic-Madrid
Vol: AM 001
Sortida: 18.45 h
Arribada: 12.30 h (+1)
Freqüència: diari
Vol: AM 021
Sortida: 22.50 h
Arribada: 17.10 h (+1)
Freqüència: dimarts i dissabte

perar la sortida del seu vol disfrutant d’un ambient agradable i dels
següents beneficis: assistència personalitzada per als executius dels
salons premier, cafè Punta del Cielo,
snacks durant del dia, servei complementari de bar, selecció de revistes
i diaris, llibres en préstec, televisió
per satèl·lit, trucades locals, centre
de negocis HP, servei complementari d’internet sense fil, entre altres.
El 2014 Aeroméxico va ser reconeguda per cinquè any consecutiu com la
“millor aerolínia de Mèxic” d’acord

amb una enquesta realitzada per la
revista Global Traveler. També va ser
guardonat per la revista Food and Travel —una de les més especialitzades
i reconegudes a nivell nacional i internacional— com la “millor aerolínia
nacional”, durant la primera edició
dels seus Food & Travel Readers
Awards 2014; així com amb el premi
a la “millor tecnologia en vol” de la
revista Latin Trade, pels serveis que
ofereixen els Boeing 787 Dreamliner.
El 2015 Aeroméxico obrirà noves rutes i augmentarà freqüències des

de Ciutat de Mèxic. Al març, la línia
aèria inicia operacions a Medellín
amb quatre vols setmanals operats
per equips Boeing 737, i es convertirà
en el seu segon destí colombià (a partir del juny el vol serà diari).

Finalment, Aeroméxico suma la seva
ruta Ciutat de Mèxic - Boston, que iniciarà operacions al juny amb sis vols
setmanals, i que permetrà atendre la
demanda acadèmica i turística que
aquest destí ofereix als seus visitants.

Al maig Panamà s’incorpora com el
destí número 16 a Llatinoamèrica,
gràcies a la importància turística i
comercial que aquesta ciutat representa per a la regió; així com també,
Toronto, Canadà amb un vol diari, el
qual es convertirà en el segon destí
canadenc de l’aerolínia.

Amb això, Aeroméxico confirma el
seu compromís per oferir una més
gran i millor xarxa de connectivitat,
amb un servei de qualitat mundial
en els més de 80 destins on opera
amb l’objectiu que els seus clients
disfrutin d’una experiència única
de viatge.

Anna Ayats, de Malaika Viatges, Rafael García-Planas de Bontur Viatges, i Jordi Serrallonga, naturalista, arqueòleg, guia d’expedicions i escriptor

El luxe de viatjar amb un verdader especialista
Reunions preparatòries
abans de viatjar, conèixer
què descobrirem i com
ho interpretarem i, a més,
que qui ens capaciti per
a aquesta aventura viatgi
amb nosaltres com a guia
d’expedició. Aquesta és
l’aposta viatgera de les
agències Malaika i Bontur.
-La seva oferta sona dirigida per a
amants de l’aventura…
Efectivament. Descobrir a tota una família el Londres de Sherlock Holmes
durant un cap de setmana és una gran
aventura, encara que a nosaltres ens
agrada més definir-la com una expe-

Pròximes sortides
riència, un viatge d’autor. Com ho són
altres viatges que organitzem en punts
més llunyans com l’Argentina, el Perú,
Namíbia, Jordània, Creta, Dordogna,
Galápagos, Xile i Bolívia o altres de
més pròxims com un cap de setmana
al jaciment d’Atapuerca.

—Atapuerca, del 17 al 19 d’abril
—Londres, del 24 al 28 de juny
—Tanzània, del 3 al 13 d’agost
—Xile i Bolívia del 24 d’octubre
al 6 de novembre
—Galápagos, del 25 de desembre
al 5 de gener del 2016

-¿Quines són les funcions d’aquest
guia d’expedició?
És un tour leader, responsable de tots els
aspectes logístics del viatge i d’adaptar
el viatge a les expectatives de cada expedicionari. Però sobretot és un especialista i un gran coneixedor del
contingut del viatge que farem que
transmetrà de manera didàctica. Li posaré dos exemples, només els nostres
clients descobreixen per què Darwin
tenia una pedra de molí enterrada al
jardí de casa seva, o coneixeran unes
pintures rupestres acabades de descobrir en un parc natural africà que encara no són a les guies.
-¿I qui viatja amb vostès?
Apassionats per un tema, gent que
sempre ha somiat visitar les Galápagos, per exemple. Persones que a més

d’aquesta experiència de viatge d’autor
busca la comoditat d’un viatge ben organitzat i per als quals el luxe és que
un verdader especialista acompanyi el
grup durant tot el viatge, des del vol de
Barcelona.
-¿També grups?
El nombre màxim són grups de 15 persones, que poden ser col·lectius afins
com biòlegs, arquitectes o historiadors, però també apassionats per un
tema determinat. També podem organitzar viatges per a famílies i fins i tot
unipersonals.

www.bontur.com
Tel. 934 147 025
www.malaikaviatges.com
Tel. 930 011 176
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Una Setmana Santa de somni
a la República Txeca
La Setmana Santa és una de les festes cristianes més arrelades a la República Txeca.
Caracteritzada per acolorits mercats d’artesania, delícies gastronòmiques, activitats
als seus castells i sobretot alegria; la Pasqua txeca mostra singulars temptacions a
cada un dels seus vessants. A més, si encara es necessiten més al·licients, cal destacar
l’interès de ciutats com Pilsen, bressol de la reconeguda cervesa i Capital de la Cultura
Europea aquest 2015, i Kutná Hora, que aquest any celebra el 20è aniversari de la
nominació com a Patrimoni Mundial per la Unesco.
Les places de les ciutats txeques,
i especialment la plaça Vella i la
de Wenceslao de Praga, s’omplen
d’emotives casetes per celebrar la
Pasqua. Del 19 al 21 d’abril, els venedors artesanals oferiran els seus
suggerents treballs de cristall, vidre, ceràmica, joieria, espelmes,
joguines de fusta, teles brodades
i marionetes i nines increïblement
vestides.
Tots els que van a aquests mercats, sobretot els nens, busquen els
acolorits ous de Pasqua, el símbol
més famós de la Pasqua que representaven la fertilitat i la nova vida.
En la seva decoració, realitzada a
mà, s’utilitzen tant les tècniques
més senzilles com les més enginyoses que porten a trobar ous gravats, forjats, decorats amb filferro
o perforats.
Però la Pasqua txeca s’associa
sobretot amb el xai. En el passat,
aquells que no podien posar a la seva
taula el verdader animal, el substi-

Com s’hi va:
SmartWings disposa de serveis diaris
entre 12 ciutats espanyoles i Praga,
amb tarifes des de 139€ anada i
tornada i taxes incloses.
www.smartwings.com/es
smartwings@discoverspain.net
Tel. 93 217 85 76

tuïen amb un pastís en forma de xai
i preparaven xaiets amb una massa
dolça de llevat o pa de pessic. Avui
dia, aquests xaiets juntament amb
els mazanec (pastissets preparats a
base de llevat) són els plats txecs de
Setmana Santa més antics i decoren
les taules amb els ous de Pasqua.

Hora, la catedral de Santa Bàrbara i la catedral de Nostra Senyora
l’Assumpció entraven a formar part
de la llista Patrimoni de la Humanitat. Així, el 2015 Kutná Hora compleix 20 anys des que va entrar a
formar part de la prestigiosa famí-

La millor cervesa a Pilsen
i la Capital de la Cultura
Europea 2015
Més enllà de l’amarg elixir que fa
de Pilsen un lloc amb denominació d’origen, la ciutat comença l’any
amb força. I és que el 2015, els seus
carrers vibraran de manera especial com a Capital de la Cultura. A
l’abril els diferents recintes de les fàbriques de la ciutat es transformaran en espais artístics, durant la cita
Fàbrica de la Imaginació

Eva Bretos, directora de SmartWings a Espanya

Kutná Hora, “la jove de vint
anys” de la Unesco
El 1995, el casc històric de Kutná

lia de la Unesco, una excel·lent ocasió
per visitar la ciutat i enamorar-se de
la bellesa que desprenen totes i cada
una de les seves històriques pedres.
El més característic de Kutná
Hora és la seva atmosfera de ciutat

minera amb un casc històric format
per un pintoresc laberint de carrerons i places que s’estenen de manera irregular.
www.czechtourism.com/sp/

“SmartWings és la segona aerolínia més gran del país”
Apostant any rere any pel mercat espanyol, la companyia connecta 12 ciutats
espanyoles amb Praga, i 66 ciutats d’Europa Central, de l’Est i de l’Orient Mitjà.
-¿La República Txeca és un destí cada vegada més sol·licitat pels
espanyols?
Les dades oficials indiquen que el
nombre d’espanyols que han visitat
la República Txeca l’any 2014 ha augmentat un 4% i ja supera els 194.000.
Factors com la proximitat, els enllaços
aeris amb Espanya i els atractius pro-

pis del destí fan que sigui una fantàstica elecció per a vacances o per a caps
de setmana. Per a SmartWings la demanda local es va consolidant any
rere any i ens ha portat a incrementar freqüències i destins.
-¿Quins avantatges ofereix SmartWings sobre altres aerolínies?
A SmartWings ens esforcem a oferir els preus més competitius a tots
els països en què operem però sempre mantenint l’objectiu de transportar els nostres passatgers de manera
directa, còmoda i segura al seu destí. I per a això disposem d’una f lota
d’aeronaus moderna, personal qualificat i un nivell màxim de seguretat. A més de tot això els nostres
passatgers disfruten de franquícia
d’equipatge facturat i en cabina, check

in a l’aeroport i snack a bord, i tot això
inclòs a la tarifa que paguen al comprar el seu bitllet.
-¿Es poden combinar diversos destins volant des d’Espanya amb
SmartWings?
SmartWings ofereix la possibilitat de
sumar tota la seva xarxa de vols amb
connexió al nostre hub de Praga. En
funció de quin és el punt d’origen a
Espanya es poden fer múltiples combinacions. Des que vam anunciar el
nostre nou vol a Moscou estem rebent moltes peticions per volar allà
amb connexió a Praga, fins i tot combinant les dues ciutats. És el mateix
viatger o l’agència de viatges qui estableix la ruta més interessant o adequada en cada cas al disposar de totes
les opcions.
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SINGAPUR

LA METRÒPOLIS ASIÀTICA COMPLEIX 50 ANYS
El 2015 Singapur celebra 50 anys de la
independència del país i ho farà amb un
calendari d’actes que conviden a tothom
a una experiència inoblidable.

qual cosa s’han dotat de gran autenticitat els esdeveniments. Les
celebracions van començar recentment amb la benvinguda a l’Any
Nou Xinés, i continuaran amb
grans actes com la celebració del
naixement de Buda ( Vesak Day,
juny), l’acolorida desfilada del dia
nacional (9 d’agost), el famós Singapore Grand Prix Fórmula 1 (setembre) i el festival hindú Deepavali (octubre). El programa es completa amb concerts a l’aire lliure,
festivals gastronòmics, l’obertura
de la nova Galeria d’Art Nacional
i un nou passeig de vianants amb
el qual es podrà recórrer Singapur
a peu des del centre històric fins a
la moderna Marina Bay.

