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A CATALUNYA I ANDORR A

HI FEM CRÉIXER EL VERD
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Estimades amigues i amics,
Quin orgull veure com creix el nombre de Viles Florides! Trobar-nos any rere any –i amb aquest en són onze- i veure com
som ja 160 municipis els que apostem per fer una Catalunya, i també Andorra, més verdes, amables i sostenibles!
Hi ha Viles Florides a totes les demarcacions del país i pràcticament a totes les comarques. I el que és més important, moltes
d’elles amb una implicació extraordinària amb l’objectiu de millorar dia a dia el seu verd urbà i els espais de natura. Un grup ben
destacat de viles compten ja amb 4 Flors d’Honor, algunes dignes de menció, i un nombre molt rellevant en té 3 i moltes altres, algunes
amb pressupostos humils però amb una dedicació impagable dels seus veïns, que s’esforcen per fer créixer el verd a tots els racons dels
seus pobles. Totes elles mereixedores d’un gran reconeixement per la seva tasca, molt més important del que podria semblar, i que
trascendeix el mer valor ornamental per esdevenir un gest realment crucial.
I és que aquest estiu passat s’ha fet més evident el canvi climàtic que alguns encara s’entesten a negar: calor extrema, pluja
minsa, temperatures de rècord i molta sequera. Una situació alarmant, un greu problema global, sí, però que Viles Florides afrontem
ferms des del món local, fent-hi la nostra aportació convençuda i decidida en forma de més arbres, més parcs i més jardins i una
gestió eficient de tots ells. I aquesta és una de les principals raons de ser de les Viles Florides: esdevenir agents promotors d’una
veritable ecologia urbana. Hem de fer-nos valer i reivindicar el nostre paper clau per fer uns pobles i ciutats més sostenibles i
preparats per lluitar contra un clima que, si no hi posem solució, se’ns tornarà advers.
Més enllà d’aquesta destacable funció, cal incidir també en l’esforç que les Viles Florides fan per millorar la qualitat de vida
dels seus veïns i visitants, generant-los benestar físic i emocional. Flors i plantes són pura sensibilitat: olor, frescor, presència, caliu,
puresa... Vida real! Vida que ens acompanya dins de totes aquestes viles. I és que res no és comparable a les emocions que desperta en
moltes persones el fet de tenir cura d’unes plantes, passejar per un parc enjardinat, veure florir uns rosers, o arrecerar-se a l’ombra d’una
pèrgola de gessamí... tot respirant aire pur!
							
					Mercè Martínez
					Presidenta de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC)
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Viles Florides, benestar a través del paisatge

A Catalunya, el paisatge és un dels nostres principals actius turístics. En aquest sentit, les Viles Florides ja fa més d’una dècada que
contribueixen a transformar més de 150 pobles i ciutats d’arreu de Catalunya en indrets únics que palesen la nostra riquesa natural i
paisatgística, milloren la qualitat de vida dels nostres veïns i aposten per la sostenibilitat mediambiental.
En un moment de reactivació de l’activitat turística com l’actual, propostes vitals com les de les Viles Florides catalanes contribueixen
a millorar la qualitat urbana i, per tant, tornar a posicionar Catalunya com a destinació singular, referent i acollidora.
L’Agència Catalana de Turisme segueix donant suport a aquesta tasca que incideix en el benestar dels residents tot recuperant zones
urbanes que esdevenen també autèntics espais d’acollida per als nostres turistes. Fidels a l’esperit de la Declaració de Barcelona,
treballem plegats perquè Catalunya sigui el millor lloc per viure i el millor lloc per visitar.

		
		

Comptem amb totes les Viles Florides per fer-ho possible!

							
							
							Narcís Ferrer
							Director
							Agència Catalana de Turisme
							Departament d’Empresa i Treball
							Generalitat de Catalunya
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Municipis participants a Viles Florides

Perquè una Vila Florida vetlla
pel benestar dels seus habitants

Perquè una Vila Florida és més
atractiva per als visitants

Un reconeixement a la feina
ben feta
Una oportunitat per fer créixer
el verd a Catalunya i Andorra
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20
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Viles Florides 2022

Abrera

Alcarràs

Alella

BAIX LLOBREGAT

SEGRIÀ

MARESME

www.ajuntamentabrera.cat

www.alcarras.cat

www.alella.cat

A banda i banda del riu Llobregat, Abrera és un d’aquells pobles-ciutats que,
malgrat les transformacions urbanístiques i demogràfiques dels últims anys,
conserva l’essència del poble. Un privilegiat entorn natural i l’església de Sant
Pere -un dels monuments arquitectònics més importants de l’art romànic català que data dels segles X i XI- són dos dels elements diferencials que fan
que Abrera sigui un poble atractiu per conèixer i descobrir. També de l’època
romànica és l’ermita de Sant Hilari, considerada bé cultural per preservar. Altres
atractius del municipi són el nucli antic i els paratges naturals del marge del riu.

Alcarràs encapçala la llista de municipis amb el cens agrícola més important de
Catalunya. Per tal d’assegurar el regatge en èpoques de sequera, el terme és
ple de basses i pantans, entre els quals cal destacar el pantà de l’Arròs i les basses de Don Laureà, de Teresa i de la Brisa. Aposta des de fa uns anys per omplir
de colors i olors la vila, fent que durant la primavera i l’estiu es puguin gaudir
dels espais verds, parcs i jardins del municipi. No podeu marxar sense visitar
l’alzina centenària, considerada un símbol en un paisatge ple d’arbres fruiters i
camps de cereals. En aquest sentit, forma part ja de la història d’aquest poble.

Aquest municipi del Maresme ofereix un panorama singular, a només 15 km
de Barcelona. És un petit oasi de vinyes vora el mar, coronat per l’espai natural de la Serralada Litoral i marcat per l’empremta de dues grans rieres. Una
combinació de colors, olors i sabors que transmeten natura, història, identitat
i cultura vitivinícola. El vi i la vinya han definit el paisatge i la vida d’aquesta localitat que és l’ànima d’una de les denominacions d’origen (DO) més antigues
i petites del territori català. Al paisatge singular s’hi afegeix un ric i conservat
patrimoni arquitectònic i una àmplia i variada oferta cultural.

De visita obligada

Juny
Festa Major

De visita obligada

De visita obligada

Juny
Aplec de l’Arròs

Octubre
Fira d’entitats

Casa de Montagut

El Parc de la Serralada Litoral

Setembre
Festa de la Verema

Castell de Voltrera
Església romànica de Sant Pere
La Quadra de Vilalba

Desembre
Fira de Santa Llúcia

Església Mare de Déu de l’Assumpció
L’alzina centenària
Centre d’Interpretació del Món Rural d’Alcarràs (CIMRA)

Gener
Festa Major d’Hivern
Juliol
Festa de Santa Anna
Agost
Festa Major d’Estiu
Octubre
Fira del Comerç i del Rebost

Plaça de l’Ajuntament, barri del Rost, passeig de la
Riera, església de Sant Feliu i la Vall de Rials
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Octubre
Vi +, el mes de la DO Alella

Almacelles
SEGRIÀ
www.almacelles.cat

Almacelles és una vila amb una història molt particular. D’origen segurament iber, va
ser destruïda durant la Guerra dels Segadors, a mitjans del segle XVII. Del primer enclavament encara se’n poden visitar les restes al Parc Arqueològic del Vilot. La vila que
avui coneixem data de finals del segle XVIII, quan un comerciant barceloní va adquirir
el nucli deshabitat al rei Carles III i va projectar una nova ciutat a l’estil il·lustrat de
l’època. Ens trobem amb l’únic municipi a Catalunya amb un centre històric del segle
XVIII catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional. Una de les peculiaritats del poble
és que no es troba situat al voltant d’un nucli central i tots els carrers són disposats
en forma rectilínia.
De visita obligada
Museu d’Arquitectura i Urbanisme
Josep Mas Dordal
Parc de les Olors Can Gessé
Centre històric, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional
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Març
Festa de l’Aigua
Juny
Fira de la Il·lustració
Setembre
Festes de la Mercè
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Alpicat

Altafulla

SEGRIÀ

TARR AGONÈS

www.alpicat.cat

www.altafulla.cat

Alpicat es troba situat en un turó que domina una gran plana. Històricament,
el municipi ha sobreviscut a diferents episodis -epidèmies, guerres i crisis- que
han marcat un abans i un després en la seva evolució. La població d’Alpicat va
sorgir a partir del 1174, quan Ermengol VII d’Urgell li va atorgar carta de població amb el nom de Castellnou de Llitera. Els vincles amb Lleida van ser molt
estrets i van marcar la història del poble durant l’època medieval i moderna.
L’edifici històric per excel·lència i símbol representatiu del municipi és l’església
i els seus ‘veïns’ més coneguts van ser els bandolers -en concret el bandoler
Calvís, que va saquejar el poble-.

És un poble emblemàtic i privilegiat de la Costa Daurada, on es pot gaudir de
la tranquil·litat i la bellesa d’una vila amb un gran patrimoni artístic i cultural,
i on trobem molts vestigis que ens parlen de la seva història. Està marcat pels
carrers amb pendent o amb certes curiositats, com ara el passatge de Santa
Teresa o l’església parroquial de Sant Martí. Tot aquest conjunt medieval, amb
façanes de cases senyorials edificades al segle XVIII, juntament amb les seves
places, han fet que la localitat mereixi el nomenament de Bé Cultural d’Interès
Nacional i que fos declarada conjunt historicoartístic per la Generalitat el 1998.
A la zona coneguda com els Munts hi ha les restes d’una vil·la romana.

De visita obligada
Església de Sant Bartomeu
Escultura d’homenatge als mestres
Parc del Graó

De visita obligada

Febrer
Festa de Sta Àgueda i Carnaval
Maig
Festa de Sant Isidre i
Festa dels padrins
Juny
Festa dels Fanalets

El castell dels Montserrat d’Altafulla

15

Gener
Marxa dels Castells del Baix Gaià

L’ermita de Sant Antoni

Juny
Nit de Bruixes

Reserva Natural de la desembocadura del riu Gaià

Agost
Festival Internacional de Música

Andorra la Vella

Arbúcies

Arenys de Mar

Arenys de Munt

ANDORR A

L A SELVA

MARESME

MARESME

andorralavella.ad

www.arbucies.cat

www.arenysdemar.cat

www.arenysdemunt.cat

Situada a la vall central del riu Valira i envoltada de muntanyes, és la capital
del Principat d’Andorra. Ciutat dinàmica i moderna, és la seu de les principals
institucions andorranes i gaudeix d’una gran riquesa patrimonial, on hi destaca la Casa de la Vall –antiga seu d’un dels parlaments més antics d’Europa-, i
tresors de l’art romànic com l’església de Santa Coloma on es projecta una recreació dels antics frescos del segle XII, els originals dels quals es poden visitar
al museu anomenat Espai Columba . Al Parc Central, de prop de 20.000 metres
quadrats, gairebé la meitat és zona verda i, des fa dos anys, s’han anat plantant
noves espècies vegetals per potenciar l’ecosistema natural del parc.

Situada en un entorn privilegiat, al costat del Parc Natural del Montseny i just
al mig de les Guilleries, zona declarada de protecció d’espais d’interès natural,
destaca per mantenir i preservar un dels patrimonis arquitectònics més importants del territori. Al municipi hi conflueixen vestigis de diferents èpoques:
des d’esglésies romàniques com la de Sant Pere Desplà i les de Sant Cristòfol
de Cerdans, Santa Maria de Lliors o Sant Mateu de Joanet; fins al Castell de
Montsoriu, d’arquitectura militar i que data dels segles XIII-XIV; passant per
edificacions modernistes. No podem deixar de mencionar un dels elements
més característics del municipi com és la gran quantitat de fonts, rieres i rierols.

La proximitat d’Arenys de Mar a la metròpoli barcelonina i els fluxos demogràfics dels darrers anys no han afectat el caràcter que li ha donat ser un poble
petit que ha anat creixent equilibradament. Arenys de Mar compta amb un
dels ports més importants de la costa catalana. És l’exemple més evident de la
llarga història i tradició marinera de la vila. La pesca i la indústria que es crea
a l’entorn del port mouen gran part de l’activitat econòmica de la població. El
port concentra gairebé tota la flota pesquera de la comarca. La subhasta del
peix que té lloc cada tarda quan tornen els quillats i les barques és un espectacle pintoresc que atrau molts visitants.

Situat a l’interior del Maresme, flanquejat pel Parc del Montnegre i el Corredor
i a tocar del mar, el poble està envoltat d’un entorn natural ideal per perdre’s
a peu o en bicicleta. Arenys de Munt, nascut al segle IX i amb una important
tradició puntaire, és un poble per gaudir de la tranquil·litat. Deu la seva personalitat a la riera que el travessa i que concentra la vida comercial del municipi.
Passejar per aquesta via ofereix la possibilitat d’aturar-se als comerços, contemplar el patrimoni i els seus edificis singulars, assaborir la gastronomia de la
comarca i descobrir el gust i la textura especial de la cirera d’en Roca mentre un
s’apropa a la vida pausada de l’interior del Maresme.

De visita obligada

De visita obligada

Abril
Recreació del Combat de 1714

De visita obligada

Juny
Arenys de Flors

De visita obligada

Juny
Enramades

Passeja per la riera sense perdre’t l’Edifici Xifré o
el Centre Cultural Calisay

Agost
Festes de Sant Roc, el Vot de Vila

Novembre
Fira de tardor i del Flabiol

Retaule barroc de l’església de Santa Maria d’Arenys
Cementiri Municipal

Octubre
Jornades gastronòmiques
del Calamarenys

Casa de la Vall, Centre històric i
els 7 Poetes de Jaume Plensa
Circuit dels miradors de l’obaga d’Andorra la Vella,
recs del Solà i de l’Obac
Avinguda Meritxell i eixos comercials
Església de Santa Coloma i Espai Columba

Juny
Falles de Sant Joan
Agost
Festa Major
Octubre
Fira d’Andorra la Vella
Novembre - Desembre
Poblet de Nadal

Museu Etnològic del Montseny La Gabella
El passeig de la riera
La Farga del Roquer i el Rec de la Font del Ferro
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Viure la natura del Parc Natural del Montnegre i
el Corredor
El parc de Can Jalpí
Església parroquial de Sant Martí
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Abril
Festes del Remei
Juny
Fira de la Cirera d’en Roca
Juliol-Agost
Bredes, Riera a la fresca i
Sardanes

Argentona

Arnes

Artés

Arties

MARESME

TERR A ALTA

BAGES

VAL D’AR AN

www.argentona.cat

www.arnes.altanet.org

www.artes.cat

www.visitarties.es

Argentona és un municipi tranquil, envoltat d’un magnífic entorn. De la vila en
podem destacar el seu important patrimoni cultural i arquitectònic romànic,
gòtic i modernista. Al centre, el Museu del Càntir, únic en la seva especialitat,
compta amb més de 4.000 exemplars de totes les procedències i tipologies,
des de l’Edat de Bronze fins a Picasso. Ben a prop hi trobem la Casa Gòtica, amb
alguns elements arquitectònics originals com el portal rodó o els arcs ogivals
de l’antic porxo, l’església de Sant Julià amb les destacades gàrgoles i la capella
del Sacrament de Josep Puig i Cadafalch, entre d’altres.

Situada a la Terra Alta, al bell mig del Parc Natural dels Ports de Tortosa-Beseit,
la vila d’Arnes es troba sobre un petit turó de 508 metres d’altura que domina
el riu Algars. Al casc antic, declarat Bé d’Interès Cultural per la Generalitat, els
carrers són plens de racons encantadors. Un dels punts d’interès del poble és
l’edifici de l’Ajuntament, un dels primers d’estil renaixentista català que data
del 1584. També destaca l’església parroquial, dedicada a Santa Magdalena.
D’estil barroc, va ser edificada sobre les runes d’una església gòtica el 1693.

Elevat sobre un petit turó, el nucli antic d’Artés ofereix racons farcits de records,
un conjunt arquitectònic medieval i un munt de carrers i places plens d’història. Als seus peus s’estén la vila moderna i, cases enllà, Artés esdevé terra per
excel·lència de vins i caves. És el municipi del Bages amb més cellers i l’únic de
la comarca amb Denominació d’Origen doble –DO Pla de Bages i DO Cava–.
Artés exerceix també la capitalitat simbòlica de la Vall de la Gavarresa, una comarca natural amb idiosincràsia pròpia i amb racons plens d’història.

El seu nucli antic manté les tradicionals característiques de les construccions
de pedra i cobertes de pissarra. Destaca en el punt més alt l’església de Santa
Maria d’Arties, del segle XII, un bon exemple de la superposició de diferents estils: des de la seva nau romànica més antiga i l’esplèndida torre gòtica de cinc
pisos i un gran rellotge, fins als retaules barrocs dels segles XVII i XVIII que es
poden contemplar al seu interior. Al seu costat hi destaca una altra església, la
de Sant Joan, que és un harmònic conjunt del més pur estil gòtic. El casc urbà
compta amb les cases renaixentistes més destacables de la Val d’Aran.