La teva porta d’entrada a l’Àsia
Aquesta petita nació estratègicament
situada al centre del Sud-est Asiàtic
és un punt de trobada de cultures,
on diferents grups ètnics —xinesos,
malais, indis i eurasiàtics— coexisteixen harmoniosament i han contribuït a crear un vibrant paisatge
cultural de races, llocs de culte, gastronomia i idiomes.
En els seus 50 anys d’independència,
Singapur s’ha convertit en una ciutat
moderna, segura i el centre financer
més important de la regió. Coneguda
com a Ciutat Jardí, des dels seus orígens va tenir la visió de ser una ciutat
verda. Els famosos Jardins de la Badia s’han convertit en l’última icona
de la ciutat i són el millor exemple
d’aquesta visió al mateix temps que
es desenvolupa com una urbs creativa
i innovadora que mira al futur. Juntament amb els seus moderns paisatges
urbans, Singapur ha sabut preservar
la seva identitat i la seva història que

estan molt presents als barris ètnics i
els edificis colonials, herència del seu
passat com a colònia britànica.
Capital gastronòmica de l’Àsia, la
gastronomia també és part important del paisatge, amb una increïble
varietat culinària, on es pot trobar
des de qualsevol plat d’origen asiàtic

fins a restaurants occidentals amb
estrella Michelin.
50 raons per visitar
Singapur el 2015
Per commemorar i celebrar el seu
aniversari d’or, Singapur ha pre-

parat un variat programa que
celebra les arts del país, la seva
c u lt u ra , pat r imoni, ga st rono mia i molt més. S’ha invitat que
siguin els mateixos singapuresos els que planif iquin les activitats d’aquesta important f ita
en la història de la nació, amb la

Per veure el calendari complet
d’esdeveniments i preparar el viatge visita
www.yoursingapore.com
www.Singapore50.sg

Simon Turcotte, director general de Singapore Airlines per a Espanya i Portugal

“Singapore Airlines connecta l’Àsia i
Amèrica Llatina a través de Barcelona”
Singapore Airlines connecta des del 2006 Espanya amb Singapur i des del 2011 São Paulo amb Singapur a
través de la capital catalana. Es tracta d’una operació molt important per a la companyia, tenint en compte que
existeixen molt poques connexions directes entre l’Àsia i Amèrica Llatina, i la creixent importància d’aquests dos
continents emergents per a l’economia i el turisme global.
-¿Quins beneficis tenen els passatgers que decideixen fer escala a
Singapur?
Singapur, a través de l’aeroport de
Changi, nomenat el millor del món
per cinquè any consecutiu segons
el rànquing Skytrax World Airport
Awards, fa de porta d’entrada a l’Àsia,
Austràlia i Nova Zelanda. A través
d’aquest hub de la nostra companyia
a Singapur, operem més de 130 vols
setmanals a Austràlia i Nova Zelanda,
210 vols setmanals al Nord de l’Àsia i
400 vols al Sud-est Asiàtic, a destins
com Malàisia, Tailàndia, Indonèsia,
Vietnam, Cambodja, Myanmar i Filipines. Aquesta connectivitat, gràcies
a la xarxa conjunta de Singapore Airlines i SilkAir, la filial regional de la
companyia, arriba a total de 98 destins en 35 països.
A més, els viatgers de Singapo-

cions de Singapur des de només 28
euros per persona.

re Airlines podran disfrutar del val
“Changi Dollar” que permet canviar
40 dòlars de Singapur a l’aeroport

de Changi o el Singapore Stopover
Holiday, que ofereix transport, nits
d’hotel i accés a les principals atrac-

-¿Quins són els ingredients de l’èxit
de l’aerolínia?
A més a més de l’àmplia xarxa de
connexions, la combinació única de
productes, innovació i l’excel·lència
són elements clau de la història de
Singapore Airlines en els últims
anys i que marcaran la futura trajectòria de la companyia. Singapore Airlines s’esforça constantment
per oferir els més alts estàndards de
servei als seus clients, tant en terra com en l’aire, cosa que li permet
mantenir la seva posició d’avantatge
en l’actual entorn competitiu. Una
mostra d’això és que Singapore Airlines és l’aerolínia que ha rebut més reconeixements a nivell
internacional.

-¿Què diferencia Singapore Airlines
d’altres competidors?
El personal de la companyia és l’actiu
més important de l’aerolínia; ells aporten el toc personal en tots els moments
que el client comparteix amb Singapore Airlines, transmetent amabilitat i
vocació de servei. L’empresa està compromesa amb la innovació a través del
subministrament de productes i serveis a bord acuradament dissenyats
per adaptar-se a ta classe de viatger.
El compromís de Singapore Airlines és invertir en tecnologia i mantenir una f lota d’avions joves, amb una
antiguitat mitjana de 7 anys i 1 mes.
Tots aquests atributs fan de Singapore Airlines una de les aerolínies més
respectades a escala global, amb una
reputació que marca tendència en la
indústria de l’aviació.
www.singaporeair.com
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Vivendes d’alt estànding a Sitges
SITGESHOUSES, immobiliària independent i experta en la zona, està
especialitzada en la compra i el lloguer de vivendes, sobretot de luxe i
alt estànding. Dirigida per Nuria Mir, amb més de 10 anys d’experiència
en el sector, atén majoritàriament clients estrangers que busquen
invertir en propietats de qualitat al costat del mar.
Situada en una zona privilegiada, amb un microclima
envejable, a pocs quilòmetres de Barcelona i a prop de
l’aeroport, Sitges és una localitat que rendibilitza al màxim
la seva ubicació i el seu perfil
estratègic. És per això que el
municipi i la comarca en general són atractius per a qui
busca residència fora de la
gran ciutat sense apartar-se
dels avantatges que ofereix.
SITGESHOUSES ha sabut captar un perfil de client, predominantment estranger que
la majoria busca segona residència, o amb un treball
d’executiu a Barcelona.
Adaptats a les
necessitats de la zona
El mercat de lloguer de Sitges
es caracteritza per una gran
rotació i dinamisme, sobretot
de clients que s’engloben en
la categoria de professionals
qualificats, pilots, metges,
professors… En els seus tres

anys de trajectòria professional,
SITGESHOUSES s’ha adaptat
a les necessitats dels seus
clients, i ha apostat fort per la
internacionalització. La seva
pàgina web està traduïda a 7
llengües, presenta estratègies
de màrqueting pròpies i
ofereix un servei professional
que persegueix l’adaptació
constant a les necessitats
dels seus clients. A més de
poder presumir d’una llarga
trajectòria en el sector, disposa
d’un personal qualificat que es
caracteritza per ser de la zona i
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conèixer-la a la perfecció.
La seva extensa cartera de vendes i lloguers la situa dintre de
les immobiliàries de luxe i alt estànding, encara que també treballen en la franja més moderada.
La seva oferta es completa a més
amb tota classe d’assessorament
en operacions immobiliàries, i
mitjançant acords amb bancs
facilita el finançament hipotecari. Entre els seus serveis compta
amb un ampli servei de Relocation: ajuda en la recerca d’escola
per als fills, personal de neteja,
mudances, babysitters, advocats,
traductors… perquè l’entrada a
la vivenda sigui com més fàcil
possible.

www.sitgeshouses.com
www.sitgeshouses.es
Tel. +34 937 429 496
Tel. +34 610 111 999

Alexei Prokhorov, director executiu de Crucemundo Cruceros Fluviales

Conèixer el cor d’Europa
de manera diferent
Crucemundo és l’únic operador espanyol especialitzat en creuers
fluvials i un referent en les rutes per rius europeus com el Volga,
el Rin o el Danubi. També organitza recorreguts pel Mekong, l’Irawadi,
a Myanmar, o el Ganges.
-¿Com són els seus creuers
f luvials per Europa?
Habitualment duren entre 8 i
14 dies, en vaixells d’entre 150
i 220 passatgers amb els mateixos serveis que els hotels
de 3, 4 i 5 estrelles. Inclouen
pensió completa, algunes visites i guia en espanyol. Són una
combinació perfecta de cultura i naturalesa al cor d’Europa.
Estan orientats a un turisme
familiar i persones que volen
passar unes vacances relaxades i diferents. Tot això a partir d’un preu de 900 € –vols no
inclosos– amb descomptes familiars de fins a un 25%.

“Són la combinació
perfecta de cultura
-¿Què trobaran els creuerisi naturalesa al cor
tes que naveguin pel Volga?
A més a més de les bullicio- d’Europa”
ses Moscou i Sant Petersburg
–punts de sortida i arribada– amb la seva gran oferta
històrica i cultural, també coneixeran ciutats antigues i pobles de gran valor històric on
coneixeran la quotidianitat i
els costums del poble rus. Tot
això solcant paisatges de gran
bellesa.
-Menys conegut, encara que
també molt interessant, és
el Rin…
Efectivament. La gent se sorprèn quan els expliquem que
travessaran quatre països

europeus, Holanda, Alemanya, França i Suïssa. Partint d’Amsterdam el creuer
passa pel llac IJsselmeer, a
Holanda, segueix per la preciosa vall del Rin Mitjà, on
s’ubica la famosa roca Lorelei i fa escales en ciutats
com Colònia, Estrasburg i
Basilea, el destí final. A mesura que el vaixell avança se
succeeixen imatges de ciutats fascinants, vinyes en
vessants de muntanyes, castells, palaus i ruïnes.

-¿Quines propostes tenen per
a aquesta Setmana Santa?
A més dels nostres creuers outlet que solen ser fins a un 20%
més barats que altres creuers
similars, que surten periòdicament durant els mesos de
maig, juliol, agost i setembre
i que es poden consultar a la
nostra web, per a aquesta Setmana Santa i per al pont de
maig hem dissenyat un creuer
de 6 dies pel Danubi que passa per ciutats com Viena,
Budapest i Bratislava i que té
un preu des de 745 €, vols no
inclosos.

www.crucemundo.com
Tel. 934 542 041

Jorge Jauregui ©

Rosario Fernández Román, alcaldessa de Ribadesella

“L’oferta turística de Ribadesella
uneix oci, cultura i gastronomia
en un paradís natural”
El riu Sella, el mar Cantàbric i els Picos de Europa són l’enclavament
natural d’aquest ‘concejo’ situat a la zona oriental d’Astúries en què es
poden trobar platges per a surfers, palauets modernistes, jaciments
paleolítics i coves sorprenents.
-¿Què destacaria de l’oferta
cultural del ‘concejo’?
Ribadesella va ser un nucli de
població molt important en la
prehistòria i entre els seus jaciments destaca el de Tito Bustillo, amb les pintures del Gran
Panel, que segons els especialistes estan a un nivell similar a les d’Altamira o Lascaux.
És un conjunt d’imatges su-

perposades, les més antigues
amb 15.000 anys i les més recents realitzades fa 7.000, on
s’aprecien imatges de parelles
de cérvol-rens i cavalls.
-Les seves platges i el seu entorn també permeten activitats esportives.
Naturalment, a la platja de Santa Marina i a la platja de Vega

hi ha escoles de surf però es pot
disfrutar de l’entorn practicant
bicicleta de muntanya, descens de barranc, espeleologia,
buggies, marxa a cavall, senderisme, etc.
-I ja al municipi, parli’ns del
casc antic declarat Centre
d’Interès Històric.
Començant al barri de Portie-

llu, l’antiga entrada de la vila,
existeix una ruta de gran interès arquitectònic, bé pel sabor popular dels edificis del
Portiellu, el carrer Oscura i el
carrer Infante, o per l’aire senyorial de les parts més cèntriques, els edificis més notables
de les quals corresponen als segles XVI, XVII i XVIII. A la platja hi ha excel·lents exemples
de palauets d’aire modernista
o regional, aixecats a comença-

ments del segle XX per la colònia d’estiuejants de les classes
altes, que acrediten el paper pioner de Ribadesella en el turisme
del nord espanyol juntament
amb Santander i Sant Sebastià.
-¿Què destacaria de l’oferta
hotelera i gastronòmica?
Està adaptada a tots els gustos i butxaques. Comptem
amb 130 establiments i més de
3.000 places d’allotjament. Pel

que fa a gastronomia, Ribadesella és una autèntica potència
gastronòmica, tant pel seu rebost, que rep els millors productes del mar, de la ria, del
riu i dels horts veïns, com pel
seu històric receptari en què
es combina la cuina tradicional asturiana amb la portada
pels indians.
www.ribadesella.es
Tel. 985 860 038
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PAMPLONA
PER DESCOBRIR

Pamplona ofereix molt més que nou dies de festa al juliol: història, muralles,
gastronomia i esport es fonen en un ventall de possibilitats per fer-hi una
escapada, passejar pels seus carrers i descobrir què ofereix la ciutat.

La gent de Pamplona ha redescobert les seves zones verdes de forma diferent, i per això la ciutat ha dissenyat uns itineraris urbans que transcorren
pels llocs emblemàtics que tenen interès cultural i patrimonial, i ha sabut
així fusionar l’activitat saludable de fer esport amb la visita de molts dels
racons més especials.
—Volta del castell: recorregut per la ciutadella.
—Passeig de l’Agra: passeig natural del riu, per parcs, jardins, passarel·les
i ponts.
—Muralles de Pamplona: recorregut pel conjunt emmurallat de la ciutat.

Perdre’s pels tranquils carrers de
Pamplona permet als visitants disfrutar de gran quantitat de monuments artístics, conèixer una àmplia
oferta de locals on potear i tastar alguns dels seus famosos pintxos, i
relaxar-se per parcs i jardins que
conviuen com a part del mateix entramat urbà. Acollidora i sorprenent
per a qui la visita per primera vegada, Pamplona obre les seves portes i convida a descobrir tot el que
ofereix.

ciutat per als amants de l’escultura
i la pintura.
Gastronomia

Història i cultura
Els passos del Camí de Santiago
entren a la ciutat pel pont medieval de la Magdalena, travessen el
carrer Mayor, que constitueix un
dels eixos centrals del Casc Antic,
que encara ref lecteix l’esplendor de

Running Pamplona

carrer principal que va tenir segles
enrere. La volta del castell, el pulmó verd de Pamplona, i el campus
de la Universitat marquen el final
del camí. La ciutadella representa
un dels conjunts defensius més im-

portants de l’arquitectura militar renaixentista europea, i acull un parc
tranquil amb obres escultòriques
d’avantguarda, sales d’exposicions
i mostres d’art contemporani, que
constitueixen una atracció més de la

La gastronomia és un pilar essencial de la cultura de Navarra, des
de la minestra de verdures de la Ribera, els pebrots del piquillo, els espàrrecs i la carn de be i de vedella,
fins als famosos pintxos o les postres artesanes com el recuit, el mató
amb mel, les tortas de txantxigorri o

la pantxineta. La tradició gastronòmica de Navarra es completa amb
bons vins reconeguts amb denominació d’origen i el conegut patxaran
que cap visitant hauria de deixar de
tastar.

www.turismodepamplona.es

10 RAONS PER NO PERDRE’T

TEROL

La província de Terol és un exemple d’autenticitat on
es conjuguen els paisatges rurals amb un patrimoni
molt ric. És un destí accessible, amb tots els seus punts
d’interès a poca distància, i fàcil de disfrutar. Et donem
10 raons per visitar aquesta joia del turisme interior.

1. Els seus paisatges de gran
bellesa
La serra d’Albarracín és un bon punt
de partida per conèixer la comarca
de Terol, un recorregut que ens mostrarà segles d’història combinats amb
un ric patrimoni cultural i uns paisatges d’enorme bellesa i singularitat.

als amants de caminar disfrutant del
paisatge. Reuneix un total de 60 rutes senderistes que recorren totes les
localitats i espais naturals d’interès.

2. Els seus valors ambientals
A 25 quilòmetres de Terol capital hi
ha un espai natural subjecte a visites
guiades i on es programen activitats
d’educació ambiental. A la part de Cella, a tan sols 17 quilòmetres de la ciutat, val la pena visitar la font de Cella, un
gran pou artesià del segle XII, un dels
més grans, amplis i profunds d’Europa.
3. Les rutes per fer
senderisme
Andatela és un producte pensat per

Església de San Pedro

Estrets del riu Ebrón

4. Sis dels pobles més bonics
d’Espanya
Albarracín, Cantavieja, Rubielos
de Mora, Puertomingalvo, Vall-deroures i Calaceit: són llocs on convé
aturar-se per admirar les seves joies
arquitectòniques, tant els edificis religiosos i civils com la seva arquitectura popular.
5. El rupestre llevantí
A la província de Terol hi ha més de
70 jaciments d’art rupestre llevantí,
que han sigut declarats patrimoni de
la humanitat per la Unesco. Un altre
aspecte que ens sorprendrà és que
les pintures estan en abrics rocosos
a l’aire lliure en entorns naturals que
mantenen la bellesa i el valor simbòlic
que atresoraven fa milers d’anys.
6. L’herència medieval a la
capital
La ciutat de Terol és un punt de gran
importància de l’art mudèjar, amb
monuments declarats Patrimoni de
la Humanitat per la Unesco el 1986.
Aquesta herència medieval i mudèjar ens porta a més a la mundialment

Dinópolis

coneguda història dels Amants de
Terol.
7. Conèixer els dinosaures
Dino Experience ens proposa
conèixer un patrimoni paleontològic fascinant en localitats com Terol,
Galve, Libros o Riodeva. El referent
més conegut és, sens dubte, Territorio Dinópolis, un parc científic i d’oci
que té la seva seu principal a Terol. El
parc ofereix un recorregut de 4.500
milions d’anys, i ho fa amb itineraris temàtics. El centre ens permet, a
més, disfrutar d’un espectacular museu paleontològic, amb més de 500
peces fòssils originals.
8. Activitats a la neu
Les estacions d’esquí teroleses incloses a Aramón són ideals per iniciarse en la pràctica de l’esquí i per tant,
per disfrutar-les en família. Tant Javalambre com Valdelinares ofereixen
un total de 24 pistes amb diferents
graus de dificultat.
9. La gran tradició minera
A uns 50 quilòmetres de la ciutat,

trobarem la comarca Cuencas Mineras. El Museo Minero de Escucha és el recurs més conegut i la
seva visita resulta una experiència
sorprenent. El museu està situat en
una autèntica mina de carbó, cosa
que constitueix la primera sorpresa
perquè és una circumstància única a Espanya.
10. Celebracions històriques
Les festes històriques són un dels
atractius més esperats tots els anys a
Terol. Són cèlebres la llegenda de Zaida, a Cella, la Subida a la Encomienda,
a Alfambra i, per descomptat, la Setmana Santa a la
ciutat de Terol, declarada d’Interès
Turístic Nacional,
i on el fervor al
tambor i el bombo
es fan patents i se
senten, com en la
ruta del tambor i
el bombo del Baix
Aragó terolès.
www.teruelversionoriginal.es
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FOLGUEROLES
Entre la naturalesa i la poesia de Verdaguer

A aquelles persones a qui els és impossible escollir entre naturalesa i
cultura per a una escapada d’oci, Folgueroles els ofereix l’accés a un
paratge natural d’insòlits paisatges combinats amb els versos del
seu fill més il·lustre, Mossèn Cinto Verdaguer.
Prestigi gastronòmic,
comerç de proximitat
i de qualitat, una desena d’entitats que conserven tradicions de segles
passats i que, al seu torn,
impulsen activitats modernes convergeixen
en Folgueroles, municipi que s’erigeix així com
un destí turístic a tenir
en compte per a aquells
que volen respirar l’aire i
la tranquil·litat d’un poble català que conserva
l’estructura dels anys 50
del segle passat. Ubicat en
un petit racó entre la plana de Vic i el massís de les Guilleries-Savassona a la comarca
d’Osona, lluny del bullici urbà
i situat estratègicament a prop
de les principals vies de comunicació, és el portal des d’on
neixen les més importants rutes
de senderisme en aquella zona.
Naturalesa i història
El torrent del Lledoner, el casol de Puigcastellet o la Ruta
Verdaguer són camins degudament senyalitzats, condicionats i de poca dificultat, per a
tots aquells que volen disfrutar
d’un entorn insòlit i privilegiat
pel gran contrast entre el paisatge de secà i un altre de més
salvatge. Si anar a peu és una activitat que vol reservar per al dia
a dia i per a l’estona d’oci prefe-

La poesia de les
pedres

reix moure’s a dues rodes, des de
Folgueroles surten cinc itineraris per fer en bicicleta de muntanya BTT. Des d’aquests camins
podrà disfrutar de la font Trobada, un bell paratge integrat dins
de l’espai de les Guilleries-Savassona on el curs del torrent de
Folgueroles dibuixa la firma de
Verdaguer; el dolmen de Puigseslloses, un dels millors exemples de sepulcres megalítics de
Catalunya que data de l’Edat de
Bronze; el casol de Puigcastellet,
fortificació ibèrica que data de
mitjans del segle III aC; o per
exemple de l’ermita de la Damunt, des d’on es poden observar el Montseny, els Pirineus i
la plana de Vic, entre altres. Si
aquesta visita es fa a la primavera, l’espectacle de la naturalesa
està més que assegurat.
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Una vegada hagi decidit
tornar de l’excursió pel
camp disposat a perdre’s
pels carrers del petit municipi, podrà recordar
els versos de poemes
com L’Atlàntida, Canigó
o La Pàtria a les plaques
que pengen de les parets de pedra centenària
de Folgueroles i que
s’encarreguen de posar
els nens de l’escola. Podrà veure la casa del poeta i visitar el seu museu,
així com l’església parroquial
de Santa Maria amb elements
arquitectònics de diferents
èpoques.
Gastronomia tradicional
Una pausa en el camí per poder degustar l’embotit local amb
tomàquet i oli sobre la coca del
mossèn o coca de Folgueroles
pot ser una de les millors opcions si es volen agafar forces i
fer la Ruta dels Rellotges de Sol
i poder veure prop dels 20 rellotges que rendeixen homenatge
a l’astre pare en un poble que a
l’hivern es veu assetjat, encara
que cada vegada menys, per la
boira.
www.folgueroles.cat
Tel. 938 122 054

Jaime Balboa, xef del restaurant El Edén de Laforja

“Tenia el somni d’obrir
el meu propi restaurant”
Hi ha persones a qui els agrada la seva feina i altres que senten
passió per ella. És el que es diu vocació, i potser aquí s’amaga la subtil
diferència entre la qualitat i l’excel·lència. L’amor per la cuina es nota
en cada una de les paraules de Jaime Balboa, xef del restaurant.
-En el seu cas podem dir que
això de la cuina ve de família.
Sí, a la família Balboa és tradició que els homes facin el menjar de totes les celebracions. Des
de petit he vist com el meu pare
feia pastissos i feia guisats. Ara,
amb 94 anys, ho segueix fent,
¡uns pastissos meravellosos! El
meu somni com a xef era obrir
el meu propi restaurant.
-¿De quines fonts beu la cuina
de Jaime Balboa, xef d’El Edén
de Laforja?
De Catalunya, Galícia, França...
Vaig començar en l’hostaleria
amb 16 anys, amb 18 treballava com a ajudant de cuina
d’un xef francès. En general, la
meva cuina beu del món que
m’envolta incloent-hi l’oferta de
nous productes del mercat, de
la demanda dels nostres clients
i de l’ímpetu creador de provar
alguna cosa nova.
-¿Quina és la característica diferenciadora d’El Edén de
Laforja?
El Edén es diferencia per mantenir la qualitat de la seva matèria primera perquè els nostres
comensals disfrutin. Com per
exemple la carn gallega de la
nostra carta, que ha sigut seleccionada en origen, als prats
de Lugo. En origen vol dir que
li compro la carn a un carnisser
que va al prat i escull els vedells
que vol per a cada setmana. Les

Un plaer per
al paladar
Una carta plena de creacions delicioses que el xef
Jaime Balboa cuina amb
el mateix afecte amb què
parla d’ells. De dilluns a divendres, menú de 12 €, i
els caps de setmana, entre
17.5 € i 18.5 €. Menús per a
grups o aniversari, adequats
per a cada ocasió, i un assortiment de postres artesanals amb què podran
comprovar que en els petits detalls s’amaguen els
grans plaers.

verdures les compro a una cooperativa de pagesos de Vilanova i la Geltrú, etc.

Entrevista amb Marcel·lí Martorell i Font, alcalde de Capellades

“Capellades és un referent del món
del paper i els neandertals a Catalunya”
Amb una població de 5.439 habitants i una extensió de 2,95 quilòmetres
quadrats, una de les més petites de Catalunya, Capellades apel·la
al seu passat industrial i arqueològic per encarar el futur.
-¿Quin paper juga avui
dia el sector del paper en
l’economia?
Disposem d’un patrimoni industrial que es visibilitza al
Museu Moló Paperer de Capellades. Tenim 30.000 visitants
a l’any, i és un dels dos únics
museus d’Europa dedicat a
aquesta activitat. A més, un
70% dels recursos econòmics
que capta són a través del finançament propi.