De visita obligada

De visita obligada

De visita obligada

De visita obligada

Font Picant i rutes de les fonts
Ruta Puig i Cadafalch
Museu del Càntir

Abril
Festa de l’arbre al Cros
Juny
Diada de la flor
Juliol
Argillà Argentona

Ajuntament, Casc Antic
Centre d’interpretació de la mel

Agost
Festa del Càntir
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Maig
Festa de la Mel
Juliol
Festes majors

Plaça vella

Povet de la neu

Espai de cal Sitges, amb el monument de la
Revolta dels Burots

Parc Natural dels Ports de Tortosa-Beseit

Parc de can Crusellas

Abril
Fira d’Artés

Església Santa Maria Arties

Setembre
Festa Major

El Parador d’Arties conegut com a
Casa de Don Gaspar de Portolà

Octubre
Festa de la Verema del Bages

Çò de Paulet i Çò de Portolà
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Juny
Crema deth Taro i
Romeria de Sant Pelegrí
Juliol
Romeria de Sant Jaume
Desembre
Solstici d’hivern durant
el Pont de la Puríssima

Avià

Bagà

Bagergue

BERGUEDÀ

BERGUEDÀ

VAL D’AR AN

www.avia.cat

www.baga.cat

www.visitbagergue.es

Situat a tocar de la capital de comarca, compta amb un nucli principal, amb
la colònia de La Plana -antiga colònia agrícola de Graugés- i amb el barri de la
Creu. Si us agrada el romànic, gaudireu de les esglésies de Santa Maria d’Avià
i de Sant Vicenç d’Obiols, aquesta última amb antecedents visigòtics i amb
diverses tombes excavades a la roca. Com a paratge natural cal destacar el
llac o estany de Graugés, construït per iniciativa d’Agustí Rosal l’any 1887. Les
diferents espècies animals que viuen a la zona i la vegetació diversa el fan un
indret molt agradable de visitar. Com a manifestació artística, fa 46 anys que
s’hi organitza un concurs de pessebres en miniatura.

El passat medieval de la vila ja és en sí mateix un dels màxims valors patrimonials del poble i de la comarca. El nucli històric, amb el Palau dels Barons de
Pinós al capdamunt, ens ofereix la possibilitat de transportar-nos a l’època medieval. Aquesta construcció, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional el 1990,
acull el Centre Medieval i dels Càtars. Un altre dels indrets rellevants del nucli
històric és la plaça Porxada, oficialment plaça Galceran de Pinós, punt neuràlgic del dia a dia de la vila. Aquesta plaça, que destaca per la bellesa dels porxos
i l’antiguitat dels edificis que la voregen, és un dels elements distingits de Bagà
i de l’Alt Berguedà.

Situat a 1.419 metres, Bagergue és el poble habitat més alt de la Val d’Aran. Penjada
en una terrassa natural, rodejada de prats i boscos densos, la vila, com sortida d’un
conte, es caracteritza pels seus carrers engalanats amb flors de tot tipus. El nucli històric forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Entre els seus
edificis destaca l’església parroquial de Sant Feliu, d’origen romànic, el museu etnològic privat, Eth Corrau, amb 2.500 objectes antics relacionats amb la vida quotidiana i
l’ermita de Santa Margarida, on s’acudeix en romeria el dia 20 de juliol. Per la seva ubicació, Bagergue, presenta un bon ventall de possibilitats, tant a l’estiu com a l’hivern.

De visita obligada

Pasqua
Caramelles, Festa de l’Ouada

De visita obligada

De visita obligada

Juliol
Festa del Segar i el Batre

Santuari de Paller

Església romànica de Santa Maria d’Avià
Església preromànica de Sant Vicenç d’Obiols
L’estany de Graugés

Sant Joan de l’Avellanet

Octubre
Aplecs a les ermites de
Sant Serni de Clarà i del Remei

Ruta del Camí de la Serra
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Febrer
Festa de l’Arròs
Juliol
Mercat Medieval
Desembre
Festa de la Fia-Faia

Mines i Llacs de Liat
Riu Unhòla, conegut també com el riu vermell
Llac de Montoliu i Tuc del Mauberme
Varradòs

Cap d’Any
Campanades a la plaça del poble
Juliol
Romeria a Santa Margalida (dia 20)
Agost
Festa de Sant Fèlix
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Balaguer

Barberà del Vallès

Bàscara

Blanes

L A NOGUER A

VALLÈS OCCIDENTAL

ALT EMPORDÀ

L A SELVA

www.balaguer.cat

www.bdv.cat

www.bascara.cat

www.blanes.cat

Una passejada per la ciutat ens descobrirà una gran quantitat de monuments
que continuen dempeus desafiant el pas del temps: el barri antic, les muralles,
l’església gòtica de Santa Maria, les restes del Castell Formós, el convent de Sant
Domènec, el santuari de Sant Crist i la plaça Mercadal. El riu Segre, com a element vertebrador, connecta l’entorn urbà amb un bosc de ribera ben conformat (la Bultra, com es coneix a Balaguer) en endinsar-se pels diferents itineraris
de gran interès natural i paisatgístic de l’Horta d’Amunt i l’Horta d’Avall. Destaca
també l’itinerari natural del carrer Almatà (Barranc dels Rucs) que connecta el
centre històric amb el Parc del Reial i el jaciment arqueològic de Pla d’Almatà.

Situat a banda i banda del riu Ripoll, a una altitud de 146 metres, hi conflueixen
al mateix temps la modernitat del nucli urbà, el desenvolupament de les noves
tecnologies aplicades a la indústria i els serveis, i les arrels culturals i socials de
la seva història. Barberà del Vallès s’ha convertit en les últimes dècades en un
referent industrial al Vallès Occidental, però amb una clara separació entre la
zona urbana i l’entorn natural. Nascut a redós del castell de Barberà a l’Edat
Mitjana, el municipi va ser un focus de resistència del bàndol republicà durant
la guerra civil i un espai de creixement urbanístic a la dècada dels 60 i 70, d’on
provenen alguns dels barris que conformen l’actual ciutat.

En una zona de transició entre la plana empordanesa i la cubeta del Pla de l’Estany, coneguda com a Terraprims d’Empordà, s’hi ubica el municipi format pels
pobles de Bàscara, Calabuig, Urbanització Les Roques i Orriols. Conserva encara una part del recinte emmurallat del segle XIII-XIV i un remarcable nucli antic
on es poden trobar notables edificis testimonis d’un passat medieval, alguns
declarats Béns Culturals d’Interès Nacional, com ara les muralles, l’església de
Sant Aciscle i Santa Victòria, el castell de Bàscara o el castell-palau d’Orriols. La
situació equidistant de Figueres, Girona, Banyoles i l’Escala, converteix el municipi de Bàscara en el punt de referència respecte els municipis veïns.

És la primera ciutat de la Costa Brava. Un recorregut pel casc històric ens transporta a temps passats, quan Blanes era un poble de pescadors, i ens evoca els
anys d’estiueig de la burgesia catalana amb les grans cases a la vora del mar.
Però la història va molt més enllà i passa pels ibers, els romans i els senyors
feudals, els vestigis dels quals ens permeten aprofundir en els orígens de la
localitat. Al punt més alt de la ciutat hi ha la muntanya de Sant Joan amb les restes del castell amb el mateix nom que conserva una esvelta torre del segle XI,
mentre que al nucli urbà de la població trobem cases vuitcentistes i importants
vestigis com la Font Gòtica, valuós exemple del gòtic civil català.

De visita obligada

De visita obligada

De visita obligada

De visita obligada

Església de Santa Maria
Ruta pel centre històric, la plaça Mercadal i
al barri jueu
Muralla
Museu de la Noguera i Museu de l’Or

Abril
Fira Q

L’església romànica de Santa Maria de Barberà

Juliol
Transsegre

La Torre d’en Gorgs, l’edifici més antic de Barberà
Parc fluvial del riu Ripoll

Setembre
Harpia (festa medieval)

L’antic castell de Barberà

22

Pasqua de la Ressurecció
Aplec del Pa
Juliol
Festa Major

Capella de Sant Antoni i Hospital de Sang (segle XIV)
Porta de les ofrenes (segle XIV)
Casc antic amb les muralles (segle XIII-XIV)
Parc de la Resclosa, ribes del Fluvià i les fonts
del Xalet, del Rentador i el rentador públic

Diumenge abans de Rams
Mercat dels Tortells
Maig
Concurs de flors silvestres
Agost
Festa d’estiu
Novembre
Festa Major

Jardí Botànic de Marimurtra o
els tropicals jardins de Pinya de Rosa
Castell de Sant Joan
El llegat dels Vescomtes de Cabrera
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Juny
Estores de Corpus
Juliol
Concurs internacional de focs
d’artifici de la Costa Brava
Desembre
Fira de Sant Tomàs

Botarell

Cabrera de Mar

Cabrils

Cadaqués

BAIX CAMP

MARESME

MARESME

ALT EMPORDÀ

www.botarell.cat

www.cabrerademar.cat

www.cabrils.cat

www.cadaques.cat

Amb la Costa Daurada a pocs quilòmetres i les muntanyes tarragonines a un
cop de pedra, és un poble amb molta història. Com a imprescindibles ens
quedem amb la Pedra Fita, el monument d’època megalítica que ens dona la
benvinguda, i la mil·lenària Font Vella, on se situa l’origen del poble i el veritable centre neuràlgic. De la seva estratègica ubicació en parlen les restes del
castell del segle XVI, que dominen el nucli urbà. També al centre hi destaquen
l’església renaixentista de Sant Llorenç i el jardí botànic, amb plantes mediterrànies. Si ens hem de quedar amb una sola cosa que doni entitat pròpia a
Botarell són, sens dubte, els seus masos.

Cabrera de Mar és una vila diversa: combina mar i muntanya, mar i conreus,
història i paisatge. Destaca la gran riquesa arqueològica que podem veure en
el poblat iber, al peu del castell de Burriac, i en els diversos jaciments romans
que trobem al nucli urbà, així com en les masies centenàries i edificis singulars.
El castell de Burriac és el monument més representatiu del municipi. A través
de www.gaudeixcabrera.cat es gestionen diferents itineraris turístics i visites
guiades als llocs més emblemàtics.

Pel seu enclavament entre la Serralada Litoral i la mar Mediterrània, Cabrils
és un municipi privilegiat que ofereix un entorn natural per gaudir: pinedes,
alzinars o les platges dels municipis veïns són la delícia de tot visitant. Destaca
el turó de Montcabrer, tant per la seva història com per ser un mirador privilegiat: la vista abasta tot el Maresme, Barcelona, el Montnegre i el Montseny.
Amb 1.000 anys d’història, Cabrils conserva part de l’encant de la seva antiga
condició de vila rural d’origen agrícola, que avui dia s’ha reinterpretat en una
variada oferta gastronòmica amb present i futur.

Situat al bell mig del Parc Natural del Cap de Creus, és el poble més oriental de Catalunya. De fet, Salvador Dalí presumia de ser el primer ciutadà de la
península en veure sortir el sol des de casa seva, a Port-Lligat. La bellesa i singularitat de les cales, l’entorn natural i les característiques cases blanques fan
que aquesta vila tan mediterrània sigui considerada la perla de la Costa Brava.
A més de Dalí, l’encant i l’aïllament de Cadaqués van seduir també a Picasso,
Josep Pla o Federico García Lorca. Per conèixer la història de Cadaqués, cal perdre’s pels carrers laberíntics del casc antic. Al punt més alt hi ha l’església de
Santa Maria, des d’on es pot admirar la bonica panoràmica de la badia.

De visita obligada

Febrer
Mare de Déu de la Candelera,
Festa Major d’hivern

De visita obligada

Abril
Festa de les Bruixes

De visita obligada

De visita obligada

Visita al nucli històric i la ruta de rellotges de sol

Agost
Festa Major de Sant Llorenç

Termes romanes

Setembre
Festa de la Verema

Font Vella
El casc antic
Pedra Fita

Ruta teatralitzada al castell de Burriac

Ruta enoturística Cabrera de Mar

Jardí Botànic
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Octubre
Ilturo. Festival iberoromà

L’Arborètum
Mirador de la Creu de Montcabrer

Maig
Festa Major de Santa Creu
Juliol
MUSICAB Festival de Música
Agost
Festa Major de Santa Helena i
Mostra Gastronòmica, Comercial
i d’Artesans

Estàtua “La Llibertat”, casc antic i església de Santa Maria
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Juny
Fira dels indians

Casa-Museu de Salvador Dalí i Port Lligat

Agost
Festival de Música de Cadaqués

El Parc Natural del Cap de Creus i
el Paratge de Tudela Les Ribes

Desembre
Festa Major d’hivern

Calafell

Caldes d’Estrac

Calella

Callús

BAIX PENEDÈS

MARESME

MARESME

BAGES

www.calafell.org

www.caldetes.cat

www.calella.cat

www.callus.cat

Situat al cor de la comarca del Baix Penedès, punt de benvinguda a la Costa
Daurada, gaudeix de la Certificació de Turisme Familiar atorgada per la Generalitat de Catalunya. Històricament, el municipi ha tingut una important tradició marinera i pesquera, fet que s’identifica, indiscutiblement, en els plats que
conformen la seva gastronomia local. Els seus productes, els que recullen de la
terra, estan acollits a la DO Penedès —si parlem dels vins i els caves— i a la DO
Siurana —si ens referim als seus olis—. La ciutat forma part també de la Ruta del
Xató i organitza activitats per tal de fomentar els productes locals de qualitat.

Si hi ha una circumstància que dona una personalitat pròpia a aquesta població maresmenca son els banys termals, l’aigua dels quals brolla d’una font
situada al costat de la riera. Conegut popularment com a Caldetes, el municipi
va viure una gran època d’esplendor durant la Febre de l’Or, i això encara avui
dia es pot apreciar si fem un volt pel passeig dels Anglesos, amb les seves cases
modernistes i noucentistes. Val la pena una passejada pel Muntanyà, una de
les joies florides del municipi, des d’on podem contemplar unes fantàstiques
vistes de tot el nucli històric.

Coneguda com la capital turística de la Costa del Maresme, Calella es caracteritza per una oferta de prop de tres quilòmetres de longitud de platges de
sorra daurada i neta, aigües intensament blaves i diverses zones naturals que
conformen una ciutat dinàmica, moderna i acollidora que permet al visitant
gaudir d’una destinació amb una singularitat pròpia. Amb més de 650 anys
d’història, ha estat i és encara avui una ciutat oberta al mar i a la muntanya,
gelosa de la seva història, que amb el pas dels anys ha esdevingut una comunitat receptora de persones nouvingudes de multitud de països culturalment
diferents que han aportat una gran riquesa personal i col·lectiva.

Cardener amunt, després de Sant Joan de Vilatorrada i abans de Súria, hi ha el
municipi de Callús, situat al nord-oest del pla de Bages. El riu Cardener travessa
aquesta població que no pot amagar el seu passat tèxtil. Les antigues fàbriques de filats han quedat en desús, però el riu ha ofert espectaculars paisatges
que permeten al visitant gaudir d’un entorn natural encisador. Aquest riu ofereix ara al visitant la possibilitat de visitar la zona i contemplar els conreus de
cereals, la sèquia o les vinyes, que són les principals protagonistes de l’entorn
rural de Callús.

De visita obligada

De visita obligada

De visita obligada

Maig
Fira Renaixentista
Moments de Flors

De visita obligada

Juny
Catifes de flors

Castell de Godmar

Castell medieval de la Santa Creu

Febrer
Festa de la Candelera i
Carnaval “Xurigué”

Casa Museu Barral

Juny
Festa Major de Sant Pere

Ciutadella ibèrica de Calafell

Setembre
Mercat Medieval

Fundació Palau-Picasso
Banys termals
Parc de Can Muntanyà
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Abril
Pesolada
Juliol
Festival Poesia i+
Setembre
Festa Major

Les Torretes
El parc Dalmau
El far de Calella
El Museu del Turisme, únic en el món

Ermita de Viladelleva
Tines dels Manxons

Setembre
Fira de Calella i l’Alt Maresme

Font d’Antius
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Maig
Fira de les Filadores
Juny
Festa Major
Octubre
Festes de Tardor

Campdevànol

Canejan-Val de Toran

RIPOLLÈS

VAL D’AR AN

www.campdevanol.cat

www.canejan.org

Enclavada al bell mig del Pirineu, la història de Campdevànol està estretament
lligada al pas dels vàndals per la península i a la indústria del ferro, fet que li
va valdre la distinció de Capital del Metall del 2017. La situació del municipi,
entre els cims de Sant Marc, Estiula, Montgrony i Corones, ofereix unes vistes
úniques de l’entorn i li ha servit per crear un seguit d’itineraris per conèixer
la fauna i la flora de la zona i també el patrimoni cultural. Dins del municipi
trobem la casa Tor, una de les úniques cases modernistes que es conserven a
la població i que no s’ha modificat. De visita obligada és també un altre edifici
modernista, en aquest cas restaurat: l’Hospital Comarcal de Campdevànol.

Canejan és un municipi elevat sobre la Val de Toran, a uns 906 metres d’alçada, i és el poble més septentrional de la Val d’Aran i el més proper a França.
Aquesta vall és un conjunt de pobles petits i deshabitats, amb cases antigues
reconstruïdes. Un dels pobles més importants és Sant Joan de Toran, totalment
conservat amb la seva essència, amb un entorn de muntanyes excepcionals i
uns camins ben conservats per fer excursions mentre gaudeixes de les seves
increïbles vistes del Baish Aran. Un altre petit poblet totalment deshabitat és
Bordius, on encara podem trobar cases amb teulades molt altes i fetes de palla.

De visita obligada

De visita obligada

Ruta dels 7 gorgs
El Molí Gros
Església romànica de Sant Pere d’Aüira
Camí Ral i ramader de Campdevànol a Ripoll

Febrer
Hivernal de Campdevànol

Camí des Creus

Maig
Festa dels Elois
Setembre
Festa Major
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Febrer
Barbacans

Mirador de la Pelarica

Juny
Festa del Foc de Les

Església de Sant Sernilh

Agost
Festa Major de Canejan

Canillo

Canyelles

Cardedeu

ANDORR A

GARR AF

VALLÈS ORIENTAL

www.canillo.ad

www.canyelles.cat

www.cardedeu.cat

Canillo és una destinació turística de muntanya i de qualitat que destaca per
la seva tranquil·litat. Tot i aquesta vocació turística, Canillo encara és una vila
ramadera i agrícola, fet que permet admirar els seus magnífics paisatges encara conservats gràcies a l’explotació equilibrada de la terra per part de l’home
durant segles. Ens trobem davant una terra de contrastos, de muntanyes i valls,
amb un entorn modelat amb modernitat i tradició. Art romànic, museus,
monuments, itineraris culturals, festes i celebracions són una petita mostra
del ric patrimoni històric que es pot trobar a Canillo.