-Però només mirant a la
indústria…
El nostre passat industrial i arqueològic és únic. L’activitat
i el patrimoni que suposen
les fàbriques dels molins ha
d’impulsar la nostra activitat
turística. A aquest escenari, hi

Recuperar la gastronomia i cooperar
Recuperar la recepta de com es cuinava l’arròs als molins de paper del segle XVIII. Aquest és un dels projectes culinaris en què
està treballant el Museu Molí Paperer de Capellades. L’alcalde defensa que es tracta d’“un al·licient més” en una població “ben ubicada i que coopera amb municipis de les comarques veïnes del
Bages i de l’Alt Penedès”.

-¿Quin plat no puc deixar de
tastar si vaig a El Edén de
Laforja?
L’entrecot al Café de Paris o
els xipirons amb ceba confitada i salsa de pebrot verd.
Els ous estrellats sobre una
base de verdures a la planxa
i patates fregides amb llàgrimes de Café de Paris. I
a partir d’ara la meva nova
creació, el bitó, una elaboració de carn gallega i verdures, tot trinxat. Amb aquesta
barreja creem un f ilet que
empanem amb una fórmula secreta amb mostassa a
l ’antiga acompanyad a de
ceba caramel·litzada amb
porto. ¡Una delícia!
www.eledendelaforja.com
Tel. 932 174 556

hem de sumar el jaciment
arqueològic de l’Abric Romaní que data del període
neandertal. En les excavacions, hem trobat estris
de fusta d’una antiguitat
d’entre 30.000 i 100.000
anys aC.
-¿El futur es dirigeix
cap a la reutilització del
passat industrial o de
l’arqueològic?
Necessàriament ha de
ser industrial. A Capellades i a la comarca de
l’Anoia, l’ocupació la seguirà creant el sector sec u nd a r i . L’apr of it a me nt
turístic vinculat a les restes
arqueològiques funcionarà
com una activitat complementària. El futur immediat
passa per afavorir i fomentar
la industrialització.
www.capellades.cat
Tel. 938 011 001
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DOQ PRIORAT,
poble a poble, festa a festa

Des del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Qualificada Priorat es
recolzen els esdeveniments que contribueixen a difondre la cultura del vi i aporten
activitat socioeconòmica als pobles i cellers productors de vi Priorat. Les mostres
populars representen una ocasió única per conèixer els vins en el seu entorn
paisatgístic i descobrir els valors i les propietats del vi entrant en contacte amb
els cellers i les persones que els elaboren.

L

es activitats populars al voltant del vi comencen el 29
de març al matí amb la Mostra de Formatges i Vins al
jardí del restaurant Les Figueres, a
Gratallops. El dia 4 d’abril al matí
arriba Poboleda Vins, una convocatòria pensada per a professionals i
aficionats al vi on es presenten les
novetats dels vins d’aquesta localitat, que és també l’escenari, el segon
dissabte de setembre, de la mostra més antiga de les que es fan a
la DOQ Priorat: la Festa del Vi i la
Verema a l’Antiga, que sol reunir
uns 25 cellers de la denominació
d’origen als baixos de les cases pairals del poble. El dissabte anterior
(5 de setembre), els cellers de Poboleda faran jornada de portes obertes com a acte previ i escalfament
de motors.

Tastos al maig
El mes de maig és normalment un
dels que tenen més activitat de mostres i tastos a la DOQ Priorat. Les cites
són les següents: Tast de Carinyenes a
Porrera: els cellers de Porrera presenten els vins elaborats principalment
amb aquesta varietat tan comuna a la
vila de Porrera (1 de maig); Tast amb
Llops (una cita que es promou des de
l’Hotel Cal Llop i que habitualment
combina música en directe amb un
tast de vins locals a la tarda, a la plaça
de Dalt de Gratallops, dia 2 de maig);
Tast de Cal Compte (l’allotjament rural Cal Compte de Torroja del Priorat
proposa un tast de vins locals a les seves dependències de l’edifici noble, el 3
de maig), i el Tast de les Mines: els cellers de Bellmunt del Priorat i la conca
del riu Siurana ofereixen tastos dels

seus vins en un context molt especial,
el Museu de les Mines d’aquesta localitat (3 de maig).
Juliol i agost:
el Lloar, Porrera i Torroja
Les tres següents cites estan fixades
al juliol i l’agost. El dia 25 de juliol al
capvespre, al Lloar, arriba el Tast de
Vins del Lloar i les Solanes del Molar,
una proposta que busca consolidar-se
com a aparador dels vins d’aquestes
dues zones de la DOQ Priorat. El 22
d’agost a la tarda a Porrera els cellers
locals convoquen Nasset, nas i nassot,
un concurs amb diferents categories
dirigit tant a nens com a adults, en el
qual es proposa que els participants
descobreixin les aromes i les propietats de diferents vins. El mateix
dia 22, a Torroja del Priorat, es por-

tarà a terme la Nit de Vins de Torroja, una mostra nocturna dels cellers
del poble que s’organitza en dissabte a la piscina municipal i que té com
a acte previ un tast per a professionals aquest mateix dia ala tarda i en
què s’acostuma a fer una visita a una
finca del poble. L’estiu s’acaba amb
les ja esmentades cites del setembre
a Poboleda.
Tastos a la tardor
Ja els mesos de tardor es convoquen
tres mostres més: Festa del Vin blanc,
a Scala Dei (la festa porta el nom
d’un licor típic que s’elaborava antigament en aquesta zona i serà el 31
d’octubre); Tasta Porrera, on participen els cellers locals, que ofereixen
tastos i venda de vi a preus especials,
així com els establiments de restauració del poble, que ofereixen plats

típics (el 7 de novembre) i el Tast de
Santa Bàrbara: mostra i degustació
dels vins de Bellmunt i festivitat en
honor a la patrona dels miners. En
aquest cas es portaa terme en un
dels carrers centrals de la població
(aquest any el 6 de desembre).
A més de les mostres als pobles
de la DOQ Priorat, un bon nombre
de cellers d’aquesta denominació
d’origen també participen durant
l’any en mostres de vi, com la Fira del
Vi de Falset (principis de maig), així
com en fires promocionals de dins i
de fora del país.
Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural:
Europa inverteix en les zones rurals

www.doqpriorat.org

DARNIUS
El poble del pantà

Darnius, un municipi de muntanya situat a l’Alt
Empordà, és un poble tranquil, envoltat de boscos
d’alzines sureres, arbres centenaris, rius i rierols.
El pantà, que centra la vida del municipi, permet
a autòctons i visitants disfrutar de la naturalesa
amb nombroses activitats nàutiques.

L

es activitats que ofereix Darnius se centren sobretot a disfrutar de la naturalesa amb la
família, fer rutes a peu, amb
BTT, activitats nàutiques, estades en

cases rurals i de turisme familiar.
També reviu altres èpoques passades visitant els seus monuments megalítics, com el dolmen de Can Puig,
l’època medieval pujant a les ruïnes

L’oferta de
serveis i hostaleria
de Darnius
Turisme Rural Can Massot,
Apartaments Finca Paraíso, Estanc
Can Llosa, Restaurant Can Mora,
Restaurant Club Nàutic Darnius,
Estanc Can Llosa, Carnisseria
Puigmal, Queviures Darnius, Hotels
Spa la Central, SportHotel Tennis
Darnius.

del Castell de Mont-roig, des d’on es divendres. Al calendari també hi té
pot disfrutar d’unes vistes panoràmi- un paper destacat la Festa de les Flors,
ques espectaculars, i contemplant el al maig, on la base és un concurs de
rams de f lors silvestres en el
romànic de l’església de Sanqual tot aquell que vulgui
ta Maria i l’ermita de Sant
Una
pot participar, i que es
Esteve del Llop, entre
exposició
complementa amb la
altres.
fira d’artesania, tai diferents
llers, xerrades…
En dates assenyaactivitats
lades Darnius acull
per reivindicar
El protagonisme
activitats per a tots
el canvi del
del pantà en una
els gustos, des de la
exposició
Festa Major a l’agost
nom del
i la Festa de Pasqua,
pantà
Des de ja fa un temps, el
per Setmana Santa, amb
municipi està reivindicant el
ball, concerts, teatre i acticanvi de nom del pantà. La majoria
vitats per als més petits, sense oblidar l’animat mercat setmanal cada de la la seva extensió està al poble, i

va ser el poble el gran afectat per la
construcció de la presa, amb tot un
barri inundat sota les aigües, camps
de cultiu perduts… Per tot això, s’ha
ideat una exposició explicativa i reivindicativa en què s’argumenten els
motius de la reclamació d’aquest
nom. L’exposició s’inaugurarà el dia
28 de març, encara que les activitats paral·leles començaran el dia 27
amb una taula rodona de periodistes.
També hi haurà xerrades d’experts i
activitats lúdiques.
www.darnius.cat
Tel. 972 535 015
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Àlex Garrido i Serra, primer tinent d’alcalde i regidor de Cultura, Educació i
Joventut de l’Ajuntament de Manlleu

Naturalesa al
costat del Ter

“Manlleu ofereix al visitant una
història de naturalesa i aigua”
Manlleu és una ciutat situada a la part central de la comarca d’Osona.
A poca distància de Barcelona i Girona, aquesta ciutat amb identitat pròpia i un passat industrial destacat ofereix a ciutadans i visitants la seva
història i la seva actualitat viva i dinàmica. El riu Ter ha definit els límits
de la ciutat i forma part dels seus paisatges i del seu desenvolupament
urbà. Passat, present i futur de Manlleu mantenen una relació directa
amb el riu. A més, Manlleu guarda un secret relacionat amb una gran
serp… Avui parlem d’això amb Àlex Garrido.
-Diuen que Manlleu és la capital del Ter. ¿Per què?
El pas del Ter per Manlleu ha
sigut i és summament important. L’aigua del Ter ha sigut
motor de vida i impulsor d’un
gran canvi social i del creixement que va viure Manlleu
amb la proliferació de les fàbriques tèxtils ubicades al llarg
del pas del riu per la nostra ciutat. A més, el nostre eslògan,
Manlleu, capital del Ter, també
reivindica els quatre quilòmetres de façana f luvial, on el riu
avança entre antigues fàbriques, turbines i canals.
-També a la ribera del Ter,
concretament al bosc de
la Devesa, s’hi amaga una
serp…
La llegenda de la serp ens parla
d’un animal ferotge que vivia al
bosc de la Devesa. Aquesta serp
lluïa un diamant que només es
treia quan s’abeurava al riu Ter
al seu pas per Manlleu. Un bon
dia, un nen va robar el diamant
i la fera el va començar a perseguir pels carrers i les places
de Manlleu. La bèstia s’anava
menjant tot el que es trobava
pel camí. No us explicaré el final de la història, ja que us in-

Araceli Merino ©

FLAÇÀ
Escapada al Baix Ter

A la comarca del Gironès, al límit amb
el Baix Empordà, entre la serra de Vall-lloreda
i la plana al·luvial del Ter, Flaçà s’erigeix
com una bona alternativa per a qui busqui
l’encant d’un poble acollidor i una escapada
de cap de setmana en família.

Lluís Grané ©
Exterior del Museu del Ter

vito a venir el dia 14 d’agost a
viure en directe la Festa del
Serpent, que escenifica la llegenda per tota la ciutat, amb
molt foc, llums, música, teatre... Aquesta celebració s’ha
convertit en la nostra festa més
emblemàtica i multitudinària,
en què participen moltíssimes entitats i persones a títol
individual.
-I el Museu del Ter, ¿què ofereix al visitant?
L’antiga fàbrica de Can Sanglas, reconvertida en el Museu del Ter, ens ofereix un
recorregut pel nostre passat
industrial, amb exposicions

permanents i una espectacular turbina, la joia de la corona,
que permet veure com la força
de l’aigua “movia fàbriques”.
També hi ha el Centre d’Estudis
dels Rius Mediterranis, dedicat
a l’educació i la sensibilització
ambiental i a la investigació
en rius mediterranis. El museu és un centre de dinamització turística i cultural, un
equipament cultural de primera línia, on podem disfrutar d’exposicions itinerants,
obres de teatre a l’estiu, visites
teatralitzades, etcètera. ¡Una
visita totalment recomanable!
www.manlleu.cat

Flaçà és un municipi amb molt
d’atractiu per a qui busca una
bona combinació entre naturalesa, tradició i modernitat. Des
de la plaça de l’Estació, comencen nombroses rutes que es poden fer tant en bicicleta com a
peu i que recorren paisatges
naturals i punts d’interès per
a tots els gustos. Un bon exemple seria la que arriba a la presa de Colomers vorejant el riu,
travessant frondoses pinedes i
passant per la Central Elèctrica,
obra del famós arquitecte Massó, i per Sant Llorenç. Sens dubte una de les més desconegudes
però també una de les més boniques pel que fa al contacte amb
la naturalesa. Una altra mostra seria la que surt cap a Púbol i la Pera, que arriba al Castell
Gala Dalí. D’aquesta també podem arribar a Pedrinyà i veure
l’església romànica i a Madremanya. També podem, sempre

Antonio López, alcalde del Catllar

El ferrocarril i les
antigues colònies
L’artèria comercial i social moderna del municipi és el carrer
Comerç, just al davant de la
plaça de l’Estació, en la qual hi
ha reminiscències de l’antiga
estació del Carrilet, el tren petit,
on l’antic dipòsit de màquines
es va adequar i es va conver-

La recuperació
del castell

EL CATLLAR

En la recuperació del castell
s’ha construït un nou edifici sobre les restes medievals
del costat nord —respectant
l’estructura original i amb
una gran terrassa mirador—,
que a més d’acollir activitats
culturals alberga el Centre
d’Interpretació dels Castells
del Baix Gaià.

AMB ELS BRAÇOS OBERTS
El Catllar, un municipi banyat per les aigües
del riu Gaià, és una població de la comarca
del Tarragonès amb més de 4.200 habitants.
El seu caràcter eminentment residencial
és conseqüència de la bellesa dels seus
paisatges i la proximitat amb Tarragona.

gut profundament restaurat i
recuperat per a l’ús turístic i
cultural de la població.

-¿Com descriuria el municipi? ¿Quin és seu principal
atractiu?
El nucli històric va néixer a
l’empara del castell segurament durant la segona meitat del segle XII. Per això, a la
seva part més antiga compta
amb carrers estrets i amb un
especial atractiu. Una de les

-¿Què destacaria de l’oferta
familiar i cultural del Catllar?
A part de les visites guiades
al castell i de passejar pels
carrers i l’entorn més immediat de la vila, es pot visitar el parc municipal de la
Torre d’en Guiu, situat al costat de la riba del riu, on hi ha
les piscines, les pistes de ten-

principals característiques i
atraccions del municipi és el
seu patrimoni arquitectònic
i arqueològic, entre el qual
destaca el castell, situat sobre
un turó, a ponent de la població, que conserva les dues torres i els murs perimetrals.
Des que va ser adquirit per
l’ajuntament, el castell ha si-

des de la plaça de l’Estació, agafar un altre sentit i passar pel
nucli de Farreres, visitant el Pou
del Glaç fins a arribar a Foixà.
O anar en direcció a Celrà passant per Sant Joan de Mollet i
Bordils. Una bona opció per rematar la jornada pot ser la piscina o la pista de tennis, amb
àrea de pícnic i restaurant, de la
zona esportiva, o seguir descobrint aquest poble, que ha sabut
treure el millor de la combinació entre tradició i modernitat.

nis, un bar restaurant i una
zona arbrada amb parc infantil per al gaudi de la població i del visitant, a prop
del qual s’ha habilitat, recentment, una àrea d’aparcament
d’autocaravanes.
-¿I a nivell paisatgístic?
Es pot conèixer la riquesa natural i paisatgística del Catllar
i disfrutar de l’entorn recorrent
alguna de les cinc rutes a peu
o en bicicleta, cada una amb

prop de 10 quilòmetres. Aquesta oferta es complementa amb
altres rutes d’àmbit supralocal que travessen el municipi,
com la xarxa de camins GR, la
ruta dels Castells de Frontera,
un tram del Camí de Santiago
o una Ronda Verda.
-¿Quines activitats completen l’oferta turística del
municipi?

A prop de la capital gironina,
Flaçà és de fàcil accés tant
per carretera com en tren i
autobusos que connecten
amb la Costa Brava. El municipi està regat per les aigües
del Ter i per rieres que al seu
moment van albergar fins a
quatre molins d’aigua, entre les quals destaquen la
riera de la Pera, la de Farreres, la de la Bruguera i la de
Moradell, rieres que desemboquen al Ter després
de creuar el municipi.

tir en el casal per a gent gran,
i una sala de teatre i ball per
a les celebracions del poble. A
prop d’aquí, el visitant curiós
hi trobarà la colònia Salvador
Torres Domènech o Sant Fermí, un barri que compta amb
l’ermita del mateix nom i que,
al seu moment, va albergar els
treballadors de l’antiga fàbrica de paper que durant anys va
portar a terme la seva producció a Flaçà.
A un dels costats de les vies
del tren hi ha el nucli antic, on
ens podrem perdre passejant
pels carrers estrets i veure edificacions pròpies dels pobles
tradicionals, entre les quals
destaca l’església de Sant Cebrià, construïda sobre l’antiga
església romànica del segle X i
que conté un dels pocs retaules que es conserven després
que la guerra civil destruís la
majoria. Al costat oposat de les
vies hi ha la zona de la Bolla,
i al llindar de les portes es poden observar gravats els antics oficis dels habitants del
municipi, com ferrers, escultors i fusters.
www.flaca.cat
Tel. 972 488 058

Especialment atractiva és la visita al municipi a l’estiu, i més
concretament durant el quart
cap de setmana d’agost, quan
se celebra la festa patronal, dedicada al degollament de Sant
Joan, en què destaca entre els
actes que es programen la Diada Castellera, amb la participació de tres de les colles més en
forma de la temporada.
- ¿A quin tipus de públic recomanaria visitar el Catllar?
Pel que s’ha dit visitar-nos és
una empresa oberta a tots els
públics i per a totes les edats.
El turisme de caràcter familiar i cultural nodreix el gruix
de les visites, però val la pena
convidar a conèixer-nos esportistes i aventurers o amants de
l’autocaravàning, entre altres.
¡Tots hi sereu molt benvinguts!
www.elcatllar.cat
castell.elcatllar.cat
Tel. 977 653 101
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Jaume Oliveras, regidor delegat de Cultura, Turisme i Participació Ciutadana del Masnou

Benvinguda a la
Casa de la Cultura

“El Masnou, terra de mar”
Un passeig per la història, el
patrimoni i els seus valors
Amb el lema ‘El Masnou, terra de mar’ l’ajuntament ha
vestit d’etiqueta el municipi de cara a la reobertura de
la Casa de Cultura el 29 de març, amb una visita teatralitzada que es prolongarà amb visites guiades gratuïtes
durant els dissabtes i diumenges del mes d’abril.
-¿Quins són els objectius del
projecte?
Els objectius del projecte El Masnou,
terra de mar, recuperació del patrimoni local són diversos. Per un costat, la
rehabilitació de part del patrimoni
del municipi, com és el cas d’un element tan emblemàtic com la Casa
de la Cultura, on aquests treballs
ens han permès redescobrir uns
frescos a la primera planta que estaven tapats amb paper de paret i
un pou, que es podrà veure a través
d’un vidre transparent. En definitiva, dóna valor a l’hora de promocionar el municipi, no solament per
al coneixement dels seus veïns i veïnes, sinó també per als turistes que
vinguin al Masnou. Tenir un itinerari a partir d’uns equipaments
culturals vinculat a la història del
municipi que pot ser un atractiu
important.

-Vostè parlava de recuperació, de
vàlua i de promoció com els principals objectius. ¿En quin punt estem en aquests moments?
Vam començar el projecte amb la
rehabilitació de la Mina d’Aigua.
Aquesta resulta molt interessant,
no només per als visitants, sinó
també per a les escoles, ja que es
pot veure el cicle de l’aigua, la importància que tenien les mines al
municipi, el mapa subterrani de
mines. A més hi has d’entrar amb
el casc i comporta tota una litúrgia.
A més de visitar la mina, a partir de
l’acord que tenim amb alguns veïns,
es visiten els safaretjos d’algunes
cases típiques del Masnou. Hem
fet, també, una sèrie d’actuacions
al parc del Llac, un jardí romàntic. I en aquests moments estem a
punt d’acabar les obres a la Casa de
la Cultura, d’estil modernista, on

“L’itinerari va de punta
a punta de la part litoral
del municipi i fa una sèrie
de parades en 30 llocs
emblemàtics del nucli antic”

obrirem per primera vegada una
oficina de turisme oficial aprovada des de la Generalitat. A més, la
primera planta acollirà part de la
pinacoteca municipal, i la segona, el dipòsit de la col·lecció d’art
municipal.

Lázaro Criado, director comercial corporatiu de Valentin Hotels

“El respecte per les persones és el
que fixa el nostre ‘modus operandi”
Valentin Hotels és una empresa familiar que, com els bons vins, ha anat macerant
en el mercat lentament per aconseguir oferir una sòlida marca hotelera que garanteix
una òptima relació entre qualitat i preu.

-Però l’itinerari no solament té
com a punts d’interès la Mina
d’Aigua, el parc del Llac i la Casa
de la Cultura.
L’itinerari va de punta a punta de
la part litoral del municipi i fa una
sèrie de parades en 30 llocs emblemàtics del nucli antic, que estaran
degudament senyalitzats en forma de panell metàl·lic, on també
hi haurà les explicacions oportunes. El recorregut se senyalitzarà
per mitjà de rajoles a les voreres i
pals verticals. La Casa de la Cultura, un element emblemàtic d’estil
modernista, també serà el centre
d’interpretació de l’itinerari, perquè acollirà una recreació en 3D de
sos específics amb demandes i anhels
diferents respecte a altres col·lectius.
A partir d’aquesta observació hem especialitzat hotels i serveis per a famílies amb nens, amb la creació de clubs;
i, al mateix temps, hem creat hotels
especialitzats per a adults exclusivament. No resulta difícil adonar-se
que ni els mateix menjar, ni la mateixa animació ni unes instal·lacions
d’oci idèntiques, per exemple, poden
satisfer igual un públic tan divers com
l’esmentat.
-¿Com ha sigut l’acceptació per part
del públic d’aquesta
especialització?
Els nostres hostes, tant els que pertanyen al segment familiar com els
adults, valoren satisfactòriament

“El turisme sostenible no
es tracta d’una qüestió de
lògica econòmica, sinó de
responsabilitat social”
-¿Què és el que defineix Valentin
Hotels? ¿Quina és la característica
diferenciadora?
Valorem la decisió dels nostres clients
de posar a les nostres mans una cosa
tan important com és disfrutar de les
seves vacances, i neix en nosaltres el
compromís de complir amb les expectatives creades. És doncs el respecte per
les persones el que fixa el nostre modus
operandi. Els nostres hostes no es mereixen una altra cosa que el nostre millor servei com a expressió de gratitud

professional per dipositar en Valentin Hotels la seva confiança. Aquesta
aposta per la qualitat ens permet eludir la insostenible i improductiva lluita
per oferir el preu més barat del mercat.
Ens posicionem al costat dels que valoren la qualitat al seu just preu. No som
l’alternativa més barata del mercat, encara que sí ens considerem una òptima
opció en la relació qualitat-preu.
-¿De quin tipus d’oferta vacacional
disposen a Valentin Hotels?