Pintoresc i entranyable, Canyelles, envoltat dels parcs naturals del Garraf i
d’Olèrdola, té vocació d’entorn bucòlic. El municipi es defineix pel conjunt
monumental del seu castell que data del segle XV, tot i que possiblement va
ser una torre de defensa del gran bastió d’Olèrdola. Una passejada pel nucli
antic ens portarà aires de la vida romàntica i de l’arquitectura catalana del
segle XIX, sense oblidar l’essència romànica present al llarg de tota la comarca.
A Canyelles hi podem trobar cases de diferents èpoques i elements de la
vida al camp que evoquen el passat d’un poble agrícola i ramader.

Constitueix un punt estratègic en les vies de comunicació entre Barcelona i Girona,
fet que ha marcat el seu desenvolupament històric. La primera notícia històrica del
municipi data del segle X però no va ser fins al 1272 quan Jaume I li va atorgar caràcter de batllia. La seva transformació en vila moderna va tenir lloc a finals del segle
passat amb la construcció de la línia de tren (1860) i la carretera comarcal. Cardedeu
va créixer amb aquestes noves vies, un creixement singular amb magnífiques torres
modernistes bastides per a estiuejants barcelonins que li van atorgar un caràcter distintiu. Al centre històric hi trobem una combinació perfecta entre tradició i modernitat.

De visita obligada

Juliol
Concurs de gossos d’atura

De visita obligada

De visita obligada

Agost
Diada de Sant Roc

Les masies de Can Sàbat i Can Faló

Estació d’esquí de Grandvalira
Mirador del Roc del Quer
Santuari de Nostra Senyora de Meritxell
Sant Joan de Caselles

La ruta dels tres puigs

Octubre
Fira de Canillo
Bestiar i Artesania

L’Església de Santa Magdalena
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Juny
Fira del Solstici d’Estiu
Juliol
Festa Major de Santa Magdalena
Desembre
Fira de Santa Llúcia

Capella de Sant Corneli
Font dels Oms
Museu-Arxiu Tomàs Balvey

Gener
Aplec de Sant Hilari
Maig
Fira de Sant Isidre
Agost
Festa Major
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Cardona

Carme

Castell-Platja d’Aro

Castellar del Vallès

BAGES

ANOIA

BAIX EMPORDÀ

VALLÈS OCCIDENTAL

www.cardona.cat

www.carme.cat

www.platjadaro.com

www.castellarvalles.cat

L’explotació de la sal i la Vall Salina constitueixen la raó de ser de Cardona i la
causa de l’esplendor del seu passat. La seva carta de poblament, una de les més
antigues d’Europa, recollia el dret dels vilatans a obtenir sal per sempre més.
A l’entorn de la riquesa de la sal i de l’estratègica cruïlla de camins, va créixer
una vila medieval regida per mercaders i traginers que van construir el centre
històric de Cardona, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. Avui ubicada en
un entorn natural privilegiat, camina per convertir-se en una vila saludable,

Aquest poblet conserva petits racons on sembla que el temps s’aturi. La riquesa
de l’aqüífer natural va alimentar històricament els recs de les hortes i els molins fariners, d’oli, drapers i paperers que ja han desaparegut. De tradició agrícola, Carme està situada en una vall envoltada de boscos mediterranis, cultius
de secà, oliveres, ametllers i horts que juntament amb la riera constitueixen un
paisatge peculiar. Destaquen el santuari de Coll Bas, del qual ja hi ha referències
al s. XIII i és un dels indrets més estimats pels veïns, i l’Espai Natural de la Riera
de Carme (també anomenada de Miralles). En aquest indret hi trobareu rutes
per descobrir el ric patrimoni natural i cultural de la zona i les seves singularitats.

Població turística de referència de la Costa Brava, amb una àmplia oferta de
serveis d’oci, allotjament, restauració i comerç. Un dinamisme que es complementa amb una façana marítima amb una extensa platja central i petites cales
per descobrir. Més a l’interior, ofereix l’entorn natural del Parc dels Estanys i els
espais del Massís de les Gavarres. L’oferta cultural té com a punts d’interès les
exposicions d’art, els festivals musicals d’estiu o múltiples activitats tot l’any.
Els esdeveniments esportius són un dels seus reclams principals, com també
ho és el patrimoni monumental a l’entorn del nucli medieval de Castell d’Aro i
el Camí de Ronda de S’Agaró, declarats Béns Culturals d’Interès Nacional.

Conserva encara empremtes de l’esplendor de finals del segle XIX i de la indústria llanera i cotonera. El Palau Tolrà, que data de 1890 i avui dia seu de
l’Ajuntament; la plaça Major; la torre de l’església; l’Arxiu d’Història o el mirador
de l’Era d’en Patasques són alguns dels espais que conserven l’encant d’una
època passada. Compta amb més de 40 masies escampades pel terme que
presenten una gran varietat d’estils des del romànic i gòtic al modernista o a
l’art eclèctic. Per Nadal, una visita obligada és l’exposició que cada any organitza el Grup Pessebrista de la Capella de Montserrat, una de les més destacades
de Catalunya.

De visita obligada

Maig
Fira Verd

De visita obligada

De visita obligada

Platja Gran, Cala Rovira o Sa Conca

on residents i visitants poden gaudir d’un ampli ventall d’activitats a la natura.
De visita obligada
Castell de Cardona

Juny
Fira Medieval
Fira de la Sal

Muntanya de Sal

Setembre
Festa Major

Església de Sant Martí de Carme

Juliol
Festa Major

Centre històric

Octubre
Fira de la llenega

L’Escorxador centre d’interpretació
(L’antic escorxador)

Desembre
Pessebre Vivent

Santuari de Coll Bas
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Viles de S’Agaró i Castell d’Aro
Monumental megalític de Cavall Bernat

Febrer
Carnaval de Platja d’Aro

Església de Sant Esteve
Palau Tolrà
Castell de Clasquerí
Castellar Vell, l’antiga església parroquial
de Sant Esteve de Castellar

Estiu
Visites guiades a S’Agaró
Desembre i gener
Pessebre Vivent de Castell d’Aro
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Maig
Santa Quitèria i
Festa del Riu
Setembre
Aplec de les Arenes

Castelldefels

El Masnou

Castelló d’Empúries

BAIX LLOBREGAT

MARESME

ALT EMPORDÀ

www.castelldefelsturismo.com

www.elmasnou.cat

www.castello.cat

Enclavat entre el litoral mediterrani, el massís del Garraf i el delta del Llobregat,
és avui una de les principals destinacions de la conurbació de Barcelona. Amb
una platja de 6 quilòmetres i un castell del segle X que acull un centre d’interpretació de la pirateria. L’entorn natural que embolcalla el municipi ha tingut
una influència determinant en el seu desenvolupament històric, demogràfic i
econòmic. Des del 2015, compta amb el segell de Destinació de Turisme Familiar i Esportiu, així com la distinció Compromís per la Sostenibilitat Turística
Biosphere. El verd urbà del municipi compta amb més de 16.000 arbres i una

Situat entre el mar i les vinyes de la DO Alella, el Masnou compta amb unes
platges de gran bellesa i amb tota mena de serveis, així com una àmplia oferta
gastronòmica. És un poble amb port i una estreta relació històrica amb el mar.
Té, a més, un ric patrimoni històric, cultural i arquitectònic. Destaquen diverses
edificacions i palauets modernistes, construïts amb els recursos aconseguits
per la potentíssima marina mercant masnovina del segle XIX. Pel que fa als
parcs i jardins, s’hi poden visitar paratges de gran bellesa, com el parc de Vallmora, el parc del Llac i el parc de Caramar. A banda, esquitxats per tot el municipi, s’hi poden trobar places, parcs, jardins i racons enjardinats.

Castelló d’Empúries és un municipi singular. La vila comtal de Castelló d’Empúries
conserva encara tots els vestigis de la seva capitalitat medieval. Els carrers estrets,
les muralles i la basílica marquen el caràcter de la vila, que constantment ha sabut
adaptar-se al pas del temps. Avui dia, Castelló d’Empúries és un referent entre els
pobles que formen la Costa Brava. Amb el pas dels anys ha estat capaç de conservar
la seva idiosincràsia mil·lenària davant l’allau turística gràcies a la Marina Residencial
d’Empuriabrava i al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, fent realitat la convivència entre història, turisme i natura.

De visita obligada

De visita obligada

Juny
Fira del Pa

No et perdis la cultura que es respira al nucli històric

Juny-Agost
Festival Sons del món

mitjana de 62 m2 de superfície verda per habitant.
De visita obligada
Castell de Castelldefels i Piràtia
Canal Olímpic de Catalunya
Parc del Garraf
El Palau Novella, amb el primer monestir
budista de Catalunya

Juny
Dia Internacional del
Medi Ambient
Juliol
Festes del Mar
Agost
Festa Major d’estiu
Octubre
Mostra de Cuina

Parc Vallmora
Passeig marítim
Parc del Llac
Centre d’interpretació de la Mina d’Aigua
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Juny
Festa Major
Juliol
FASCURT
Festival internacional de Teatre
Còmic Ple de Riure
Desembre
Cursa de Sant Silvestre

El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Gaudeix fent esport aquàtics i platja a Empuriabrava

Setembre
Festival Terra de Trobadors
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El Palau d’Anglesola

El Perelló

Encamp

PL A D’URGELL
w w w.elpalaudanglesola.com

BAIX EBRE

ANDORR A

www.elperelloturisme.com

www.comuencamp.ad

Situada enmig d’un paisatge eminentment agrícola i vorejada pel canal d’Urgell,
a la vila hi destaca el centre, d’origen medieval, i la gran quantitat de zones
verdes i arbrat de tot tipus: al poble hi viuen 2.200 persones i s’hi compten prop
de 1.300 arbres ornamentals i més de 2.350 plantes arbustives. Passejant pel
municipi s’hi poden admirar tot tipus d’arbres: plataners, palmeres, truanes,
lledoners,… Si ens endinsem als parcs s’hi poden trobar més de cent espècies
diferents: roures, alzines, pollancres… Tot plegat dibuixa un jardí botànic en un
petit municipi, plàcid i pla, que espera el visitant per seduir-lo entre la verdor de
la trama urbana i el dels camins del terme municipal, regat pel canal d’Urgell.

Gaudir del plaer de la muntanya vora el mar: això és el que podem trobar a
el Perelló. En aquest municipi tarragoní podreu viure un món de sensacions,
banyar-vos en platges d’aigües cristal·lines i gaudir amb la família en plena
natura amb les rutes de senderisme i BTT. Un indret on la muntanya forma part
del paisatge i se submergeix en la història més antiga, amb vestigis prehistòrics,
com les pintures rupestres de Cabrafeixet, tot un patrimoni digne de visitar.
Des de l’ermita de Sant Cristòfol i el seu mirador es pot contemplar una vista

Situada al cor d’Andorra, és la porta d’entrada al domini esquiable més gran dels
Pirineus. Gràcies al Funicamp, el funicular més llarg d’Europa, s’ha convertit en una
destinació de neu a l’hivern i en un atractiu turístic a l’estiu per realitzar activitats
a la natura. Envoltada de muntanyes excepcionals i de camins per descobrir-les, la
parròquia ofereix als seus habitants i visitants l’oportunitat de gaudir, també, d’espais
naturals propers, com el llac d’Engolasters o el camí de les Pardines, on hi trobem un
circuït d’interpretació botànic. Entre els mesos de maig i octubre s’omple de vida amb
els colors de les flors de temporada que guarneixen els fanals, les baranes i espais
d’interès cultural i històric.

De visita obligada

De visita obligada

Nucli antic
Ermita de Sant Roc
Celler de la Cooperativa de Sant Roc
Banqueta del canal i estació de tren del Carrilet

immillorable del Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Febrer
Festa Major de Sant Blai
Agost
Festa Major de Sant Joan Baptista
Setembre
Playmopalau
Octubre
Mostra de formatges artesans
de Ponent

Pintures rupestres de Cabrafeixet
(Patrimoni Mundial per la UNESCO)
El Molí de Vent del segle XVI
L’Ermita de Sant Cristòfol
La Bassa d’en Ferrà (paratge natural)
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Gener
Festes Majors de Sant Antoni
Abril
Firabril, la fira de la mel i l’oli
Juliol
Festa de Sant Cristòfol i Festa Jove
Agost
Festes a la platja de Santa Llúcia

De visita obligada
Museu etnogràfic de Casa Cristo
Conjunt medieval de Les Bons
Llacs dels Pessons

Febrer
Festes de carnaval
Juny
Festa del Poble
Festa Major de Sant Pere
del Pas de la Casa
Agost
Festa Major
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El Port de la Selva

Esterri d’Àneu

ALT EMPORDÀ

PALL ARS SOBIR À

www.elportdelaselva

www.esterrianeu.cat

Situat al nord del cap de Creus, el Port de la Selva té una extensió de 41,49 km2.
Està a tocar de Llançà, Roses i Cadaqués, entre d’altres municipis de la Costa
Brava, un entorn amb una gran riquesa de paisatges on es combinen la blavor
del Mediterrani, la verdor de les vinyes, aixecant-se arran de mar, muntanyes
esculpides pel pas del temps com el Puig de Queralbs (621m). El monestir de
Sant Pere de Rodes és el principal atractiu patrimonial del Port de la Selva,
però al municipi també hi ha d’altres joies com el pont vell o l’església de Santa
Maria de les Neus.

Envoltat per prats verds i travessat per les aigües de la Noguera Pallaresa,
exerceix de centre geogràfic, econòmic, social i cultural de les valls d’Àneu, tot
i no arribar als 800 habitants. Al poble s’hi respira un ambient vivaç i agradable
que omple de vida els carrers estrets d’origen medieval i perfectament conservats. Poble de tradició mil·lenària, us podeu perdre pel passeig Vora Riu i visitar
llocs realment ben conservats com el pont romànic del segle XIII o l’església
de Sant Vicenç. Es conserva, al capdamunt del carrer Major, una creu de terme
que data del 1633 i que, segons la tradició, va ser feta pels francesos. Entrar a
l’Ecomuseu és com viatjar al passat per conèixer com es vivia antigament.

De visita obligada

De visita obligada

Monestir de Sant Pere de Rodes
Ermita de Sant Baldiri de Taballera
Antic poblat medieval de Santa Creu de Rodes
Castell de Sant Salvador de Verdera

Març-Abril
Fira de l’Espàrrec
Maig
Sant Baldiri
Juny
TramuntanArt
Agost
Festa Major de la
Mare de Déu de les Neus

Les Pintures rupestres de Cabrafeixet
(Patrimoni Mundial per la UNESCO)
El Molí de Vent del segle XVI
L’Ermita de Sant Cristòfol
La Bassa d’en Ferrà (paratge natural)
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Abril
Cursa Bassiero
Maig
Fira de la Flor
Juny-Juliol
Festival Dansàneu

Figueres
ALT EMPORDÀ
www.figueres.org

Figueres és l’epicentre del territori de l’Alt Empordà i té en el paisatge, la cultura i la
història els seus principals atractius. Situada a quinze quilòmetres del mar Mediterrani,
als peus dels Pirineus i envoltada per tres parcs naturals, gaudeix d’un entorn envejable i privilegiat. A més, compta amb una de les fortaleses més grans d’Europa: el castell
de Sant Ferran. La ciutat ens sorprèn amb el Teatre-Museu Dalí, per dins i per fora, el
Festival Internacional del Circ, el Festival de música Acústica o el Festival del Còmic de
Figueres. Tot maridat amb una oferta gastronòmica, barreja de tradició i creativitat,
d’ingredients de mar i muntanya, i de bon vi, el de la DO Empordà.
De visita obligada
Teatre-Museu Dalí
Parc Natural dels Aiguamolls
Ruta de patrimoni del centre històric

Maig
Fires i festes de la Santa Creu
Agost
Festival Acústica
Setembre
Mostra del Vi de l’Empordà
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Falset

Garòs

Garrigàs

Gelida

PRIOR AT

VAL D’AR AN

ALT EMPORDÀ

ALT PENEDÈS

www.garrigas.cat

www.gelida.cat

www.falset.org

VALOR ACIÓ 2023

Capital del Priorat, amb més de 2.800 habitants, el municipi més poblat de la
comarca. El poble, carregat d’història, té el seu origen en el castell del segle
XII i va ser bressol de dues reines catalanes: Elionor de Prades, reina de Xipre
i Jerusalem, i Margarida de Prades, reina d’Aragó i última reina de la dinastia
de Barcelona com a esposa de Martí l’Humà. El món del vi, l’agricultura de
qualitat i la relació amb l’entorn natural han marcat sempre el camí d’aquesta
població carregada d’història. Avui, Falset i el Priorat, coneguts per la seva
tradició i excel·lència vinícola revitalitzada, tenen la mirada posada en l’enoturisme cultural i sostenible.