El nostre model de negoci és el conegut com a “sol i platja”, implementat des dels més exigents estàndards
de qualitat. Ens dirigim al segment
mitjà-alt de la població, i oferim als
nostres hostes el màxim valor en contrapartida a la seva elecció de compra
dels nostres hotels.
-¿Quines són les seves àrees
d’especialització?
Els últims anys hem constatat que
han anat emergint grups amb interes-
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aquesta proposta. No obstant, segons
la nostra opinió, l’encert no es basa
tant en la incorporació d’una determinada nomenclatura als establiments
(Clubs Familiars o Només Adults),
sinó en l’excel·lència de l’excució.
-¿El turisme sostenible i de qualitat
és un dels seus compromisos més
destacats?
Som conscients de la importància que tenen els recursos naturals

El 29 de març s’inaugura el punt
neuràlgic del projecte ‘El Masnou,
terra de mar’, la Casa de la Cultura, que oferirà visites teatralitzades (20 minuts) de forma gratuïta
el mateix dia 29 i visites guiades
durant els dissabtes i els diumenges del mes d’abril. Posteriorment,
l ’itinerari donarà l ’opor tunitat
al visitant de recórrer 30 punts
d’interès històric al municipi del
Masnou. A més, ja es pot descarregar una app per a mòbils, ‘El Masnou terra de mar’, per fer la ruta,
que permetrà visitar de forma autònoma els edificis més rellevants.
En defi nitiva, el binomi terra-mar
es fa cada vegada més fort al Masnou i serà més fàcil encara poder
unir l’oci aquàtic amb la cultura i
la història.

com era el municipi el 1850 a partir
dels planells de l’arquitecte municipal, Garriga i Roca. Seguint la ruta
es podran veure llocs d’importància
històrica, com l’Escola Ocata, la
Casa Benèfica, l’ajuntament, el Casino o Cal Ros de les Cabres, un jaciment romà. Serà un passeig per
la història del Masnou, del seu patrimoni, dels seus valors i dels vincles històrics.
www.elmasnou.cat
www.elmasnouterrademar.cat
Tel. 935 571 700

Valentin Hotels ha sabut maridar en
els seus 50 anys de vida, des de la
seva creació per la família CodolàBonet, els valors tradicionals amb
les noves exigències de l’entorn altament competitiu actual. En aquest
sentit els hostes de Valentin Hotels
són els beneficiaris del ‘millor fer’
en aspectes senzills però capitals
per a l’experiència turística satisfactòria, com són l’atenció personal, l’alimentació i la neteja en tota
la seva cartera d’hotels a Mallorca,
Menorca, Costa de la Luz (Cadis),
Riviera Maya (Mèxic), Volos (Grècia) i l’últim a obrir les seves portes
a Cayo Santa María (Cuba), dedicat
al segment “només adults” davant
un quilòmetre de platja absolutament idíl·lica, amb mitja dotzena de
restaurants temàtics, diverses piscines, espectacular teatre per a animació, etcètera.

al servei d’una experiència turística satisfactòria i de com aquest factor contribueix a la fidelització dels
nostres hostes. Es tracta, en definitiva, d’una qüestió no ja solament de
lògica econòmica, sinó de responsabilitat social. Sabem que la posició que
adoptem a favor de la sostenibilitat
d’aquests recursos primaris condiciona el procés productiu, en ocasions
posposant resultats respecte al curt
termini, però rendint uns fruits millors en el mitjà i el llarg termini.
www.valentinhotels.com
Tel. 971 032 032
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La Fira del
Sant Crist

Allotjament i
gastronomia
típica

Dolors González Dana, alcaldessa de Saldes

SALDES
Patrimoni natural,
arqueològic i cultural

Situat a la falda del mític Pedraforca, a 1.300
metres d’altura, Saldes, format pels nuclis
urbans de Saldes, Maçaners i l’Espà,
és el segon municipi en extensió del Berguedà
amb més de 66 km2.
-¿Què destacaria de l’entorn
natural de Saldes?
Tenim la serra d’Ensija, a la cara
sud del Cadí i el bosc de Gresolet, on hi ha el santuari amb el
seu bosc de fajos, poc conegut
i espectacular. Part del nostre
municipi forma part del parc
natural del Cadí-Moixeró. La
serra d’Ensija també és espai
protegit i hi podem trobar rastre del gall fer.
-¿Quines rutes i excursions es
poden fer per Saldes?
Hi ha rutes familiars que expliquen com es gestionen els boscos, els rius i els torrents i com es
protegeix la fauna i flora local.

Altres rutes expliquen les diferents explotacions mineres que
hem tingut al municipi i en pobles veïns com Vallcebre i Fígols.
Hi ha una ruta, que denominem
360º, que fa la volta a la muntanya sortint del poble que dura
entre sis i set hores. Finalment,
per dos dels nostres refugis, el
Lluís Estasen i la casa refugi de
Gresolet, hi passa l’exigent travessia els Cavalls del Vent. També tenim el Pedraforca Parc
Aventura.
-I el Pedraforca…
Efectivament. És una muntanya espectacular, mítica i misteriosa a la que s’ha de tenir

El municipi compta amb
refugis de muntanya, càmpings, hotels, fondes, cases
de turisme rural i apartaments. Aviat s’obriran dos
albergs al nucli de Saldes,
un de privat, Cal Manuel, i
l’altre de municipal, la Casa
Forestal. La zona és rica en
producció natural de tota
classe de bolets, i l ’arròs
de ceps és un plat típic,
com l’escudella de blat de
moro escairat, una manera
típica de la zona de tractar
el blat de moro.

molt de respecte. Hi ha interessants llegendes sobre bruixes,
que en la realitat eren dones
sàvies que elaboraven medicaments amb les herbes que tenim a l’entorn. L’escalada és
una altra faceta de la muntanya. El 1928 es va obrir la via
d’ascens Estasen (Lluís Estasen)
i el 1935 es va obrir la via Homedes (Francesc Homedes), encara
seguides avui per molts escaladors i que es completen amb altres de diferent dificultat.
-¿Què destacaria de l’oferta
cultural?
Com a patrimoni mil·lenari,
tenim el dolmen dels Molers,
un vestigi megalític erigit el
1500 aC. A més comptem amb
una exposició permanent sobre la mineria i una altra sobre
el parc natural Cadí-Moixeró. A
la nostra agenda, també tenim
la celebració de concerts, com la
pròxima visita del Cor Vivaldi
de Barcelona a l’església de Sant
Martí de Saldes.
www.saldes.cat
Tel. 938 258 046

PIERA

any al novembre, es poden visitar els dos molins que hi ha
a Piera: el de Cal Sadurní i el
de Cal Nasi. A part de la fruita seca, un altre dels productes destacats és el conegut com
a préssec de la Fortesa, que de
A la comarca de l’Anoia, el municipi de Piera
juny a setembre es pot comcompta amb una població de més
prar al mercat de fruita
dolça que els pagede 15.000 habitants i en els seus
sos de la zona fan
H¡ ha
més de 57 quilòmetres quadrats
cada diumenge
disponible una
d’extensió inclou tant el nucli
al matí al barri
guia turística sobre
de la Fortesa.
urbà com 19 barris.

Una rica història al natural

els edificis catalogats
del poble amb
Un dels símbols arquitectònics a n t e r i o r,
informació sobre
del municipi és el castell de Pie- d e l s eg l e
ra, del segle X i que inclou sales XVI. De fet,
la seva història
d’armes i jardins. Tot i ser de
propietat privada, es pot visitar el primer diumenge de cada
mes. Per la seva part, l’església
de Santa Maria de Piera és
d’estil preromànic, i es pot visitar la capella i veure la imatge
del Sant Crist de Piera, mentre
que al Museu Celler de Pep hi
ha una interessant exposició
d’eines de camp.
Entre els edificis catalogats,
destaca la Casa Sastre, del segle XVIII, que, segons s’explica,
va acollir el rei Carles III, mentre que la Casa de les Voltes és

L’AMETLLA DE MAR
Platges verges i bona gastronomia

En els seus 17 km de costa, l’Ametlla de Mar inclou petites cales de daurada i fina sorra,
algunes de verges. Es defineix com un destí tranquil i que permet disfrutar de l’experiència
única de submergir-se entre tonyines del Mediterrani.
Ideal per allunyar-se de les
grans massificacions, l’Ametlla
de Mar és un dels paisatges més
encantadors i verges de la costa
mediterrània, amb sis platges
amb bandera blava per la seva
garantia de serveis i qualitat
mediambiental, i set més que
estan catalogades com a verges. Un entorn natural privilegiat per a totes les edats, que
combina mar, muntanya, naturalesa, oci i diversió. La gastronomia és un altre dels atractius

Els dies 25 i 26 d’abril tindrà lloc la XXVI Fira del
Sant Crist de Piera. Segons
Josep Llopart, segon tinent
alcalde de Piera, “és una fira
multisectorial que compta amb la presència d’uns
180 estands i que aquest
any també es completarà
amb el Mercat Medieval ”.
En paral·lel, i per amenitzar la festa, “també organitzem tallers per a nens,
instal·lem infl ables i moltes
coses més”, afegeix.

des de principis d’abril ja està
disponible una guia
turística sobre els edificis catalogats del poble per poder
tenir més informació sobre la
seva història.
Terra d’oli, préssecs
i cava
Dins del municipi hi ha diverses caves i té una gran importància la producció d’oli.
Precisament, en ocasió del
Mes de l’Oli que se celebra cada

Un territori
per
descobrir

Per la seva singularitat paisatgística,
les Flandes són un paratge ideal per passejar o recórrer
una ruta en bicicleta. A Piera hi
ha diferents rutes senyalitzades i dues zones de pícnic: la
de Sant Jordi i la de la Font del
Prat. A la zona de Can Bou també hi ha senyalitzada una ruta
de trial on s’entrena la llegenda d’aquest esport i pilot nascut a Piera: Toni Bou.
www.viladepiera.cat
Tel. 937 788 200

La tonyina del Mediterrani és un producte d’alta qualitat gastronòmica i l’Ametlla de Mar compta amb una de les flotes pesqueres
més grans dedicades a la pesca d’aquest preat peix i amb una empresa especialitzada en la seva cria i la seva exportació internacional. Per potenciar i donar a conèixer aquest producte, cada mes
de maig s’organitza la Setmana Gastronòmica de la Tonyina (1,
2 i 3 de maig), amb degustacions, un mercat de productes, menús
exclusius als restaurants del municipi i altres activitats, així com
la presència de cuiners de prestigi. Així mateix, a través de TunaTour es pot viure l’experiència única de nedar entre tonyines de
més de dos metres i que poden arribar a pesar 400 kg, “una activitat que ens fa ser referents a nivell mundial i que ha tingut una
gran acollida entre el turisme”, explica el regidor de Turisme de
l’Ametlla de Mar, Vicent Martí.

de la població i és que al llarg de
l’any s’organitzen fins a quatre
jornades per donar a conèixer
diferents productes: la tonyina
del Mediterrani, el peix blau, el
peix de llotja i la galera.
Protagonisme a les
xarxes socials
Des de l’ajuntament s’ha apos-

tat fort per les xarxes socials
per donar a conèixer tota
aquesta oferta turística, amb
més de 36.000 seguidors i posicionant-se com a primera localitat de Catalunya a Instagram.
També hi ha disponible una app
per a mòbil.
www.ametllamar.cat
Tel. 977 456 477
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¿ENCARA NO HAS DESCOBERT

SANTA SUSANNA?
Santa Susanna és un destí acollidor de la Costa de Barcelona que et convida
a passar uns fabulosos dies en família, en parella, practicant l’esport que
més t’agradi o simplement per disfrutar del mar i la muntanya.

Santa Susanna se situa entre les ciutats de Barcelona i Girona (perfectament comunicada amb Rodalies de
Renfe), envoltada pel parc natural
Montnegre-el Corredor i el blau intens de les seves aigües, en total més
de tres quilòmetres de platja. Els seus
orígens agrícoles encara es poden observar a través dels camps de cultiu
que uneixen la zona hotelera amb el
petit municipi, on masies, capelles i
torres de guaita fan visible la seva història i on es pot visitar el Museu de la
Pagesia.

Una divertida forma de traslladar-te
sense perdre’t cap detall és el trenet
turístic Cuc.
Als hotels de Santa Susanna, la majoria situats a primera línia de mar, hi
trobaràs totes les comoditats perquè
el teu estada sigui perfecta.
A Santa Susanna es poden practicar activitats molt variades. Rutes en bicicleta, passejades a cavall,
circuits en quad, parc d’aventures…
o fer un passeig per l’avinguda del
Mar i aprofitar per fer unes compres i
conèixer els seus mercats artesanals.