Situat a 1.115 metres d’altitud, s’emplaça al peu de la muntanya d’Espiargo, al
vessant dret del riu Garona. Entre els principals atractius d’aquest petit poble
destaquen la necròpolis amb restes paleocristianes i l’església de Sant Julià.
D’origen romànic i reformada al segle XV, compta amb un campanar de l’any
1619 que emula una torre de defensa. Davant de l’església pot contemplar-s’hi
el bust de mossèn Jusèp Amiell, obra de l’escultora Gloria Corona Socasau en
reconeixement a tota la trajectòria d’aquest honorable veí del municipi. No
deixeu de visitar la urbanització “Pleta de Garòs”, premi FAD (Foment de les

De visita obligada

De visita obligada

Castell de Falset - Museu Comarcal
Celler Cooperatiu Falset-Marçà
Can Magrinyà i la Font del Batlle
Espai Grèfol (Sant Gregori i Sant Cristòfol)

Garrigàs és un micropoble format per cinc nuclis: Arenys d’Empordà, Ermedàs,
Vilajoan, Tonyà i Garrigàs, que és el nucli habitat més important i des del qual
hi ha una excel·lent vista sobre la plana de l’Alt Empordà. Garrigàs, amb un
marcat caràcter agrícola, s’alça sobre els turons i és espectador privilegiat d’un
paisatge de mosaic principalment agrícola i on s’hi poden trobar boscos d’alzi-

Està situat a l’entrada de l’Alt Penedès, en una àrea muntanyosa ubicada a
l’extrem nord de la Serra d’Ordal, formant una gran vall que ha estat aprofitada
des de temps llunyans pel cultiu, principalment del raïm amb què s’elaboren
els vins i caves de la DO Penedès. La vila té el seu origen en el castell de Gelida,
una fortificació de l’any 945. És molt recomanable pujar-hi fins a dalt de tot per
gaudir de les vistes a tota la vall, amb les vinyes com a teló de fons. El massís
de l’Ordal és l’origen de les nombroses fonts que han fet de Gelida un poble
reconegut per la qualitat de les seves aigües i la frondositat dels seus boscos.

nes i pins, una gran xarxa hidrogràfica i grans extensions de camps de conreu.

Arts Decoratives) per la seva excel·lent construcció d’estil de bordes araneses.

Gener
L’Encamisada
Febrer
Sant Blai
Maig
Fira del Vi
Novembre
Fira de Sant Andreu

Església de Sant Julià
Plaça Major i plaça Carrera
Urbanització Pleta de Garòs
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Agost
Festa Major de Sant Roc
Festa patronal de Sant Julià

De visita obligada
Esglésies de Sant Miquel de Garrigàs, de Sant Sadurní
d’Arenys d’Empordà, de Santa Magdalena de Vilajoan i
Santa Maria d’Ermedàs
Castells d’Arenys d’Empordà i castell de Vilajoan
Pas del riu Fluvià i la central hidroelèctrica del segle XIX

Juliol
Festival de teatre Fast

De visita obligada

Gener
Diada de Sant Pau

Setembre
Mirador Photo
Festa de Sant Miquel

Visita al castell de Gelida i a l’església de Sant Pere

Juny
Festa Major

Excursió amb el funicular

Novembre
Funifira,
fira temàtica d’oci ferroviari

Desembre
Quines de Nadal

Ruta modernista per les cases senyorials del municipi
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Gessa

Guimerà

Horta de Sant Joan

Hostalric

VAL D’AR AN

URGELL

TERR A ALTA

L A SELVA

www.guimera.cat

www.hortadesantjoan.cat

www.hostalric.cat / www.turismehostalric.cat

Es caracteritza pels seus carrers estrets i amb pendent, per les cases típiques
araneses, amb fonts ornamentals i bordes antigues. Destaquen la plaça Major,
amb l’església de Sant Peir, i una edificació medieval del segle XVI, Çò de Rósa,
construcció d’origen militar amb una torre cilíndrica. No podeu deixar de visitar l’antic “lauader”, la font del carrer Sant Martí i la font de la plaça Madalena. Si
us agraden les excursions, des del poble i en poc més d’una hora podeu arribar
fins a l’ermita de Sant Martí de Corilha, una construcció integrada a la roca i a
uns 1.800 metres d’altitud. Una altra ruta passa per la cabana de Montromies,
una zona boscosa plena d’avets i pins des d’on surten diferents itineraris.

Travessat pel riu Corb i amb una fisonomia única, Guimerà és un poble medieval
ple de carrers laberíntics on hi destaquen l’església de Santa Maria, el castell
i les restes gòtiques del monestir de Santa Maria de Vallsanta. El paisatge de
Guimerà destaca per la combinació de la pedra medieval amb la vegetació
autòctona: pins, alzines i rebolls. El terme municipal es troba envoltat de cultius
de secà (vinyes, oliveres i ametllers) i el riu Corb facilita regs que abasteixen
d’aigua els horts del poble, on també hi ha cultius de regadiu.

És conegut per la famosa frase de Picasso “Tot el que sé ho he après a Horta”.
El centre històric medieval i el magnífic paisatge que l’envolta es fonen com
si el temps s’hagués aturat. Passejant pel centre històric d’Horta, declarat Bé
Cultural d’Interès Nacional, ens trobem amb un nucli antic urbà clarament medieval, amb carrers tortuosos, cases de pedra i porxades evocadores. La plaça
de l’Església és un conjunt arquitectònic espectacular. Hi destaquen l’església
gòtica i l’Ajuntament renaixentista del segle XVI. És recomanable visitar el cap
de l’Ecomuseu dels Ports i dedicar uns minuts a admirar construccions singulars com ara la Casa de la Comanda o la Casa Pessetes.

La vila d’Hostalric s’ubica a peu de l’antic camí Ral, un indret privilegiat i
estratègic que conserva un dels llegats monumentals més notables de l’època
medieval catalana, i està protegida pel castell d’Hostalric, imponent fortalesa
militar d’època moderna. Envoltats de muntanyes amb pendents suaus i amb
magnífiques vistes a la Vall de la Tordera, al Montseny i al Montnegre, Hostalric
a més ens ofereix la possibilitat de gaudir del seu entorn privilegiat per fer-hi
excursions a peu i en bicicleta seguint camins senyalitzats com el de la Tourdera,
que connecta el Montseny amb la Costa Brava.

De visita obligada

De visita obligada

De visita obligada

Març
Festa de Sant Salvador

De visita obligada

Setembre
Festes Majors i Festa de la Costa

El recinte emmurallat

Ermita de Sant Martí de Corilha
Plaça Major amb l’església de Sant Peir
Çò de Rosa
Font del carrer Sant Martí i
la font de la plaça Madalena

Juny
Sant Pere

Església de Santa Maria, castell i torre de guaita
Restes gòtiques del monestir de
Santa Maria de Vallsanta
Santuari de la Verge de la Bovera
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Gener
Festa Major d’hivern
(Sant Sebastià)
Abril
Festa Major petita
Agost
Mercat Medieval

El Parc Natural dels Ports
El Centre Picasso
Lo Parot i el Pi de Balija (arbres monumentals)
Via verda de la Terra Alta

El castell d’Hostalric
La Torre dels Frares

Octubre
La Fira del Mostillo Dolça Tardor

El Centre Gastronòmic Domus Sent Soví
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Març-Abril
Fira Medieval
Juliol
Festa Major
Setembre
Fira de Sant Miquel

Igualada
ANOIA
www.igualada.cat

Igualada, ciutat cruïlla entre Barcelona i les terres de ponent, troba els seus orígens a
l’època medieval, amb unes primeres referències que daten de l’any 1003. Avui dia la
capital de l’Anoia compta amb destacats atractius museístics i patrimonials, amb una
vida cultural intensa i variada, i aposta decididament pels esdeveniments i la dinamització comercial com a actius per apropar visitants a la ciutat. Situada al centre de
l’Anoia, Igualada està envoltada de bells racons i paisatges on es pot complementar la
variada oferta de la ciutat amb propostes de turisme actiu, gastronomia, allotjaments
rurals o artesania de qualitat. D’entre les nombroses zones verdes en destaquen el
Parc Central o l’Anella Verda.
De visita obligada
Basílica de Santa Maria
Museu de la Pell d’Igualada i comarcal de l’Anoia
Cementiri Nou d’Igualada
Ermita romànica de Sant Jaume Sesoliveres
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Març
FineArt d’Igualada
Abril
Mostra d’Igualada
Juliol
European Balloon Festival
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La Garriga

La Granja d’Escarp

VALLÈS ORIENTAL

SEGRIÀ

www.lagarriga.cat

http://granjaescarp.ddl.net/

www.lamassana.ad

Envoltada de natura i de paisatges rurals, és la porta oest d’entrada al Parc
Natural del Montseny (Reserva de la Biosfera) i, per tant, hi trobareu nombrosos itineraris per descobrir l’entorn. Essent declarada Vila Termal i Ciutat
Modernista, podreu gaudir de les nombroses cases de l`època, com la Mansana Raspall (Bé Cultural d’Interès Nacional), i alhora gaudir de les seves aigües
mineromedicinals, reconegudes a través de la història. També hi trobareu un
ric patrimoni, com la vil·la romana, el camp d’aviació o el refugi antiaeri de
l’estació, sense oblidar la seva gastronomia i esdeveniments molt arrelats i
singulars, com la Festa de Corpus.

Situada al marge esquerre del riu Segre, just al límit amb l’Aragó, al punt en
què hi desemboquen les aigües del Cinca i a pocs metres de la seva desembocadura al riu Ebre, hi trobem la Granja d’Escarp. La perla del Baix Segre, situada
a cavall entre l’àrid desert dels Monegres i les seques plataformes garriguenques, el municipi esdevé un oasi d’aigua i vida amb l’aiguabarreig dels rius
Segre i Cinca, que va ser declarada zona d’interès natural pel seu singular bosc
de ribera, on hi ha una gran varietat d’aus. Aquesta situació privilegiada ens
proporciona una varietat paisatgística respecte la flora única.

Destaca per la gran extensió de boscos i muntanyes i per traslladar l’essència
de la natura al seu paisatge urbà. S’ha consolidat com la parròquia de les flors,
amb l’organització d’Andoflora, la fira mercat de la planta i la flor. La seva principal riquesa és el seu entorn natural privilegiat, amb un parc natural presidit
pel pic més al del país, el Comapedrosa, de 2.942 metres. Per poder gaudir de la
natura hi ha itineraris de tots els nivells, tant al parc com a d’altres punts, amb
diferents elements educatius i lúdics perquè els infants aprenguin a respectar i
a estimar les muntanyes. També són molt recomanables les excursions a cavall,
una manera diferent i única de conèixer el Parc Natural del Comapedrosa.

Del port de la Ràpita van partir, en èxode, els 42.000 moriscos expulsats del
territori l’any 1610. Al segle XVIII, Carles III va projectar una ciutat que havia
d’esdevenir un dels grans ports del mediterrani occidental. El projecte va
fracassar, però avui dia encara es pot resseguir aquella història en el traçat urbà
del municipi, una ciutat marinera que acull un dels ports pesquers més dinàmics de Catalunya i que s’ha convertit en una de les poblacions turístiques
amb més projecció de les Terres de l’Ebre. El poble, pescador per naturalesa, és
famós per les seves muscleres i els llagostins.

De visita obligada

Gener
Commemoració del
Bombardeig

De visita obligada

De visita obligada

Gener
Escudella de Sant Antoni

De visita obligada

Juliol
Festa Major

Juny
Corpus

Rutes BTT i senderisme

Febrer
Festa de Santa Àgueda

Maig
Andoflora

El Mirador de la Guardiola

Ermita de Sant Jaume, creu del Calvari i
el monestir de Santa Maria d’Escarp

Juliol
Festa Major d’estiu

Setembre
Jornades Gastronòmiques del
Polp i l’Arròs a la Ràpita

Vil·la romana can Terrers
Can Raspall
La Doma

Espai Natural de l’Aiguabarreig Segre-Cinca

Octubre
Jornades Modernistes
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Gener
Festa Major d’hivern

La Massana

La Ràpita

ANDORR A

Parc natural del Comapedrosa
Pont de Sant Antoni de la Grella
Pintoresc poble de Pal
Museu Casa Rull

MONTSIÀ
www.larapita.cat

Les casotes i la dàrsena del canal de navegació

Setembre
Aniversari del Parc Natural del
Comapedrosa

El Far de la Ràpita
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Novembre
Diada del Llagostí

La Seu d’Urgell
ALT URGELL

www.turismeseu.com

A partir del segle VI, amb la consagració de la primera catedral, la importància de la
ciutat d’Urgell va començar a créixer de manera exponencial. La seva posició estratègica i la potència política del bisbat van consolidar la Seu com una de les ciutats
més importants de la Catalunya medieval. La catedral de Santa Maria, construïda
el segle XII, és l’edifici més emblemàtic de la ciutat i l’única catedral romànica que
es conserva a Catalunya. Actualment, la ciutat ens ofereix un bon gruix d’activitats
culturals, d’oci i esportives per a tots els gustos i per a totes les edats.

De visita obligada
Conjunt catedralici
Carrers del centre històric amb
Parc del Segre i del Valira
Espai Ermengol- Museu de la Ciutat

Juny
Mercat Medieval dels Canonges
Agost
Representacions del Retaule
de Sant Ermengol
Octubre
Fira de Sant Ermengol
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La Vall d’en Bas

L’Aldea

Les Preses

L’Esquirol

GARROTXA
www.vallbas.cat

BAIX EBRE

GARROTXA

OSONA

www.laldea.cat

www.lespreses.cat

www.lesquirol.cat

La Vall d’en Bas es va crear l’any 1968 per la fusió dels antics municipis de Sant
Esteve d’en Bas, Sant Privat d’en Bas, Joanetes i la Pinya. Amb la unificació es
recuperava part de l’estructura de l’antic vescomtat de Bas i es convertia en un
dels municipis més grans de la comarca. Però la Vall d’en Bas també és història,
essent terra de remences. El municipi encara conserva la masia on va néixer el
cabdill dels pagesos Francesc de Verntallat. Finalment cal esmentar dos nuclis
catalogats com a conjunts històrics-artístics: el nucli d’Hostalets d’en Bas, el
qual té els seus orígens en uns hostals situats al peu de l’antic camí ral que
anava d’Olot a Vic i la Vila del Mallol.

L’Aldea està ubicat estratègicament a la base del triangle del delta de l’Ebre i
esdevé un punt central per fer excursions pel Parc Natural. L’emplaçament és
també clau per a les comunicacions i, de fet, s’ha arribat a documentar una
ruta romana litoral, paral·lela a la Via Augusta. Un altre factor que defineix
l’Aldea és el seu sistema defensiu basat en torres de guaita i defensa de les
quals se’n conserven quatre: la Torre de l’Ermita, la Torre de la Candela, la Torre
de Burjassénia i la Torre de Vinaixarop.

Situat dins del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, des del punt
més elevat de les Preses, el Puig Rodó -de 936 metres-, es poden observar el
Bosc de Tosca, la serra del Corb, les ermites de Sant Martí i Sant Miquel del
Corb, la plana d’en Bas, el Puigsacalm, la Fageda d’en Jordà i l’Alta Garrotxa. A
les Preses s’hi respira la pau de les poblacions rurals. Conserva l’enyorança del
passat, mentre que les noves urbanitzacions enriqueixen la imatge de benestar
i tranquil·litat, sinònims de qualitat de vida. No podem deixar passar el lligam
de les Preses amb Sant Benet de Bages, una relació que ve dels primers moments de la fundació del monestir, a mitjans del segle X.

Porta d’entrada al Collsacabra, l’Esquirol és un municipi amb un entorn natural
i paisatgístic de gran bellesa. Amb un desnivell de més de 800 metres, des de
la vall del Ter fins el cim de Cabrera, el terme comprèn els nuclis de l’Esquirol,
Cantonigròs, Sant Julià de Cabrera i Sant Martí Sescorts. Els seus orígens es
remunten al segle XV, al voltant d’un hostal a l’antic camí ral que enllaçava Vic
i Olot. És la vila més gran de la zona i concentra una gran quantitat de serveis.
Encara que en els últims anys hi ha hagut una modernització de les construccions, és molt interessant veure com encara queden moltes cases amb llindes
de pedra i inscripcions llatines que daten del segle XVIII.

De visita obligada

De visita obligada

Març
Festa de l’Arròs Col i Fesols

De visita obligada

De visita obligada

Abril
Fira de l’Arròs i el Comerç

Església parroquial de Sant Pere

Església de Sant Esteve d’en Bas
Pont romànic de la Cau
Ermita de Sant Miquel de Falgars

Juny
Diada de la dalla

Ruta de les torres de l’Aldea, amb visita a
l’Ermita de la Mare de Déu de l’Aldea

Setembre
Ball del burro savi de Sant Esteve

Parc Natural del Delta de l’Ebre

Desembre
Sant Nicolau

Els molins arrossers
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Maig
Festa de la Mare de
Déu de l’Aldea

El Parc de Pedra Tosca,
Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba
Àrea Recreativa de Xenacs

Maig
Festa del roser
Agost
Festival Internacional de Música
i Dansa de les Preses “Ésdansa”
Octubre
La Gala de les Preses

Santuari de Santa Maria de Cabrera
Barra de Ferro
Dolmen de Puigsespedres
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Maig
Aplec del Pedró
Agost
Festa Major
Octubre
Mercat de la Terra

L’Estartit

Llagostera

Llinars del Vallès

BAIX EMPORDÀ

GIRONÈS

VALLÈS ORIENTAL

www.emdlestartit.cat

www.llagostera.cat

www.llinarsdelvalles.cat

La població de l’Estartit no neix com a tal fins al segle XVIII, gràcies a la minva de
la pirateria, i concentra l’activitat turística de Torroella de Montgrí. De tradició
marinera, ofereix una gran quantitat de possibilitats per als amants de la natura i el turisme actiu. Cal destacar, és clar, les Illes Medes i les diverses platges
que l’envolten amb les infinites possibilitats de practicar esports aquàtics. Si el
que volem és passejar pels carrers del poble, no podem deixar de visitar, pel
seu valor arquitectònic, la casa Salietti, de principis del segle XX, i la casa dels
Americanos, edificada el 1875 per dos germans que havien fet fortuna a l’altra
banda de l’Atlàntic.