A l’Estació Nàutica de Santa Susanna hi ha la possibilitat de disfrutar de
tot tipo d’esports nàutics: cayac, pàdel surf, banana bus, moto nàutica…
Turisme familiar i molt més
Santa Susanna ostenta el segell Destí de Turisme Familiar, que atorga l’Agència Catalana de Turisme a
aquells municipis que ofereixen tots
els serveis, tant en allotjament com en
activitats i restauració, adaptats a les
necessitats de les famílies.

A la platja, els nens i nenes poden
disfrutar del Club Infantil. A més,
els que estiguin allotjats en un hotel amb la marca de Turisme Familiar tindran entrada gratuïta en
l’horari indicat i una festa d’espuma
setmanal.
Però Santa Susanna també és ideal
per als amants de l’esport, ja que compta
amb el segell Destí de Turisme Esportiu
en ciclisme de carretera i de muntanya,
futbol, vela lleugera i esports col·lectius.
A més, les seves instal·lacions li permeten ser seu de diferents esdeveniments
i congressos nacionals i internacionals
que anualment acull.
Coneix Santa
Susanna a través
d’aquest vídeo:
Informa’t i reserva:
Tel. 93 767 90 08 / 93 767 92 50
oi.turisme@stasusanna.org
info@stasusanna-online.com
www.stasusanna-online.com

Arnau Tornero ©

ARENYS DE MAR
Tradició i oci amb sabor mariner

Arenys de Mar és un clar protagonista de la comarca del Maresme. La proximitat
amb la metròpolis barcelonina no ha alterat el seu marcat caràcter arrelat a la tradició
marinera i una gran activitat social de la qual els seus habitants senten un orgull especial.
El port d’Arenys és un dels més
importants de la costa catalana i
constitueix un exemple evident de
la llarga història i tradició marinera de la localitat. La pesca i tota
la indústria que es desenvolupa al
port, que concentra gairebé tota la
f lota de la comarca, mouen gran
part de l’activitat de la població.

Un dels atractius per als visitants
és la subhasta del peix que té lloc a
la llotja cada tarda quan tornen les
embarcacions.
També relacionades amb el mar,
Arenys de Mar ofereix nombroses activitats d’oci, des dels cursos de vela
o caiac que ofereix el Club Nàutic,
fins a cursos de busseig, excursions

Rutes culturals gratuïtes a Arenys de Mar
L’Ajuntament d’Arenys de Mar proposa un cicle de 5 rutes guiades gratuïtes
amb intervals quinzenals des del mes de febrer i durant tot l’any programades per als diumenges. Amb l’objectiu de donar a conèixer el patrimoni
arquitectònic i els llocs més significatius de la localitat, la història, l’art, els
costums i les tradicions i oficis que han marcat la seva gent.
Aquest any s’amplia l’oferta de l’any passat, que va superar les expectatives i va aconseguir reunir els visitants en llistes d’espera. Les noves rutes
d’aquest any són la del port d’Arenys, tradició i futur i la ruta Arenys de lletres, aquesta última proposa un passeig diferent per la localitat descobrint
la versió més literària d’Arenys de Mar.
Per assistir a les rutes cal apuntar-se a l’Oficina de Turisme per correu electrònic a turisme@arenysdemar.cat o trucant al telèfon 937 957 039.

de pesca, sortides amb pescadors
de sonso o pesca familiar. Per a la
temporada estiuenca disposa d’un
front litoral de gairebé quatre quilòmetres, on destaquen les platges del
Cavaió, la Picòrdia, les Roques d’en
Lluc i la Musclera, les quals ostenten el certificat EMAS, que reconeix
la seva bona gestió ambiental, totes

amb un elevat ús social i econòmic, i
un alt potencial com a espai natural.

tats de la riera i que recorden el seu
passat indià.
Els caps de setmana són dies de fira
Oferta d’oci i cultura
a Arenys de Mar: els dissabtes el mercat setmanal de situa a la riera; i cada
Amb els seus 400 anys d’història, primer diumenge de mes el municipi
Arenys de Mar compta amb
acull la fira d’artesans; el segon
un gran patrimoni
diumenge, la fira de brocultural que convicanters (compravenDisposa
da a descobrir-lo.
da d’articles usats), i
d’uns quatre
El pas del temps
cada últim diumenquilòmetres de
ha deixat llocs
ge de mes, la fira
litoral amb un
i nt er e ss a nt s
del col·leccionisme.
que val la pena
Durant tot l’any, a
elevat ús social i
visitar: des de
més, es realitzen
un alt interès com
l’església de Sandiferents fires tea espai natural
ta Maria, amb un
màtiques, com la fira
dels retaules bardel solstici (a l’hivern i
rocs més importants i
a l’estiu), la fira dolça, la
més ben conservats de Catafira de la cervesa artesana o la
lunya, fins al Museu Marès de de puntaires.
la Punta, les torres de defensa,
el cementiri de Sinera o les cawww.arenysdemar.cat
Joan Torrentó ©
ses que s’ubiquen als dos cosTel. 937 957 039
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Montse Mindan, alcadessa de Roses

Josep Lluís Salas Mallol, alcalde de Portbou

Roses, bellesa natural

Disfrutar de la Costa Brava
més autèntica i desconeguda

Roses, un municipi dedicat tradicionalment a la pesca, està situat
a la badia amb el seu mateix nom i envoltat de parcs naturals
que conformen una varietat de paisatges de platges, cales,
penya-segats, camins de ronda i vinyes al costat del mar.

-¿Quin és el principal atractiu de Roses?
El que més valoren els visitants i els locals és el paisatge. Roses està envoltat per dos
parcs naturals de gran riquesa, diversitat i bellesa, i davant
una de les badies més belles
del món, amb espectaculars
postes de sol.
-¿Què trobarà un visitant
que hi vingui fora de la temporada alta estiuenca?
Al nostre municipi hi trobarà
atractiu, un patrimoni cultural interessant, una cuidada
gastronomia local, i l’entorn
dels parcs naturals del cap
de Creus i els aiguamolls de
l’Empordà, amb totes les activitats que es poden desenvolupar, a més d’infraestructures i
serveis per a un destí familiar
que està actiu durant tot l’any.
-¿Què destacaria de l’oferta
familiar i cultural de Roses?
Roses està certificada com a
Destinació de Turisme Fami-

Els aiguamolls de l’Empordà
i el cap de Creus
El parc natural del cap de Creus, marítim i terrestre, ofereix l’escenari
ideal per practicar tot tipus d’esports nàutics. Els més populars
són l’ ‘snorkel’ i el submarinisme, i a terra, el senderisme i la BTT.
Els aiguamolls de l’Empordà alberguen multitud d’hàbitats, refugi d’aus migratòries. Les activitats més comunes en aquests espais són l’observació d’aus des dels refugis que hi ha habilitats i
el senderisme o el cicloturisme al llarg d’una xarxa de camins que
transcorren entre estanys.

liar per l’Agència Catalana de
Turisme, i això significa que
tant el destí com un nombre creixent d’empreses compleixen uns estrictes requisits
adaptats a les necessitats de
les famílies. En aquest sentit Roses ofereix una programació d’espectacles, tallers,
visites guiades i tot tipus
d’entreteniments adaptats
i pensats per als diferents
membres de la família durant
tot l’any. Pel que fa a l’oferta
cultural destacaria la importància del patrimoni històric i
prehistòric del terme munici-

pal. També val la pena esmentar les visites guiades al port
de pescadors i la subhasta del
peix, així com el refugi antiaeri. El Wine Family Museum
del Mas d’en Coll, on es pot
experimentar un viatge sensorial pels diferents processos
de producció del vi. Completen la nostra agenda cultural
obres de teatre, actuacions
musicals, festivals de música i
festes tradicionals, com el carnaval i la festa major a l’agost.
www.roses.cat
Tel. 972 25 24 00

Testimoni de la història i parada obligatòria en les rutes ferroviàries
entre els dos costats de la frontera, Portbou conserva un entorn
natural privilegiat que uneix l’encant d’una població fronterera
i mediterrània a la falda de la serra de l’Albera.
-La relació de Portbou amb el
ferrocarril és històrica.
¿En quin punt de troba?
Diàriament comptem amb més
de 18 freqüències de trens de
Rodalies i mitja distància que
arriben de Barcelona, Mataró, Girona, Granollers i Figueres. En poc més de dues hores
s’arriba de Barcelona a Portbou. La nostra estació, amb la
seva gran marquesina de ferro
i vidre, ja és per si mateix un
dels punts d’interès del municipi. Cada vegada són més els
visitants que des de Barcelona
o altres punts del Maresme vénen en tren a passar el dia a la
població.
-¿I una vegada a l’estació?
Una primera parada poden ser
les platges, algunes de la quals
es troben només a 200 metres de l’estació. La platja Gran
és la més urbana de Portbou,
disposa d’uns 200 metres de
longitud i ha sigut distingida
amb la bandera blava. Compta amb serveis de tot tipus,
com botigues, bars i restaurants. A l’altre costat hi ha la
platja Petita i d’aquí un camí
de ronda que es dirigeix cap a
les Tres Platgetes i la platja del
Pi, de sorra gruixuda i grava,
que són les últimes platges de
la Costa Brava abans d’arribar
a territori francès. També disposem d’un important port a
la zona en què, durant l’estiu,

De visita
obligada
L’església parroquial de
Santa Maria d’estil neogòtic
mereix una parada, així com
les escultures de Frederic
Marés, fill adoptiu de la localitat, o la Font dels Ninots,
d’estil modernista i inaugurada el 1922. Des del municipi
les vistes de la badia són espectaculars. El cementiri i la
visita a la tomba del filòsof
alemany Walter Benjamin,
que va morir a la població
el 1940 mentre fugia del nazisme és un altre dels punts
més visitats.

són molts els que aprofiten per
atracar les seves embarcacions
i visitar a fons tant Portbou

com les localitats pròximes.
-¿Què destacaria de l’entorn
natural?
La seva autenticitat en forma
de penya-segats abruptes sobre els quals bufa la tramuntana i la seva conservació, ja
que com que es tracta d’espai
duaner no s’hi ha construït.
Un exemple és la punta del
Frare. També destacaria la
cala de les Freses, la cova de
les Rates, la cova de la Cadernera, la del Bou Marí o la Cova
del Pirata, que compta amb
una platja interior. Totes elles
un entorn ideal per practicar
excursions, submarinisme i
vies braves, i diverses empreses ofereixen aquests serveis
amb monitors especialitzats.
www.portbou.cat
Tel. 972 390 284

Àngels Turdiu, regidora de Turisme del Vendrell

ATRACTIU TURÍSTIC
PER A TOT L’ANY
El Vendrell és capital de la comarca del Baix Penedès i les seves
platges formen part de la Costa Daurada. És un municipi molt ben
comunicat, tant per carretera com per ferrocarril, i té una important
oferta cultural, termal i gastronòmica.
-El municipi és conegut principalment per les
seves platges. ¿Com les
descriuria?
Les platges de Coma-ruga,
Sant Salvat i el Francàs, que
s’estenen al llarg de vuit quilòmetres, són de sorra fina i
de poca profunditat a la costa. Totes les platges tenen el
reconeixement de qualitat,
de respecte al medi ambient

i de prestació de serveis gràcies a les banderes blaves i
la certificació ISO integrada
9001-14001.
-¿Quin és el principal atractiu del Vendrell?
A part de les platges, el principal atractiu és el fet de
ser el lloc de naixement del
violoncel·lista Pau Casals i
els diferents llocs relacionats

amb el mestre reben milers
de visitants. A tot això s’hi ha
d’afegir altres elements culturals de gran importància,
com són la Casa Museu Àngel Guimerà, el Museu Deu,
el Museu Apel·les Fenosa i
l’orgue barroc de l’església.
-¿Quines altres activitats
ofereix el municipi?
Els últims anys s’ha apostat

per l’oferta de turisme termal, d’activitats esportives,
senderisme, marxa nòrdica,
visites a la reserva marina de
Masia Blanca, etcètera, per
poder oferir un ampli ventall d’activitats perquè persones amb diferents inquietuds

puguin venir en qualsevol
època de l’any a passar una
estanda agradable al nostre
municipi.
-¿Què destacaria de
l’oferta gastronòmica
del Vendrell?