Porta d’entrada a la Costa Brava, el municipi ofereix la tranquil·litat i la bellesa d’un entorn natural privilegiat. Entre el mar i la muntanya, entre els espais
protegits de les Gavarres i el Puig de Cadiretes. Llagostera convida a perdre’s
pel seu nucli urbà i gaudir de les nombroses edificacions d‘interès històric i
arquitectònic, com el majestuós campanar de l‘església de Sant Feliu, del segle
XVIII, i les restes medievals de les tres torres de l‘antic castell feudal, un ampli
patrimoni arquitectònic i en el cas de la muralla, catalogada com a Bé Cultural
d’Interès Nacional. El barri de Reramur il·lustra perfectament la configuració
medieval de la vila.

La primera referència al municipi la trobem l’any 919, però es coneix que la vila era
habitada des de molt abans. Llinars del Vallès, situat a 40 quilòmetres de Barcelona,
tocant al Montseny i al costat de la serra del Corredor, compta amb un entorn natural
molt ric per passejar i amb múltiples rutes per fer a peu o amb bicicleta. Els amants
dels bolets tenen una visita obligada a la vila a la tardor. Molts camins arriben a la
Torrassa, una torre de defensa que es remunta a l’època romana, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional, i des d’on tindrem unes privilegiades vistes del Vallès i del
Maresme. Té una oferta gastronòmica molt variada, tant de la cuina tradicional com
de la cuina més creativa.

De visita obligada

Maig
Festa del Parc Natural del
Montgrí

De visita obligada

De visita obligada

Juliol
Jazz festival

Espai d’interpretació Can Caciques

Les Illes Medes
El Ter Vell, amb els aiguamolls i
la zona recuperada de la Platera
Les torres fortificades dels masos de la plana

L’Ajuntament, el castell i la muralla
La Torre Albertí

Setembre
Pirates i corsaris

Plaça Catalunya
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Abril
Mercat Romà
Juny
Festa Major
Octubre
Fira del Bolet

La Torrassa, l’ església Sant Joan Sanata i Castellvell
Església de Sant Sadurní, la de Sant Esteve del Coll i
el modernisme Can Bordoi
Teatre-Auditori d’Álvaro Siza

Agost
Fira del Tast i
Mostra Gastronòmica
Setembre
Festa Major
Desembre
Fira dels Torrons
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Lloret de Mar
L A SELVA
www.lloret.cat

En un entorn de bellesa natural, al costat del mar i a pocs metres de la muntanya,
Lloret de Mar s’ha convertit en una destinació que acull cada any milers de turistes
que decideixen passar les seves vacances en aquest municipi costaner. Els carrers de
la ciutat mostren el llegat de diferents cultures i trobem espais emblemàtics com els
jardins de Santa Clotilde, per passejar tranquil·lament; el Museu del Mar, símbol de
les arrels d’un poble lligat a la mar i el llegat indià i modernista com l’església de Sant
Romà o Sant Pere del Bosc, a més de tres poblats ibers. Si arribes a Lloret de Mar, és
imprescindible trepitjar algunes de les seves reconegudes platges com la de Fenals,
sa Boadella o Santa Cristina.
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De visita obligada

Febrer
Tirada a l’Art

El castell de Sant Joan

(primer diumenge de febrer i de desembre)

El cementiri modernista

Maig
Festa de les flors a les Alegries

Ermites de Santa Cristina i de les Alegries

Juny
Fira dels Americanos
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Llançà

Maçanet de la Selva

Malgrat de Mar

ALT EMPORDÀ

L A SELVA
www.massanetdelaselva.cat

MARESME

Petita vila mediterrània situada en un paisatge únic i envoltada tant per terra
com per mar, pel Parc Natural del Cap de Creus i el de l’Albera, dos espais naturals protegits de gran riquesa ecològica. Vila tranquil·la, amb unes excel·lents
platges i petites cales, ofereix una àmplia oferta cultural, familiar i esportiva
amb un especial èmfasi en la valorització dels recursos culturals, naturals i paisatgístics de la zona. Com a patrimoni cultural, hi trobem des del megalític fins
a restes significatives de l’arquitectura preromànica i romànica com la Torre
de la Plaça. Si parlem d’art, Llançà acull un important museu: el Museu de
l’Aquarel·la – Fundació J. Martínez Lozano.

Milions d’anys enrere, el sòl que avui ocupa Maçanet de la Selva estava cobert
per les aigües d’un immens llac al bell mig de la Selva que amb el pas dels
segles ha quedat reduït al que avui és l’estany de Sils. En assecar-se, va donar
lloc als pics dels turons volcànics que avui presideixen un municipi d’una gran
bellesa i amb infinites empremtes històriques, que ja va seduir els seus primers
pobladors i que avui encara és lloc per al gaudi i la desconnexió en alguna de
les urbanitzacions de segona residència creades en les darreres dècades.

Coneguda com el Portal del Maresme i situada a cavall entre Barcelona i Girona, està
envoltada d’un entorn natural únic, a peu del Montnegre i regada pels aiguamolls del
delta de la Tordera. És un vila tranquil·la, de tradicions i una intensa vida cultural, amb
nombrosos espais verds i 4,5 quilòmetres de platja. Històricament va ser un poble de
pescadors, de miners i de pagesos. Actualment, l’economia local es basa en l’agricultura, amb un espai agrícola protegit de primer ordre, el Pla de Grau, on es conreen
productes d’horta com l’escarola i el fesol del ganxet; en la indústria; i en el turisme,
com a històrica destinació de sol i platja amb una bona oferta per a les famílies.

De visita obligada

Juliol
Fira de l’Abat

De visita obligada

De visita obligada

El Port - Illot del Castellar

Agost
Fira del Mar

www.llanca.cat

Els edificis patrimonials i el Museu de l’Aquarel·la
Fundació J. Martínez Lozano
El paratge de Cap de Ras

Plaça de l’Església
Poblat ibèric de Montbarbat

Estiu
Programa d’activitats familiars
“LlançÀctivitat”

Pou de glaç de Buscastell
Turons de Maçanet
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www.ajmalgrat.cat

Maig
Dia del Roser i
Festa del Pagès i Artesania
Juliol
Mercat dels Sentits
Setembre
Racons de Flors

Torre del Castell
El centre històric, amb l’església de Sant Nicolau i
la Torre de la Vídua de Can Sala
La Pilona

Maig
Concurs de Balcons
i aparadors florits
Agost
Festa Major de Sant Roc
Desembre
Festa Major de Sant Nicolau
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Maldà

Manresa

Mollet del Vallès

URGELL

BAGES

VALLÈS ORIENTAL

www.malda.cat

www.manresa.cat

www.molletvalles.cat

Situat a l’Urgell, té una extensió de gairebé 32 quilòmetres quadrats, fet que
el converteix en un dels termes més grans de tota la vall del riu Corb. Hi predominen les terres calcàries oligocèniques i una bona part del terme està coberta per vegetació arbòria, especialment pi blanc, alzines, roures i sotabosc.
Les terres de conreu es dediquen al cereal, a l’ametller, a l’olivera i a la vinya.
Els carrers d’aquest petit municipi són l’expressió de l’evolució d’un poble ple
d’història. Entre el seu patrimoni hi destaca el castell, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional; l’església romànica de Sant Pere, l’església parroquial de Santa
Maria, l’ermita de Sant Joan de Maldanell i el parc recreatiu de la Font Vella.

Manresa es troba en una posició privilegiada al cor de Catalunya, condició que
l’ha afavorit al llarg del temps convertint-la en una ciutat plena d’història i amb
un important desenvolupament industrial. Passejant pels seus carrers es pot
reviure el seu passat medieval, admirar el Pont Vell i la basílica gòtica de Santa
Maria de la Seu convertida en el símbol de la ciutat, visitar la Cova de Sant
Ignasi de Loiola, o descobrir els importants edificis modernistes construïts durant l’esclat industrial. Manresa ofereix la possibilitat de seguir tres itineraris
senyalitzats: el medieval, el barroc i el modernista.

Amb els serveis d’una ciutat moderna, i a només 20 km de Barcelona, és un punt industrial i econòmic important que destaca pels seus espais verds. El municipi disposa
d’una important zona natural i de lleure, el parc de Gallecs, que amb més de 730 hectàrees i una església romànica, Santa Maria de Gallecs, està inclosa en el Pla d’Espais
d’Interès Natural (PEIN). L’ oferta cultural de la ciutat la lideren el Museu Municipal
Joan Abelló, ubicat en un antic edifici modernista de 1908, i la Casa del Pintor, on
Abelló va néixer el 1922. El Museu acull exposicions permanents del fons, exposicions
temporals i L’Aparador, una zona dedicada a l’art més avantguardista.

De visita obligada

De visita obligada

Febrer

De visita obligada

Església de Sant Pere

Gaudeix l’oferta enoturística de
la DO del Pla de Bages

L’espai rural de Gallecs

Església de Santa Maria

Visitar el Parc de la Sèquia

Centre Cívic

Ruta Modernista: el Casino, la fàbrica Balcells,
el quiosc Fius i Palà, i els magatzems Jorba

Agost
Festa Major
Octubre
Fira Mediterrània i
Setmana Gastronòmica
de la Cuina del Secà

Castell de Maldà

Agost
Festa Major
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Festes de la Llum i Fira de l’Aixada

Mural de Joan Brossa a la Casa de la vila
El Menhir neolític que s’exposa al Parc de Can Mulà

Març
Festa de l’arbre
Abril
Mostra Internacional de Titelles
Maig
Fira de Sant Ponç
Setembre
Fira d’Artesans
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Martorell

Molins de Rei

Montclar

Montoliu de Lleida

BAIX LLOBREGAT

BAIX LLOBREGAT

BERGUEDÀ

SEGRIÀ

www.martorell.cat

www.molinsderei.cat www.turismeamolinsderei.cat

www.montclar.cat

www.montoliulleida.ddl.net

Presenta un important patrimoni històricoartístic de quasi tots els períodes
històrics. Des de l’església de Santa Maria, en poc més d’un quilòmetre podrem
admirar una gran diversitat d’estils arquitectònics: el romà del Pont del Diable i
el gòtic de la Casa Gausa o la capella de Sant Joan i el neoclàssic de Can Nicolau
i el modernista de les cases al carrer Francesc Santacana i els edificis noucentistes. La ciutat pot presumir de tenir un patrimoni cultural extens. Una mostra
són els esgrafiats que embelleixen moltes façanes de la vila. Martorell es troba
dins la ruta del camí de Sant Jaume que connecta la ciutat de Barcelona amb la

Molins de Rei gaudeix d’un ric patrimoni històric i arquitectònic que ha sabut
conservar els edificis del seu passat industrial i obrer com la Federació Obrera,
els teatres i els espais naturals de Collserola. Amb més d’un 65% de sòl forestal
que obre les portes a la riquesa del paisatge del Parc Natural de Collserola, el
municipi ofereix al visitant història, tradició i natura. Passejar pel nucli antic
ens ofereix la possibilitat de gaudir d’estils i èpoques diferents amb el palau
Requesens, Ca n’Ametller o el Molí. També es poden visitar els aiguamolls recentment recuperats o les zones de muntanya i bosc de la Rierada i Vallpineda.

Montclar és un petit poble del Baix Berguedà ubicat, com ho anomenen els
montclanencs, al terraprim. Situat a catorze quilòmetres de Gironella i a dotze
de Casserres. És un poble excepcional que combina un disseminat esplendorós tacat per un munt de masies que, entre rompudes de camps, alzinars,
rouredes i pins, ens assenyala un nucli antic refet en pedra i encimbellat dalt
d’una cinglera. Avui dia, Montclar ha conquistat aquells que fugen de les grans
ciutats buscant la tranquil·litat de l’entorn rural, que els serveix d’oasi i de
segona residència.

El municipi de Montoliu de Lleida s’estén al marge esquerre del Segre fins a
la riba dreta del riu de Set. Un passeig pels camins rurals ens permetrà descobrir una paisatge d’un cromatisme sorprenent i descobrir el patrimoni natural
i arquitectònic del municipi. És totalment recomanable gaudir de l’Horta de
Montoliu a la primavera, enmig de camps florits, recorrent les sèquies i canals,
veritables camins de l’aigua, que juntament amb l’acció dels pagesos ha conformat un mosaic agrari particular, complementat per espais naturals com els
Patamolls de Montoliu, patrimoni industrial i elements de memòria històrica.

De visita obligada

Febrer

De visita obligada

De visita obligada

Runes de Castellciuró,
un castell romànic amb una torre circular del segle X

Abril

El nucli antic dalt de la cinglera

Maig

Santa Creu, esglesiola arrel del Montclar antic

Agost
Festa Major

Setembre

El Firal de Reis, un alzinar magnífic i
característic del terrer

Novembre
Festes de Sant Martí

muntanya de Montserrat.
De visita obligada
El Pont del Diable
Muxart, Espai d’Art i Creació Contemporanis
L’Enrajolada-Casa Museu Santacana

Abril
Fira de Primavera
Octubre
Fira del Roser Vimart
Novembre
Festa del Tíscar
Desembre
Nadalem

Museu Municipal de Molins de Rei
Mercat Municipal
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Fira de la Candelera
Concurs de balcons florits
Mostra Gastronòmica i
Mostra Molins terra de bruixes
Fira Brocanters i Trobada de cervesers

Març - Abril
El vot de poble a Sant Sebastià

Església Parroquial de la Nativitat de
Nostra Senyora de Montoliu de Lleida
Rutes ‘Un pom de blancor’
Fumera de l’antic molí d’oli
Làpides funeràries de l’escultor
Jaume Gort al cementiri

63

Maig
Sant Isidre, festa major
Juliol
Festa de Sant Jaume
Setembre
Festa Major i Correllengua

Olot
GARROT X A
www.olot.cat

Volcans, boscos frondosos, el riu Fluvià, gran cultura gastronòmica, tradicions
centenàries que perduren, proximitat en els serveis, activitat cultural intensa i un
patrimoni museístic i arquitectònic de gran riquesa. Tot això i molt més és Olot.
Una ciutat oberta, dinàmica i acollidora que compta amb un ampli teixit associatiu,
una gran vida social i un entorn natural formidable on destaquen els seus quatre
volcans urbans o la coneguda Fageda d’en Jordà. Com diuen tots aquells que la
coneixen i els que la descobreixen: com a Olot, enlloc!
De visita obligada
El volcà Montsacopa, el Parc Nou i la Moixina
Via verda des de les fonts de Sant Roc
La pista d’atletisme i la zona de Tossols-Basil
Batet i la Fageda
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Març
Festival MOT
Abril
Festival Sismògraf
Setembre
Festes del Tura
Novembre
Lluèrnia i Fira Orígens
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Navarcles

Peralada

Pineda de Mar

Prades

BAGES

ALT EMPORDÀ

MARESME

BAIX CAMP

www.navarcles.cat

www.peralada.org

www.pinedademar.org

www.prades.cat

És el municipi més petit de la comarca del Bages. A només 10 quilòmetres de
Manresa, esdevé un punt de contacte amb el riu al parc del Llac, on es poden
practicar esports d’aventura. Les variades espècies d’arbres donen a l’espai una
sensació de frescor i de natura que fan del parc un espai de passeig molt freqüentat. Al poble abunden les fonts naturals i multitud de camins turístics de
mitjà i gran recorregut. Al municipi s’hi poden trobar elements patrimonials de
gran valor com l’església de Santa Maria de Navarcles o la capella de Sant Bartomeu. El seu campanar és un dels símbols identificatius del poble i des d’allà
es poden contemplar excel·lents vistes sobre el pla de Bages.

Damunt d’un turó, al cor de la plana empordanesa, s’alça la vila medieval de
Peralada. Endinsar-se en el casc antic a través d’un dels tres portals de la muralla i deixar-se perdre pels carrerons empedrats i contemplar el claustre de
Sant Domènec (segle XII). Passejant podreu descobrir la casa natal del cronista
Ramon Muntaner així com l’església de Sant Martí (segle XVIII), d’origen romànic, que conserva a l’interior el tresor de la parròquia. Ja fora muralla podreu
visitar el castell de Peralada que compta amb els museus del vi i del vidre, la
biblioteca, l’església gòtica del Carme i el Casino. Els seus jardins acullen cada
estiu el Festival Internacional de Música Castell de Peralada.

Tranquil·la vila costanera, situada entre el blau del Mediterrani i el verd del Parc
Natural del Montnegre, gaudeix de la marca Destinació de Turisme Familiar.
Des dels seus orígens el municipi ha obtingut de la terra i el mar uns productes de gran valor gastronòmic (peix, horta, maduixes) que es poden degustar
a taula en la seva variada oferta de restauració. D’entre els seus monuments
arquitectònics en destaca l’església de Santa Maria, sobretot per la seva façana
barroca. La plaça de les Mèlies i el passeig Marítim són els principals centres
d’activitat, tant diürna com nocturna.

Prades és coneguda com la Vila Vermella per la pedra de tonalitat rogenca que
caracteritza gran part dels seus edificis. El seu conjunt històric va ser declarat
com a Bé Cultural d’Interès Nacional l’any 1993 i ostenta el segell de Destinació de Turisme Familiar, Poble amb Encant i darrerament Starlight gràcies a la
bona qualitat del seu cel fosc. Testimoni de temps llunyans en resten part de la
muralla que envoltava la vila, amb dos portals d’accés i el fossar que la defensava; així com les restes del castell i part de l’absis de la capella de Sant Miquel,
centre de poder dels comtes de Prades. A més, al voltant de Prades hi trobareu
infinitat de quilòmetres per a gaudir de la natura adaptats a tots els nivells.