No es pot visitar el municipi
sense provar el xató, la coca
enramada i els bufats. També tenim cellers que elaboren
excel·lents vins i caves de la
zona Penedès.
www.elvendrellturistic.com
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Naturlandia
Aventura i naturalesa al Pirineu andorrà
L’any passat 160.000
persones van disfrutar
d’aquest complex obert
tot l’any que combina esquí
i altres activitats de muntanya, un parc d’animals,
una completa oferta de
restauració i sortides
nocturnes amb raquetes
i motos de neu.
Per a molta gent, Naturlandia és coneguda pel Tobotronc, el tobogan més
llarg del món que permet baixar per 5,3
km de boscos andorrans en un trineu
biplaça. Però aquest parc, situat a la Rabassa, en ple Pirineu andorrà, ofereix
moltes altres possibilitats de diversió
destinades a tots aquells que vulguin
passar una jornada divertida amb la família i els amics qualsevol dia de l’any
enmig de l’alta muntanya andorrana.
Oci per a tothom
Les seves dues cotes a 2.000 i 1.600
metres permeten adoptar l’oferta adequada a l’estació en que ens trobem.

Nits a Naturlandia:
motos i raquetes amb sopar inclòs
Naturlandia proposa per a aquesta temporada les activitats nocturnes. Els
divendres i dissabtes en què la climatologia ho permet, el parc organitza
sortides amb raquetes i motos de neu per a grups reduïts que amb un guia
experimentat recorren els diferents punts del parc per disfrutar de bells paisatges des d’una perspectiva diferent. Les excursions són de dues hores,
amb parada al refugi de Pimes per prendre una beguda calenta i es poden
completar amb un sopar a la Borda de Conangle, un dels punts de restauració del complex.

terpretar a través de diferents materials
la nostra relació amb els animals.
L’esquí nòrdic ocupa un lloc destacat,
però a banda d’aquest i de l’esmentat
Tobotronc, Naturlandia ofereix també l’Airtrekk, que és el més gran sky
trail d’Europa, amb una estructura de
10 torres i 13,5 metres d’altura, integrat
per 54 elements diferents amb tres nivells de dificultat. Juntament amb això
una tirolina de 180 metres, tir amb arc,
buggis, minigolf, llits elàstics, paintball,
inf lables, vehicles elèctrics, tobogans
tubbys i circuits amb ponis completen

la primera part de l’oferta lúdica de la
qual van disfrutar l’any passat 160.000
persones, la meitat d’ells durant els
mesos d’estiu.
Juntament amb això Naturlandia
ha creat a la seva cota 2.000 un parc
d’animals, on els visitants podran observar flora i fauna autòctona, com óssos bruns, llops, el linx boreal i diferents
herbívors, com cérvols, daines, muflons
o petits cérvols sika. A més a més, una
granja escola permet als més petits in-
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Escapades
Naturlandia també disposa d’una àmplia oferta d’allotjament i restauració.
La Casa Rural Borda de Conangle ofereix un allotjament únic a 2.000 metres d’altura, amb incomparables vistes
del bosc de la Rabassa. Els clients de
les seves set habitacions dobles disfruten d’una estada exclusiva envoltats de naturalesa. La Borda compta
amb l’acreditació 3 espigues, la màxima pel que fa a turisme rural. L’alberg,
a la cota 1.600, ofereix allotjament en

habitacions múltiples per a grups i
particulars amb tots els serveis consigna, un menjador, dutxes i banys
col·lectius, bugaderia, sala de televisió,
wi-fi gratuït i sala polivalent recreativa, instal·lacions adaptades a persones
amb mobilitat reduïda i pensió completa. L’oferta gastronòmica a Naturlandia compta amb restaurants i bars
a les dues cotes, on s’ofereixen plats basats en la cuina tradicional com escudella, escalivada, torrades, embotits i
carns a la brasa.
www.naturlandia.ad
Tel. +376 741 444 / 902 042 202

ALP

Escapada d’altura
Amb una situació estratègica a la Cerdanya,
el municipi d’Alp també inclou les poblacions
de la Molina i Masella, que té en el turisme
el seu principal motor econòmic.

A

lp s’ha consolidat com un
dels centres turístics de la
Cerdanya: amb un turisme
d’hivern protagonitzat per
l’esquí, i una oferta a l’estiu amb nombroses activitats, com excursions de
tot tipus i fins i tot diferents activitats aeronàutiques des de l’aeròdrom
de la Cerdanya, com el vol a vela o motor, globus i fins i tot ultralleuger. El
municipi compta amb 1.700 habitants

i està situat dins del parc natural del
Cadí-Moixeró.
Vila Europea de l’Esport
Durant el 2014, Alp ha sigut Vila Europea de l’Esport, un guardó atorgat per
la Unió Europea en reconeixement a
l’activitat al voltant de l’esport que té
lloc al municipi. I és que, per exemple,
Alp acull l’arribada i la sortida d’una

Alp serà la capital
del formatge i lactis
Els dies 4 i 5 d’abril tindrà lloc la
IV Mostra de Formatges i Productes Làctics Frescos de la Cerdanya i l’Alt Urgell, una cita que
inclourà una conferència sobre el
món del formatge, el mercat artesà a la plaça Major d’Alp amb
productors i artesans de les dues
comarques, així com la quarta edició del concurs de formatges. Per
la seva part, els restaurants i bars
del municipi oferiran del 2 al 6
d’abril plats cuinats amb els formatges presents en la mostra. Durant la resta de l’any, a Alp també
s’organitzen altres iniciatives per
promocionar els plats i productes típics de la Cerdanya, com el
trinxat o el tiró amb naps.

etapa de la Volta Ciclista a
mena d’activitats esportiCatalunya, una prova del
ves, per exemple, hi ha
Alp
Campionat d’Espanya
50 quilòmetres sede Ral·lis de Muntanyalitzats de sens’ha consolinya, així com altres
derisme amb tots
dat com un dels
e s d e ven i ment s
els graus de dificentres turístics
com campio cultat, que també
de la Cerdanya amb
nats universitaris
es poden recód’handbol o futbol
rrer en bicicleun turisme d’hivern
sala, mentre que a
ta
o cavall”. Així
protagonitzat per
l’estiu serà l’escenari
mateix, pel munil’esquí
d’un compionat de
cipi hi passen difevoleibol femení.
rents carreres de llarg
recorregut, com la Volta
En paraules de l ’alcalde
Cerdanya Ultrafons (VCUF).
d’Alp, Ramon Moliner, “tenim un
entorn privilegiat i també unes
www.alp2500.cat
instal·lacions ideals per acollir tota
Tel. 972 890 017
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FÈROE

LES ILLES DESCONEGUDES D’EUROPA
L’arxipèlag, una regió autònoma de Dinamarca però que no pertany a
la Unió Europea, és un destí imprescindible per als amants de la naturalesa
El turisme de naturalesa
cada vegada guanya més
adeptes al nostre país.
Tant si és per les glaceres
i els guèisers d’Islàndia
com per les paradisíaques
illes de Croàcia, els viatgers cada dia se senten
més atrets per parcs, rius i
zones deshabitades. Per a
tota aquesta gent, les illes
Fèroe emergeixen com un
autèntic ‘must’: encara són
pocs els que decideixen
visitar aquest arxipèlag
situat a l’Atlàntic nord, i els
que ho fan reben com a recompensa poder disfrutar
d’unes terres amb una naturalesa espectacular i una
cultura que no ha perdut ni
una gota l’autenticitat, i tot
gairebé sense turistes.

L

es illes Fèroe són un país que
la majoria de la gent no sap
que existeix. I no és estrany,
ja que en la majoria dels mapes del món no hi apareixen. I si hi
són, ho fan marcades per dos o tres
petits punts gairebé invisibles a simple vista. Això també significa que
pot ser difícil per als turistes, sempre
a la recerca de nous destins, imaginar-se la versatilitat del que s’ofereix
a les illes Fèroe.
Situades entre Escòcia i Islàndia,
l’arxipèlag de les Fèroe és una regió autònoma de Dinamarca forma-
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Naturalesa
en estat pur
Les illes Fèroe es caracteritzen
per un aire molt fresc i net, herba verda, que fi ns i tot creix a les
teulades de les cases, paisatges
espectaculars amb costerudes
muntanyes, fi ords, una rica avifauna, pobles acollidors amb cases
de colors i aigua neta i saborosa.
Un país on les vistes són sempre
d’una bellesa impressionant. Es
poden degustar peixos i mariscos
de l’oceà més net del món. I sí, hi
ha fi ns i tot botigues de disseny:
botigues de dissenyadors locals
que han guanyat reconeixement
internacional.

Del millor peix del món

Espectacular vista de Gásaldur, a l’illa de Vagar

da per 18 illes d’origen volcànic. El
seu principal atractiu és la seva naturalesa espectacular. Gairebé sense
boscos, destaquen les seves grans extensions de prats verds, els seus rius
cristal·lins i els seus impressionants
penya-segats, a més de l’encant de
la seva arquitectura, de cases de colors i sostres de dos aiguavessos fets
d’herba. Les illes Fèroe són un destí
ideal per a qui estigui interessat en
l’observació d’aus, senderisme, pesca
i altres activitats a l’aire lliure. Es pot
disfrutar dels camins fent trekking i
és possible observar des del cantell
dels penya-segats unes vistes especAbsalon Hansen ©

taculars. Els pobles tenen un encant
especial i a l’estar emmarcats enmig
de prats i moltes vegades al costat de
llacs o del mar es creen uns contrastos preciosos.
La petitesa de les illes no és un desavantatge en l’actualitat. Al contrari,
gràcies a les seves reduïdes dimensions i al relatiu baix coneixement que
se’n té, són un destí molt atractiu per
a la gent que ha estat a tot arreu i està
buscant alguna novetat. Aquests dies
en què cada vegada més els destins
s’assemblen més, les illes Fèroe segueixen sent autèntiques i úniques, i

Com s’hi va:
Atlantic Airways
És fàcil arribar a les illes Fèroe directament des d’Espanya. Des del
maig fins a l’octubre hi ha un vol
setmanal des de Barcelona i un altre des de Palma, a Mallorca, directe a l’aeroport de Vagar, situat a 56
quilòmetres de la capital, Tórshavn.
Així doncs, és molt fàcil arribar a les
Fèroe: Atlantic Airways et porta en
només 3,5 hores fins a un lloc encara per descobrir.
www.atlantic.fo
Oficina Atlantic Airways

Vista aèria de la capital de les illes Fèroe, Tórshavn

volen que segueixi sent així, desenvolupant-se sosteniblement. Això també
es va esmentar en una gran enquesta
feta per National Geographic Traveller, en què es van votar les illes Fèroe
com el destí més atractiu entre els 111
destins d’illa, per la seva autenticitat
i la seva originalitat.
La retroalimentació que es rep dels
turistes és que la naturalesa, la cultura i la gent són el que més els atrau.
I també que les illes Fèroe és un modern país escandinau al mig de l’oceà,
on al mateix temps estan fortament
arrelades les tradicions.

Envoltat pel mar fresc i amb el corrent del golf que f lueix, les Fèroe
tenen accés a alguns dels millors
peixos i mariscos del món. Tradicionalment, el menjar s’ha relacionat amb la naturalesa que l’envolta,
i les ovelles, els peixos i les aus silvestres encara són una part integral
de la cuina de les illes Fèroe i la vida
quotidiana. La necessitat d’utilitzar
tots els dons de la naturalesa ara es
presenta com un avantatge per als
autòctons, que estan acostumats a
aprofitar el que la natura els ofereix.
Amb valents xefs que troben noves
formes de redefi nir la cuina tradicional, les illes Fèroe s’estan obrint
com un punt interessant i innovador
d’orientació per a les persones que
busquen una extraordinària experiència culinària.
www.visitfaroeislands.com