De visita obligada

De visita obligada

Març
Cavallada

De visita obligada

De visita obligada

Juny
Fira Medieval Na Mercadera

Aqüeducte romà

Maig
Mostra Nacional de
Teatre Amateur

Restes del castell i capella de Sant Miquel

Can Jalpí

Juliol
Festival Arts d’Estiu

Torre de Sant Jaume

Agost
Festa Major

Parc del Llac
Parc de la Planota
Ruta de les fonts
Ermita de Sant Bartomeu, Pont Vell

Febrer
Febrada, festa major d’hivern
Finals de març-principis d’abril
Monacàlia, fira de l´Abat
Agost
Festa major d’estiu
Desembre
Festa Tió (cap de setmana abans de Nadal)

Claustre Sant Domènec i Museu de la Vila
Església romànica de Santa Eulàlia (segle XI)
a Vilanova de la Muga
Castell de Peralada
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Desembre
Pessebre Vivent

Plaça Major amb la font renaixentista
Parc de la Font d’en Grau
Ermita de la Mare de Déu de l’Abellera
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Maig
Festa de la Farigola
Juliol
Festa del Cava
Setembre
Festa de la patata

Premià de Dalt

Premià de Mar

Puigcerdà

Queralbs

MARESME

MARESME

L A CERDANYA

RIPOLLÈS

www.premiadedalt.cat

www.premiademar.cat

www.puigcerda.cat

www.queralbs.cat

Vigilada pel turó de Sant Mateu i delimitada per les carenes del Turó d’en Cases
i el Turó del Mal Temps, a la vila de Premià de Dalt s’hi pot descobrir un ric
patrimoni cultural i arquitectònic, en plena vall del parc de la Serralada Litoral.
El sector agrícola de la localitat s’ha especialitzat en flors i plantes ornamentals
que es conreen en hivernacles. El territori l’ocupen, en bona part, els boscos de
pins i alzines. També s’hi poden trobar roures i fins i tot avellaners en els fons i
rierols més humits a les obagues. En el seu perfil forestal s’hi barregen clapes

Vila de pescadors, pagesos i també d’indústria tèxtil, conserva al nucli antic
pinzellades del seu llegat històric. Un centre ciutat pensar per al vianant amb
les clàssiques cases de cos, un port esportiu amb zona comercial i de lleure,
el passeig marítim que obre la ciutat al mar o el Museu Romà i el Museu de
l’Estampació a l’antiga fàbrica del gas simbolitzen el millor del passat, el present i el futur del municipi. En l’àmbit urbà és un municipi petit amb una alta
densitat de població, que fa que les zones verdes hagin guanyat importància

intercalades de conreus de secà i cases de segona residència ben disperses.

amb el pas dels anys, imposant-se un model de naturalització de pacs i jardins.

Capital de la Cerdanya, ha esdevingut un important centre comercial i de
serveis. Ha estat des de sempre un nucli bàsic per la seva situació estratègica, que històricament li permetia controlar dos importants passos pirinencs.
A més, la vila va ser pionera a Catalunya (i a l’Estat) en la pràctica de l’hoquei
sobre gel i és una bona base d’activitats esportives, no només pel que fa a
les instal·lacions artificials, sinó també pel privilegiat entorn natural de què
disposa. L’estany i el conjunt històric del centre són els elements patrimonials
més destacats d’una de les viles més visitades de la Cerdanya.

Representa l’ideal de poble de muntanya. Situada a 1.236m d’altitud i al peu
del mític Puigmal, la muntanya més alta dels Pirineus Oriental, Queralbs està
formada per un conjunt de carrerons empedrats i edificis construïts amb pedra
i teulats de pissarra. Per conèixer i visitar la vila podem començar per l’església de Sant Jaume de Queralbs i continuar per l’església de Sant Sadurní de
Fustanyà, que segons explica la llegenda va ser realitzada per fades per la
seva perfecció. Pels carrers hi trobarem fonts, safaretjos i abeuradors adossats
a algunes parets de les cases. Passejar per Queralbs i Serrat és sinònim de
tranquil·litat i de la bellesa del paisatge que l’envolta.

De visita obligada

De visita obligada

Febrer
Carnestoltes

De visita obligada

Febrer
Festa del Trinxat

De visita obligada

Festa major d’hivern

Hospital de Puigcerdà

Juliol
Festa major

L’estany i la Torre del Cònsol

Juliol
Setmana Cultural

Parròquia de Sant Pere
Santuari de la Mare de Déu de La Cisa
Jaciment de la Cadira del Bisbe

Juliol
Festival Jazz en la Nit

Museu Romà

Setembre
Ulisses Fest, festa al voltant del
Plat d’Ulisses, únic al món
Desembre
Pessebre Vivent

Museu d’Estampació tèxtil (Fàbrica del Gas)
Església Sant Cristòfol
Espai l’Amistat
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Centre històric i barri del Call

Camí de Núria, que arriba fins al santuari
El Sant del Grill
Esglésies de Sant Jaume a Queralbs i
Sant Sadurní a Fustanyà
Serrat

Agost
Festa de l’Estany
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Juliol
Festa Major per Sant Jaume
Agost
Fira artesana
Setembre
Festa de Sant Gil o
dels Pastors de Queralbs

Reus
BAIX CAMP
www.reus.cat

La ciutat de Reus ha vist néixer al llarg de la història personatges cèlebres com
l’universal arquitecte Antoni Gaudí, el pintor Marià Fortuny o el general Joan Prim,
fet que li ha permès comptar amb un patrimoni d’edificis modernistes i una oferta
d’activitats i equipaments culturals de primer ordre. Prop de vuitanta edificis catalogats conformen un espectacular aparador de l’arquitectura modernista, obra
d’arquitectes com Lluís Domènech i Montaner o Pere Caselles, entre d’altres. També cal destacar el Concurs Exposició Nacional de Roses, certamen degà al país que
se celebra anualment i el jardí especialitzat en roses Joaquima Gallisà de Rueda.
De visita obligada
Gaudí Centre: centre d’interpretació
Casa Navàs i Institut Pere Mata:
obra de Lluís Domènech i Montaner
Jardí «Joaquima Gallisà de Rueda»

Maig
Concurs Exposició
Nacional de Roses
Juny
Festa Major de Sant Pere
Setembre
Festes de Misericòrdia

71

Rialp

Ripoll

Riudaura

Riudoms

PALL ARS SOBIR À

RIPOLLÈS

GARROT X A

BAIX CAMP

www.rialp.cat

www.ripoll.cat

www.riudaura.cat

www.riudoms.cat

La història ha deixat a Rialp interessants vestigis gràcies als quals la població
compta amb un gran interès arquitectònic i històric. La vila encara conserva les
migrades restes del castell i el centre del municipi manté l’aire medieval, sobretot el carrer del Mig. No podem deixar de visitar la Torre d’en Virós, part de l’antiga muralla i que avui és una casa particular, i l’església parroquial, un temple
característic de les valls pirinenques. La proposta ‘Rialp, terra d’oficis i artesans’
vol posar en valor l’activitat artesana i ramadera del municipi a partir de rutes,
tallers, visites i demostracions. Ja sigui pel magnífic emplaçament, la bellesa
geogràfica, com per vestigis arquitectònics, la visita a Rialp és obligatòria.

Al cor del Pirineu i envoltat de boscos, rius, valls i cims, està considerat el bressol
de Catalunya. La capital del Ripollès trepitja història a cada pas i podem trobar
alguns dels monuments romànics més importants. L’emblemàtic monestir de
Santa Maria de Ripoll es considera un dels epicentres de la Catalunya medieval i
un dels monuments romànics més destacats del món, a més de bell i evocador.
La portalada, candidata a Patrimoni Mundial de la UNESCO, la basílica i el claustre, el fan un conjunt únic. No ens oblidem del Museu Etnogràfic, un dels més
antics del país i on destaquen les col·leccions relacionades amb els pastors, la

Riudoms és un dels municipis de la comarca més rics en jaciments d’època
romana. Municipi familiar del genial Antoni Gaudí, el patrimoni de Riudoms
traça una línia de continuïtat entre la modernitat (representada per l’empremta del visionari arquitecte) i l’antiguitat, amb la presència dels jaciments.
El municipi disposa de múltiples edificis d’interès històric construïts als segles
XVII o XVIII. És entre els carrers de la Muralla de la Font Nova, de Sant Pau, de
Sant Vicenç (la Muralla Vella) i l’avinguda de Pau Casals on podem trobar els

pagesia, els oficis, el ferro forjat i les armes de foc portàtils ripolleses.

La vall de Riudaura mereix una visita detinguda per la bellesa del seu paisatge
i el tipisme del poble. Ja sigui des d’Olot, o bé des de la Vall d’en Bas, els camins conflueixen a l’entrada de la vall de Riudaura. Les muntanyes envolten tot
el poble per gairebé totes les bandes i regalen un mirador espectacular pels
amants de la natura i, sobretot, de la pau i la tranquil·litat que regala la vila. A
més a més, Riudaura, pel seu entorn 100% natural, és un indret molt visitat,
sobretot per excursionistes que decideixen endinsar-se en els seus boscos per
practicar senderisme en alguna de les múltiples rutes que amaguen les seves
muntanyes de faigs, roures i alzines, de prats i de rieres.

De visita obligada

De visita obligada

De visita obligada

Gener
Diada de Sant Sebastià

De visita obligada

No et perdis els seus magnífics gorgs

Juny
Festa del Roser

Antic castell de Rialp
Capella de Sant Cosme i Sant Damià
Porxades del carrer del Mig
Església romànica de Surp

Febrer
Carnestoltes

Conjunt monàstic de Santa Maria de Ripoll

Juny
Fira d’oficis i menestrals

Museu Etnogràfic
Farga Palau

Setembre
Rialp Matxicot

Parc de l’Estació i Camí de Llegonet
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Maig
Festa Nacional de la Llana i
Casament a Pagès
Agost
Mercadal del Comte Guifré
Octubre
Fira Europea del Formatge i
Fira Catalana de l’Ovella

El paisatge de muntanya que ens ofereix la vila
Les seves rutes per a senderistes

edificis i les cases més notòries.

Juliol
Festival
D’aquí estant veig una estrella
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Església parroquial de Sant Jaume

Maig
Festa de les Santes Relíquies i
Festa del Cavaller Arnau

Ermita de Sant Antoni de Pàdua

Juliol
Fira de l’Avellana

Vila Romana de La Mola

Novembre
Festa del Beat Bonaventura Gran

Rocallaura

Salardú

Roses

URGELL

VAL D’AR AN

ALT EMPORDÀ

www.rocallaura.ddl.net

www.roses.cat

Situat a dalt d’un turó des d’on es divisa una magnífica vista panoràmica de
tota la serra del Tallat, Rocallaura depèn del municipi de Vallbona de les Monges i es troba envoltat de fonts d’aigües carbonatades, calcicolitíniques i molt
diürètiques. Una visita per aquest petit poble, integrat dins de la Ruta del Cister,
ens portarà a visitar el que queda de les restes de l’antic castell de Rocallaura,
del qual ja hi ha notícies documentades durant el segle XII, i del qual avui dia
només queden restes d’un portal i de la casa del portaler.

Capital del municipi de Naut Aran, va ser una vila fortificada durant l’època
medieval. D’aquest període encara es conserva una part de la muralla i el portal del Pallars. Amb una població de 462 habitants, té com a nucli agregat
Baqueira, amb 177 habitants. Des de Salardú hi ha una entrada al parc nacional
d’Aigüestortes i a l’estany de Sant Maurici, amb un ampli ventall de rutes. A la
part alta del poble hi ha l’església de Sant Andreu, situada on hi havia hagut
el castell. A l’interior s’hi conserva la talla romànica del famós Crist de Salardú.
Altres atractius del municipi són la font vuitcentista de la plaça Major i un molí
fariner, que s’ha restaurat per mostrar als visitants com funcionaven.

Fidel als seus orígens, posseeix un dels ports pesquers més importants de Catalunya
i és una destinació ideal per la seva àmplia oferta natural, cultural i d’oci. La població
empordanesa es caracteritza per tenir unes cales envejables i privilegiades, entre les
quals destaquen les de Canyelles Petites, l’Almadrava, Montjoi, Pelosa o Jóncols. També destaca la cala Punta Falconera i l’imponent cap Norfeu, reserva del parc natural
del Cap de Creus. Amb el segell de Platja en Família, la ciutat està acreditada com a
destinació de turisme familiar. Patrimonialment, destaca la ciutadella del segle XVI
amb el monestir de Santa Maria de Roses, o, molt més antic, el dolmen de la Creu d’en
Cobertella.

De visita obligada

De visita obligada

De visita obligada

Castell de Rocallaura, declarat
Bé Cultural d’Interès Nacional
Església de Sant Llorenç

Juny
Aplec de l’Arròs

Església de Sant Andreu
Era Mòla

Agost
Festa Major

Casc antic
Baqueirola

Santuari del Tallat
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Maig
Santa Creu
Agost
Verge de les Neus
Novembre
Sant Andreu

Castell de la Trinitat, des d’on gaudirem de les
millors vistes a la badia de Roses
Castrum Visigòtic, Bé Cultural d’Interès Nacional
Parc natural del Cap de Creus

Febrer
Carnaval
Juliol
Festival Sons del món
Agost
Festa Major
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Salou

Sant Andreu de Llavaneres

Sant Boi de Llobregat

Sant Cebrià de Vallalta

TARR AGONÈS

MARESME

BAIX LLOBREGAT

MARESME

www.salou.cat

www.ajllavaneres.cat

www.santboi.cat

www.stcebria.net

Les platges i cales de sorra daurada l’han convertit en una de les grans destinacions de referència de la Costa Daurada. Un dels edificis més antics de la vila és
la Torre Vella, edificada el 1530 amb funcions de vigilància, que actualment és
un equipament cultural. Al passeig de Jaume I, que discorre paral·lel a la platja
de Llevant, trobem alguns dels monuments i edificis més significatius de
Salou, com el monument a Jaume I i les fonts ornamentals. Hi ha també diverses construccions modernistes, com el xalet Voramar o la casa Bonet, obra de
l’arquitecte Domènec Sugranyes i Gras, deixeble de Gaudí. Altres edificis nota-

És un dels principals nuclis de població del Baix Llobregat. La vila de Sant Boi,
al capdavall de la vall del Llobregat, està situada al vèrtex superior del delta i
és un punt geogràficament estratègic per al pas del riu en direcció a la ciutat
de Barcelona així com un punt estratègic pel que fa a les connexions amb la
capital catalana. Aquesta ciutat compta amb una rica història i un nucli antic
ple d’espais per descobrir. És, alhora, porta d’itineraris cap al delta del Llobregat i les muntanyes de Sant Ramon -amb excel·lents vistes- el Montbaig, el
Montpedròs, del Güell, l’Ordal i el Garraf.

Situat a la zona interior del Maresme, Sant Cebrià de Vallalta es troba en una
vall rodejada de muntanyes. A tocar del parc del Montnegre i el Corredor, una
bona part del terme municipal està cobert de pins, sureres i castanyers. Això,
sumat a la seva proximitat al mar, proporciona al municipi un clima suau propici per a l’agricultura, en què hi destaquen els amplis cultius de maduixa i de
planta ornamental.

bles són la Masia Catalana, l’església de Santa Maria del Mar i el far.

El Sant Andreu de Llavaneres del segle XXI traspua la seva pròpia història pels
quatre costats. De tradició agrícola, és avui un dels màxims exponents del conreu del pèsol garrofal, l’anomenada perla verda del Maresme pel seu prestigi
internacional. Llavaneres va ser també, i encara és avui dia, destí d’estiueig de
l’alta burgesia barcelonina i herència del segle XIX són edificis modernistes com
la Torre Gran, les torres de Can Matas i Can Rius o la imponent Torre de Ca l’Alfaro, centre neuràlgic de la vida social, cultural i festiva del municipi. En tota visita
no hi pot faltar un tast al pèsol garrofal i a la coca de Llavaneres, els dos productes més emblemàtics de la gastronomia local i un gran plaer per als sentits.

De visita obligada

De visita obligada

De visita obligada

Maig
Festa Major de Sant Baldiri

De visita obligada

Setembre
Homenatge al conseller
en cap Rafael Casanova

Casc urbà

Cala Morisca i el mirador del far
Port Aventura World
Passejada pel Camí de Ronda, les cales del
cap de Salou i l’antic Espigó del Moll

Juliol
Festival Internacional de Música
Setembre
Festa Rei Jaume I
Octubre
Rally RACC Catalunya- Costa Daurada
Novembre
Concurs de Pesca del Calamar

Ruta edificis modernistes
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Abril
Mostra gastronòmica del
Pèsol de Llavaneres

Molí d’en Cabot i Font de la Llorita

Juliol
Festa Major de La Minerva

Passeig marítim i Port Balís

Novembre
Festa de la Sembra

Termes romanes (visitables)
Església de Sant Baldiri i
tomba de Rafael Casanova
Jardins de la Torre del Sol
Parc de Marianao

Entorn natural

Desembre
Fira de la Puríssima
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Abril-Maig
Jornades gastronòmiques
de la maduixa de la Vallalta
Juliol
Festa d’estiu
Setembre
Festa Major petita

Sant Cugat del Vallès

Sant Feliu de Llobregat

VALLÈS OCCIDENTAL

BAIX LLOBREGAT

www.santcugat.cat

www.santfeliu.cat

Sant Cugat del Vallès és avui una ciutat jove i moderna que ha sabut conservar l’esperit tradicional d’aquell poble agrícola i d’estiueig de no fa tants anys. Ciutat verda
i innovadora, el seu repte és seguir avançant en un model basat en la sostenibilitat
social, econòmica i mediambiental. Situada als peus de la serra de Collserola i en un
dels principals eixos econòmics del país, és un lloc on viure i gaudir, estudiar i treballar. Amb prop de 90.000 habitants, la població de Sant Cugat és una de les més joves
i més qualificades de Catalunya. Ciutat dels infants, terra d’artistes, campus d’universitats, pol de recerca i seu d’empreses i multinacionals, és també una ciutat acollidora
i diversa, amb un ric teixit associatiu.

Sant Feliu de Llobregat és el referent roserístic de Catalunya i cada mes de maig
celebra l’Exposició Nacional de Roses. Els espais de natura i un gran nombre de parcs
caracteritzen el municipi, on destaca el roserar de Dot i de Camprubí amb més de
400 varietats diferents de rosers i una de les millors col·leccions de rosers catalans i
espanyols. Caminar pels seus carrers ens descobreix petites joies com les cases modernistes de Joan Batllori o el Palau Falguera i els seus jardins, datats del segle XVII.
Destaquen també el parc Torreblanca, amb 12 hectàrees, construccions d’estil romàntic i noucentista i altres parcs com Can Nadal, el Llobregat o el parc de Collserola,
pulmó verd compartit amb d’altres municipis.

De visita obligada

De visita obligada

El monestir
Mercantic
Passejada pel camí de Can Borrell
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Març
Fira de Sant Medir
Juliol
Fira Artesana d’Estiu
Setembre
Festival Petits Camaleons

Roserar de Dot i de Camprubí
Palau Falguera
Parc Torreblanca

Maig
Exposició Nacional de Roses
Octubre
Festa de Tardor
Novembre
Jornades de Roses de Tardor
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Sant Feliu de Pallerols

Sant Fost de Campsentelles

Sant Fruitós de Bages

Sant Gregori

GARROT X A

VALLÈS ORIENTAL

BAGES

GIRONÈS

www.santfeliudepallerols.cat

www.santfost.cat

www.santfruitos.cat

www.sangregori.cat

Es troba situat a la Catalunya Central, al bell mig del Pla de Bages. Els seus
orígens es remunten al segle X on amb el temps la tradició agrícola vitivinícola i de conreus de secà va anar deixant pas primer als sectors industrials i
posteriorment també al sector empresarial i de serveis. El poble és actiu i modern gràcies a les entitats, associacions i els seus habitants. El poble, situat a la
dreta del riu Llobregat i a tocar del riu d’Or, ha crescut a l’entorn de l’església
parroquial i seguint l’antic camí ral que anava de Manresa a Vic. Dins del terme
municipal s’hi troba el monestir de Sant Benet de Bages, una de les joies del
romànic català i una peça única pel seu valor arquitectònic i patrimonial.

És el primer poble d’entrada a la Vall de Llémena. Un mosaic de paisatges
bucòlics des de la plana agrícola fins a la muntanya de Sant Grau, on les possibilitats lúdiques, culturals i gastronòmiques ofereixen una magnífica estada.
A només cinc minuts de la ciutat de Girona, en aquesta vila podem retrocedir
en el temps per gaudir d’espais que han resistit al creixement de les grans
ciutats. Entre la placidesa de les pastures i els camps, els seus camins ens guien
en un ric recorregut pel patrimoni cultural d’ermites, castells, masos medievals,

De visita obligada

De visita obligada

VALOR ACIÓ 2023

Situat al sud de la comarca de la Garrotxa, a la capçalera de la Vall d’Hostoles, els
eixos bàsics que defineixen aquesta vila són la seva història i el seu patrimoni,
la cultura i la tradició i el paisatge i el turisme. De la seva combinació en surt un
municipi equilibrat, sense grans ostentacions i que ha sabut conservar, enriquir
i adaptar l’herència d’altres temps amb la modernitat, i fer de la població un lloc
molt preuat per als qui hi viuen i també per als qui la visiten. L’encaix entre tot
aquest pòsit i els canvis necessaris que tota societat evolucionada requereix,
ha operat d’una manera magnífica modelant el Sant Feliu de Pallerols que avui

Situat al vessant vallesà de la Serralada Litoral, Sant Fost de Campsentelles
compta amb importants actius naturals, ideals per als amants del senderisme.
Tot i que les noves urbanitzacions han canviat la fesomia del paisatge, els emblemàtics turons de la Ribalta i de Can Teyà, també conegut com el turó de la
Bandera, continuen coberts de frondosos pins pinyoners i alguns pins bords i
alzines, conservant l’essència de la vila. Sobre el petit casc antic encara es pot
dibuixar l’antiga silueta que configuren la plaça de la vila, l’Ajuntament, les
antigues escoles, el teatre i la biblioteca.

llueix una gran bellesa.
De visita obligada
El nucli antic de la població, el Molí de la Conqueta
i el castell d’Hostoles
La Vall de Sant Iscle de Colltort
Volcà de Sant Marc

De visita obligada

Maig
Pescada de llunes amb cove
al riu Brugent
Juny
Festa Major
Juliol/Agost
Les Activitats de
Viu l’estiu a Sant Feliu

L’Ermita de Sant Cebrià de Cabanyes
El Pou de Glaç
Poblat ibèric de les Maleses
L’església vella
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Juliol
Festa Major
Agost
Festa Assumpció de la
Mare de Déu

El Cobert de la Màquina de Batre, el Bosquet i
el nucli històric de la Sagrera
Pintures rupestres del neolític
Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi

molins, fonts... que expliquen la cultura i la història de Catalunya.

Gener
Festa Major patronal
Diumenge de Carnestoltes
Festa de l’Arròs
Juliol
Festa Major d’estiu
Desembre
Mercat de Nadal

Ermita de Sant Grau
Ruta de les Fonts
Veïnat de l’Església
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Juliol
Festa Major
Setembre – octubre
Festival de tardor
Novembre
Fira del pa i xocolata

Sant Hilari Sacalm
L A SELVA
www.santhilari.cat

Coneguda com “La vila de les 100 fonts”, la situació de Sant Hilari Sacalm en zona
muntanyosa a 800 metres d’altitud i el seu entorn natural amb senders i rutes amb
l’aigua i els boscos com a protagonistes, fan que s’hagi convertit en un territori de
benestar. És un poble tranquil i alhora ple d’activitat, que ha crescut en harmonia
amb els ritmes de la terra i de l’aigua. Des del segle XIX les seves aigües minerals són
conegudes i valorades, i constitueixen també a dia d’avui una part important en la
dinamització econòmica del poble. Compta amb edificis i espais emblemàtics com la
Taverna de l’Aigua, el Balneari de la Font Picant, l’edifici de la Cooperativa de Roders,
l’església i els jardins i l’edifici de Can Rovira.
De visita obligada
L’església de Sant Hilari, construcció romànica del s. X
Castell de Villavecchia
Rutes de boscos de bruixes i bandolers o
la ruta de les Ermites
Museu Guilleries

Divendres Sant
Via Crucis Vivent
Maig
Trail Guilleries
Agost
Festa Major
Octubre
Fira Guilleries
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Sant Joan de les Abadesses

Sant Joan les Fonts

Sant Just Desvern

RIPOLLÈS

GARROT X A

BAIX LLOBREGAT

www.santjoandelesabadesses.com

www.santjoanlesfonts.cat

www.santjust.cat

Poble lligat a la llegenda del comte Arnau, senyor feudal recordat pels abusos
que infligia als seus vassalls. Una nit, diu la llegenda, el comte va travessar les
muntanyes per una mina excavada molt profunda que separava el seu castell
i el monestir de Sant Joan per seduir i raptar l’abadessa. De fet, el seu bagatge
històric l’ha convertit en localitat membre de la marca turística Terra de Comtes i Abats que inclou tres poblacions més de la comarca del Ripollès: la capital,
Ripoll; Campdevànol i Gombrèn. També és coneguda perquè Joan Maragall va
escriure a la casa número 11 del carrer Major alguns dels millors poemes, com
El Comte Arnau, Goigs a la Verge de Núria o La vaca cega.

Sant Joan les Fonts és una vila amb un passat que es remunta a l’època prehistòrica. Es localitza dins d’un interessant entorn natural inclòs, en gran part,
dins del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. El municipi té un
particular patrimoni geològic, que es va originar de les erupcions volcàniques
i que, juntament amb les fonts d’aigua, els boscos, els volcans i un conjunt de
restes patrimonials arquitectòniques de gran bellesa i rellevància, fan que Sant
Joan les Fonts pugui lluir un paisatge singular, autèntic i de gran interès geològic. Un pol d’atracció ple de punts d’interès per als visitants.

Sant Just no es pot entendre sense Collserola, ja que la meitat del seu terme
forma part del parc natural. Aquesta proximitat li permet oferir un entorn privilegiat de flora, fauna, rutes per la natura i un ric patrimoni històric com les
restes del poblat iber de la Penya del Moro, el molí fariner, diferents masies i diverses fonts naturals. La ciutadania pot gaudir de més d’una trentena de parcs
repartits per la trama urbana. El municipi compta amb 19 metres quadrats de
zones verdes urbanes per habitant, superant amb escreix la recomanació de
l’Organització Mundial de la Salut. Els carrers i parcs de Sant Just compten amb

Abril
Festa de Sant Marc

De visita obligada

Juny
Clownia Festival

De visita obligada

Juny
Homenatge a la vellesa
Arribada de la Flama de Canigó

Monestir

Juliol
Festival del Comte Arnau

Ruta de les Fonts i Verlets

Sant Hipolit de Voltregà
OSONA
www.santhipolitdevoltrega.cat

El terme de Sant Hipòlit de Voltregà és el més petit de la comarca i un dels més
petits de Catalunya. Aquesta petita terra envolta el turó on està ubicada l’església originària del nucli primitiu del poble, protegit per una part de la serra
de la Creu de Morral. Sant Hipòlit de Voltregà ens ofereix els secrets d’una terra
hospitalària, amb un nucli antic de carrers estrets i de pendents considerables
que s’enfilen cap al turó de l’església i la plaça d’Anselm Clavé i la plaça Nova,
on hi descobrim edificis noucentistes com la pastisseria Serra. L’hoquei patins,
amb el Club Patí Voltregà, ha popularitzat aquest petit poble arreu del món.
De visita obligada
La Font de la Sala i la creu del Morral
L’església i el nucli antic
Torrent de Mitjavila
El mirador natural de Sant Marc

Palau de l’Abadia

Juliol
Festival Artot

Casa Maragall
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Setembre
Festa del Grito

8.000 arbres de 46 espècies originàries com el lledoner, la mèlia i el plataner.

Ruta de les Tres Colades de lava
Ruta Ronda Croquis al parc de les Olors

De visita obligada

Maig
Sant Joan les Flors

Parc de Can Freixes

Juny
Nit de les Dones d’Aigua

L’antiga masia de Can Ginestar i la de Can Sagrera

Octubre
Fira Internacional de Bruixeria

Penya del Moro
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Agost
Festa Major
Octubre
Festa de Tardor
Novembre
Cursa de karts de coixinets

Sant Martí de Tous

Sant Pere de Vilamajor

ANOIA

VALLÈS ORIENTAL

www.tous.cat

www.vilamajor.cat

Sant Martí de Tous continua creixent al voltant del seu castell i en un entorn
natural envejable que mira a la serra de Queralt i a la conca d’Òdena. Ha aconseguit mantenir l’encant de ser un poble bàsicament rural i agrícola que ha
convertit els seus elements patrimonials, el seu entorn natural, la cultura i les
tradicions en pilars de la qualitat de vida dels seus veïns i punt d’atracció d’un
turisme familiar i esportiu. La preservació dels valors de poble a través del projecte #SomPoble permet i fomenta la implicació veïnal en el manteniment del
municipi, i assegura una correcta conservació dels espais públics, tant pel que

Sant Pere de Vilamajor és un poble amb personalitat. Des del turó de Samont
fins a la riera de Vallserena, ofereix un gran ventall de recorreguts per als
amants del senderisme. Cims, fonts, masies, valls i rieres se sumen a un interessant patrimoni arquitectònic. Durant l’època medieval, la vila va tenir un paper
important i en conserva el nucli històric, conegut com ‘La Força’, que amaga
les restes del castell de Vilamajor, del palau comtal i la gran església parroquial
del poble, l’església actual, construïda entre 1581 i 1610, en un estil gòtic tardà
amb elements renaixentistes i que es va restaurar fa menys de deu anys.

fa a la neteja com al manteniment de les zones enjardinades.
De visita obligada
Castell de Tous i nucli antic
Engorjat de la Fou
Alzina mil·lenària de Cal Gol
Santuari de Sentfores

De visita obligada

Juliol
Festival de Llegendes de
Catalunya
Octubre
Cursa hivernal de BTT i
Trail del Panna el Bandoler
Novembre
Festa Major de Sant Martí de Tous

La rectoria de Vilamajor
Ermita de Sant Elies
El pou de Glaç d’en Blesa o del diable

86

Abril
Aplec de Sant Elies
Agost
Aplec de Santa Susanna
Novembre
Vetllades medievals
de Vilamagore

Sant Vicenç de Castellet

Sant Vicenç de Montalt

www.svc.cat

www.svmontalt.cat

A prop de la confluència del Cardener i el Llobregat, el municipi es troba situat
entre els parcs naturals de Montserrat i de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Destaca per un valuós patrimoni natural i cultural on s’inclou el mil·lenari castell
de Castellet -de l’any 1000-, el pont noucentista sobre el riu Llobregat i el
patrimoni romànic de Sant Pere de Vallhonesta, situats dins del parc natural
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Forma part del Geoparc mundial UNESCO
de la Catalunya Central i hi destaquen les Muntanyes Russes, on hi afloren
unes margues blaves de capes sedimentàries de l’antic mar, formades durant
l’època de l’eocè.

Sant Vicenç de Montalt va néixer als marges de la riera de Sant Vicenç i conserva, encara avui, una estructura tradicional típica dels segles XVIII i XIX. Aquest
municipi maresmenc ens ofereix una bona mostra d’edificis notables construïts al voltant de l’església de Sant Vicenç, exponent del gòtic tardà de finals
del segle XVI. Un passeig pel nucli antic ens portarà a la masia de Can Brunet,
amb una torre de defensa quadrada, i a la Casa La Mongia, amb la seva torre
medieval, passant per les torres de guaita de Can Saurí, el castell de l’Oliver i la
Torre del Baró de Can Valls situada al parc dels Germans Gabrielistes, l’autèntic

De visita obligada

De visita obligada

BAGES

Castell de Castellet
Mirador del riu
El pont del Llobregat, parc de Sant Joan i
plaça de les Escoles Velles
Ruta Art, pedra i patrimoni

MARESME

mirador natural del poble.

Segona Pasqua
Ballada popular de Gitanes

Llar del Pessebre
Golf de Sant Vicenç
Parc dels Germans Gabrielistes
Passeig marítim

Maig
Aplec del panellet a
Sant Pere de Vallhonesta
Maig/Juny
Fira del Vapor
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Gener
Festa Major Sant Vicenç
Agost
Festa Major Santa Maria

Sant Vicenç de Torelló

Santa Coloma de Farners

www.santvicencdetorello.cat

www.scf.cat

Sant Vicenç, Vila-seca i Borgonyà conformen un municipi que combina naturalesa, història i tradició amb un destacat patrimoni industrial fruit del pas del
riu Ter. Gaudeix d’un entorn paisatgístic excepcional, amb una àmplia varietat
de senders i rutes. La colònia de Borgonyà, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional, és l’element patrimonial per excel·lència. Una visita obligada són els
jardins que es reparteixen per tota la colònia i l’església parroquial de Sant Vicenç de Torelló, una joia del romànic al bell mig de la Vall del Ges. El dissabte
de Rams s’escenifica el Divino, únic exemple de contrapàs llarg que s’ha pogut

OSONA

L A SELVA

recuperar de manera íntegra de tot Catalunya.

www.santaeulaliariuprimer.cat

Capital de comarca, situada entre la plana i les muntanyes de les Guilleries. En
aquesta vila termal, destaca el parc de Sant Salvador, origen de rutes on el so
de l’aigua és una constant gràcies a les fonts i rieres. Té uns referents imprescindibles: el castell, l’ermita i la plaça Farners, amb els plàtans centenaris i el
majestuós campanar i les façanes modernistes, mirall d’una època d’esplendor a principis del segle XX. Considerada la capital de la ratafia, posa especial
èmfasi en l’elaboració tradicional d’aquest licor i dona rellevància a les plantes
emprades per a la seva producció. La Fira de les Herbes de la Ratafia o la Fira de
la Flor són la culminació del seu compromís amb el verd.

Envoltada pels massissos de les Gavarres i de l’Ardenya, esdevé una destinació
perfecta per als amants d’activitats a l’aire lliure i per al gaudi de la riquesa
natural i patrimonial, amb rutes i racons per fer sortides a peu, en bicicleta o
a cavall. Destaca especialment la via verda, un carril bici que segueix l’antic
traçat del Carrilet que anava de Sant Feliu de Guíxols a Girona. Santa Cristina d’Aro és també terra megalítica amb importants restes arqueològiques de
gran interès patrimonial, com el dolmen de la Cova d’en Daina, a Romanyà.
També mereixen una visita les cales de Canyet, del Senyor Ramon i la platja de
Vallpresona.

Protegida per la serralada de ponent, Santa Eulàlia de Riuprimer és un petit
poble que s’obre a la Plana de Vic enmig d’un terreny muntanyós poblat de
boscos espessos i pastures que regalen al visitant un paisatge extraordinari i
sorprenents rutes en BTT. L’església romànica de Santa Eulàlia -els orígens de
la qual es remunten a l’any 899- i l’ermita de Sant Sebastià són dos dels exponents del patrimoni arquitectònic d’una vila plena de fonts i de vida. Santa
Eulàlia de Riuprimer ens rep amb un dels seus símbols més estimats: el Roure

De visita obligada

De visita obligada

De visita obligada

Església romànica de Sant Vicenç de Torelló

Gener
Festa del Pelegrí

Dissabte de Rams
Representació del
Contrapàs Llarg “El Divino”

La Casa de la Paraula
El Museu de les Galetes

Maig
Mercat de les herbes i les flors i
Festa de la Revolta dels Segadors

Espai Vinyoli

Novembre
Festa de la Ratafia

Desembre
Fira de Nadal
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OSONA

www.santacristina.cat

Març
Aplec de Borgonyà

Colònia industrial de Vila-seca

Santa Eulàlia de Riuprimer

BAIX EMPORDÀ

www.turismescf.cat

De visita obligada

Colònia industrial de Borgonyà

Santa Cristina d’Aro

Església de Santa Cristina d’Aro
Ruta dels Gegants del Bosc
Ruta del Balcar i el castell de Solius
Platja de Canyet

Gros, un monumental arbre centenari declarat d’interès local.

Febrer
Carnaval
Juliol
Festa Major
Tardor
Jornada de plantes silvestres
comestibles

El Roure Gros
La Font Gran
El Museu de l’església de Santa Eulàlia
Torroella
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Març/Abril
Diumenge de Pasqua Caramelles
Juliol
Últim dissabte
Festa del Segar i el Batre
Setembre
Festa Major i caminada popular

Santa Fe del Penedès
ALT PENEDÈS

www.santafepenedes.cat

A Santa Fe s’hi ha d’anar expressament. Potser per això, i perquè no hi ha
elements que destorbin el visitant, és un terme apte per al passeig en la més
absoluta tranquil·litat. És un terme més aviat pla, suaument ondulat, situat en
un petit tossal a 240 metres d’altitud. L’església parroquial de Santa Maria va ser
bastida al segle XVI i representa, sense cap mena de dubte, el vestigi més antic
que conserva la vila. El nucli urbà concentra la major part de la població, a la qual
se sumen petits agrupaments anomenats el Pont, la Riera, els Botins i Cal Sení.

De visita obligada
Visita l’església parroquial de Santa Maria
Rutes a peu o en BTT (Via Augusta)
Zona dels Pins de cal Ferret i sender del Torrent

Maig
Fira de la Via Augusta
Setembre
Festa de l’Arròs
Octubre
Festa Major
Desembre
Pessebre Vivent

Santa Pau

Santa Perpètua de Mogoda

Santa Susanna

GARROT X A

VALLÈS OCCIDENTAL

MARESME

www.santapau.cat

www.staperpetua.cat

www.stasusanna.org

Santa Pau compta amb tretze volcans, una característica que la converteix en
la vila de la zona volcànica de la Garrotxa amb més volcans com el de Santa
Margarida, el Croscat o la Fageda d’en Jordà. El poble conserva un recinte molt
interessant de la vila vella, amb una fesomia i unes característiques medievals
molt destacables. A més a més, a Santa Pau hi ha el Portal del Mar, que ens
ofereix una perspectiva meravellosa de les precioses valls de la zona que són
el teló de fons d’alguna església romànica d’interès pels visitants com la de la
Mare de Déu dels Arcs o la de Sant Miquel Sacot.

L’abundància d’aigua i les terres fèrtils van afavorir, ja des del neolític, els assentaments humans en aquest corredor natural on avui s’erigeix Santa Perpètua
de Mogoda. Precisament les restes localitzades en excavacions i l’arquitectura
d’èpoques passades (esglésies, castells, cases senyorials i masies) atorguen al
municipi un ric llegat patrimonial sobre el qual creix una ciutat actualment
industrialitzada, rica i diversa. Destaca l’església, situada en un petit turó on
creuaven dos antics camins de tradició neolítica, l’edifici romànic va construir-se sobre una església paleocristiana dels segles VII o VIII, al mateix lloc on
les excavacions arqueològiques han demostrat que existia un poblat romà.

És una de les capitals turístiques de la zona nord del Maresme que millor ha
sabut conservar l’encís d’aquella vila tranquil·la a segona línia de mar. Al seu
front marítim conviuen en harmonia hotels i càmpings amb abundants camps
de cultiu, que resisteixen encara a l’avançada de la indústria turística. El terme
municipal compta amb més de dos quilòmetres de platges de sorra de gra
gruixut i color daurat que fan les delícies dels banyistes, però el seu nucli urbà
queda arrecerat pel turons de Gràcia i de la Guàrdia, fent de porta d’entrada
a un parc natural del Montnegre farcit de torres de guaita, masies i un infinit
circuit de camins i corriols.

De visita obligada

De visita obligada

De visita obligada

Les esglésies de Sant Vicenç del Sallent
i Sant Martí Vell
Sant Julià del Mont
Firal del Bous
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Gener
Fira del Fesol
Maig
Cursa de la Fageda
Desembre
Pessebre vivent

Parc Central i Parc dels Ametllers
Església de Santa Perpètua
Espai natural i conjunt monumental de Santiga
Jardí i bosc de la Granja Soldevila

Març
Festa Major d’Hivern
Abril
Mostra Mogoda (bianual)
Juny
Electrocat
Setembre
Fira Temàtica

Masia de Can Ratés
Ruta per les torres de guaita
Molí d’en Jordà
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Juliol
Fira màgica
Agost
Festa Major
Desembre
Pessebre Vivent

Santpedor

Sils

Sitges

Solsona

BAGES

L A SELVA

GARR AF

SOLSONÈS

www.santpedor.cat

www.sils.cat

www.sitges.cat

www.ajsolsona.cat

Situada al centre de Catalunya, Santpedor conserva un important patrimoni
arquitectònic i artístic del seu esplendor medieval com a vila reial. El nucli
antic de Santpedor conserva tot l’aire d’una vila medieval, amb carrers estrets
i irregulars, i elements arquitectònics romànics, gòtics i renaixentistes. Destaquen els portals de l’antic recinte emmurallat (segle XIV) i la plaça Gran, una
plaça porxada enlluernadora que acull l’escultura del ciutadà més famós de la
història de Santpedor, Isidre Llussà i Casanovas, més conegut com el Timbaler
del Bruc, a qui el municipi li ha dedicat una ruta homònima.

El poble de Sils gaudeix d’un entorn immillorable i una riquesa gastronòmica
pròpia, amb el col·lectiu de La Cuina a Sils de referent internacional. Es troba al
fons de la plana selvatana i el seu terç meridional va estar ocupat fins a mitjans
del segle XIX per l’estany de Sils, on abocaven les aigües les rieres de Vallcanera,
Caldes, Pins, el Rec Clar i La Torderola. Aquesta depressió, que forma part del
bloc Monsteny-Guilleries, és el resultat d’un enfonsament provocat pels moviments tectònics, que van generar falles en forma de reixa, les quals han facilitat
el pas dels afloraments basàltics i les aigües termals.

Ha estat de sempre un indret que ha embadalit artistes, turistes i visitants
d’arreu. Potser és la llum que va seduir els pintors, escultors i escriptors del
segle XIX, o potser és el privilegi amb què l’ha premiada la naturalesa, situant
la vila als peus del massís del Garraf i, alhora, obrint-la al mar amb fins a 17
platges de sorra fina. L’atractiu de sol i platja es complementa a la perfecció en
aquesta població de llegat cultural i arquitectònic extraordinari. Sitges és tradició i modernitat i conserva referències medievals i de l’antiga vila de pagesos
i pescadors en un ambient del tot cosmopolita.

Es caracteritza per la calma que s’hi respira i per la seva riquesa històrica i cultural. Passejant per Solsona ens endinsem en una ciutat plena d’història i de
tradicions arrelades que es respiren per tots els racons del nucli antic, en una
població de gegants i bestiari folklòric, de tradició ganivetera i artesania alimentària. Un dels trets identitaris més clars de la ciutat és el seu llegat barroc,
testimoni d’una de les èpoques més esplendoroses de la seva història. El barroc
es respira en l’arquitectura, com el Palau Episcopal, obra de Francesc Pons, en
els gegants del Corpus i la Festa Major, exposats al Quarto dels Gegants, i es pot
estudiar de prop en algunes de les peces del Museu Diocesà i Comarcal.

De visita obligada

De visita obligada

De visita obligada

De visita obligada

Als afores del municipi, l’ermita de Sant Francesc
i les esglesioles de Santa Maria i Santa Anna
Barri antic
L’Aiguamoll de la Bòbila

Maig
Fira de Santpedor en flor

L’estany de Sils

Juny
Festa Major

L’església de Santa Maria de Sils
L’església de Santa Eulàlia de Vallacanera

Setembre
Fira de Sant Miquel

El Museu de l’Automòbil Salvador Claret
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Maig

Exposició de flors, Tocs de Flor Sils,
Fira de Sant Ponç i Fira de Sant Isidre

Palau de Maricel

Juliol
Festa Major d’estiu

Església de Sant Bartomeu i Santa Tecla

Setembre
Festa Major dels Sants Metges

Museu Cau Ferrat

Febrer/Març
Carnaval

www.solsonaturisme.com

Museu Diocesà i Comarcal

Juny
Corpus

Catedral

Octubre
Festival Internacional de
Cinema Fantàstic de Catalunya

Pou de Gel
Exterior de la Torre de les Hores
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Febrer
Carnaval
Setembre
Festa Major en honor a la
Mare de Déu del Claustre
Octubre
Fira del Bolet i el Boletaire
Desembre
Fira del Tió

Soses

Sucs

Tagamanent

Taradell

SEGRIÀ

SEGRIÀ

VALLÈS ORIENTAL

OSONA

www.soses.cat

www.emd.cat/sucs

www.tagamanent.cat

www.taradell.cat

Soses ofereix un mosaic de colors i paisatges propis de la seva riquesa agrícola
i singular a les terres de ponent. Les ruïnes i les restes de l’antiga muralla d’origen islàmic dominen el que avui dia és el nucli antic de Soses. Als voltants del
municipi destaquen les restes del poblat Ibèric dels Gebuts, un dels jaciments
arqueològics més importants i occidentals de Catalunya. Des de 2020 Soses
pertany al moviment Fruit turístic, que té lloc cada primavera amb la floració
dels seus arbres fruiters. Imprescindible fer el camí verd natural Aitona-Soses,
una zona de patrimoni històric i cultural, que està inclòs dins la Xarxa Natura

La vida de Sucs s’articula al voltant del parc del Vilot, als peus del qual es va
construir la vila. Amb 12 hectàrees de superfície, aquest gran pulmó verd destaca per les seves plantes aromàtiques i les plantacions autòctones de roure i
alzina. Dins del parc hi ha també la muntanya del Vilot i les seves meravelloses
vistes. El parc compta igualment amb unes interessants restes arqueològiques,
localitzades l’any 1966, que formen part d’un esplèndid parc arqueològic que
palesa l’origen històric del municipi. L’indret es complementa amb les restes
del castell, l’església i les sitges, d’un gran interès patrimonial.

Enclavat al bell mig del parc natural del Montseny, va prendre el nom del turó
de Tagamanent. Compta amb un abundant i ric patrimoni: rastres dels primers
pobladors prehistòrics, esglésies i capelles medievals, grans masos i vells camins transitats durant centenars d’anys, que han donat pas a la vila que coneixem avui dia. El municipi vallesà disposa d’originals elements singulars com
són els pous de glaç i els forns de calç. Tot sembla indicar que la població va
créixer a partir de dues esglésies i un castell, en un entorn excepcional, ric en
flora i fauna. De fet, un dels atractius del municipi és el castell del Tagamanent,
d’origen medieval i des d’on es pot contemplar la població a vista d’ocell.

La ubicació natural de Taradell fa que el poble comprengui un territori de
mestissatge entre la muntanya i la plana. Dos espais que es donen la mà en el
nucli principal de la vila. Destaca la densa xarxa de camins, senders i corriols,
que permeten caminades i excursions a indrets d’un gran interès cultural i
paisatgístic. Des del 2017 té el seu propi parc de les Olors, un espai que fomenta el coneixement i el cultiu de plantes aromàtiques, especialment el Barballó,
que es promou en l’enjardinament dels espais verds del municipi a través de la

De visita obligada

De visita obligada

De visita obligada

2000 i que destaca per la seva riquesa en flora i fauna.
De visita obligada
Jaciment arqueològic dels Gebuts
Itinerari Soses en flor
Via verda del Riu Segre (Aiguabarreig Segre-Cinca)

Gener
Festa Major de Sant Sebastià
Febrer
Santa Àgueda Santa Apol·lònia
Maig
Festa Major de Sant Miquel
Octubre
Fira Menja’t Soses
“Els Sabors de Ponent”

El Parc del Vilot
La Plaça de l’Infant
El Pantà de Baix Suquets
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Maig
Festa de Sant Isidre Llaurador
Agost
Festa Assumpció de la
Mare de Déu

Església de Santa Eugènia del Congost
Turó de Tagamanent i Santa Maria de Tagamanent
Castell de Tagamanent
El pla de la Calma

jardineria sostenible amb aquesta i d’altres plantes aromàtiques autòctones.

Juny
Aplec de Primavera

L’església i el campanar de Sant Genís

Juliol
Festa Major

El castell de Taradell i l’Enclusa
La Torre de Don Carles i la Sagrera

Setembre
Aplec de Tardor

El parc de la Font Gran
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Gener
Tonis Taradell
Agost
Festa d’en Tocasons
Desembre
Fira de Santa Llúcia

Tarragona

Tavascan-Lladorre

Tavèrnoles

Tavertet

TARR AGONÈS

PALL ARS SOBIR À

OSONA

OSONA

www.tarragona.cat

www.ajuntament-lladorre.tavascan.net

www.tavernoles.cat

www.tavertet.cat

Amb més de 2.000 anys d’història, el patrimoni arqueològic, cultural i gastronòmic la converteixen en un tresor amagat a la riba del Mediterrani. Del conjunt
arqueològic de Tàrraco, declarat Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, en
destaquen joies com l’Amfiteatre, les muralles o el circ romà. Les seves joies,
però, no s’acaben amb les restes romanes, sinó que la ciutat té d’altres elements
com la catedral, la Rambla Nova, el Balcó del Mediterrani i el Mercat Central,
edifici modernista projectat per l’arquitecte Josep Maria Pujol i de Barberà.
L’espai verd de l’Anella Mediterrània, el parc del Camp de Mart; el parc de la

El fi campanar romànic de Sant Esteve fa inconfusible la silueta de Tavèrnoles,
situat al final de la plana, on comencen a enfilar-se les Guilleries. Una reconeguda gastronomia conviu al costat d’antigues pedres que parlen de famílies
nobles i poblaments antics, de senders que pugen cap al llegendari paratge de
les Guilleries, i de rutes per recórrer a cavall o amb bicicleta. Aquest petit poble
d’Osona, envoltat de boscos, conserva la pacient vida a l’entorn de la llar de foc
a l’hivern, aliè a la mecanització i el canvi imparable. L’agricultura és encara la
principal font de riquesa, però la seva peculiaritat i bellesa el converteix en una
autèntica destinació de turisme tranquil.

Quan un arriba a Tavertet, es respira una sensació d’aïllament confortable
que es deu a la seva impressionant situació damunt dels espadats que es
precipiten, de manera abrupta, sobre el Ter. La vila conserva encara moltes
de les cases bastides als segles XVII i XVIII, fet que li ha valgut ser declarada
Bé Cultural d’Interès Nacional. Al municipi hi trobem importants vestigis d’art
romànic, entre els quals és cita obligada l’església de Sant Miquel de Sorerols,
una de les mostres més exemplars d’aquest estil arquitectònic que es poden
admirar a l’extensa comarca d’Osona.

Ciutat i la zona verda del Francolí configuren l’equilibri mediambiental.

El municipi de Lladorre està format pels pobles de Tavascan, Lladorre, Boldís
Jussà i Boldís Sobirà. Paisatges muntanyencs de gran bellesa natural, espais
verges com els estanys de Certescans, l’estany de Nahorte, els Romedos o el
magnífic pla de Boavi, o també la bonica vall de Tavascan amb l’estany del Port,
el Mariola, l’estany del Diable o els estanys Blaus són de visita obligada si us hi
acosteu. Per la seva situació geogràfica, trobareu infinitat d’excursions. No us
perdeu la visita a la central hidroelèctrica, una de les centrals hidroelèctriques
soterrades més grans d’Europa. Destaca també el seu valuós patrimoni cultural amb les seves esglésies i oratoris, molts de l’època medieval.

De visita obligada

De visita obligada

De visita obligada

Maig
Festa de Sant Isidre

De visita obligada

Pantà de Sau

Juliol
Festa Major

Aqüeducte de les Ferreres i Pont del Diable
Balcó del Mediterrani
Circ romà
Amfiteatre

Maig
Festival Tarraco Viva

L’església de Sant Bartomeu i
la central hidroelèctrica a Tavascan

Agost
Festes de Sant Magí

El castell de Lladorre
El mirador de Boldís Sobirà, i les esglésies i
oratoris de Boldís Jussà

Setembre
Festes de Santa Tecla
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Gener
Festa Major de Boldís Sobirà
Juny
Festa Major de Boldís Jussà
Juliol
Festa Major de Lladorre
Agost
Festa Major d’Ainet i de Tavascan

Monestir de Sant Pere de Casserres
Castell de Savassona

Cova de la Bora Fosca
Salts de l’Avenc

Octubre
Fires de Sant Galderic

Església de Sant Cristòfol
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Agost
Festa Major
Setembre
Aplec de Sant Miquel de Sorerols
Octubre
Fira del llibre de muntanya

Teià

Térmens

Tiana

Tordera

MARESME

L A NOGUER A

MARESME

MARESME

www.teia.cat

www.termens.cat

www.tiana.cat

www.tordera.cat

Teià és una de les perles del Maresme. Aquest municipi destaca per la seva
situació, a tocar del mar i a redós del parc de la Serralada Litoral, immers en
un ecosistema privilegiat, entre pinedes i vinyes, i coronat per la Cornisa i els
turons d’en Baldiri i Sant Mateu. Teià té vestigis d’època romana, sobretot el
celler romà museïtzat des de 2009, amb el Centre Enoturístic i Arqueològic de
Vallmora. A més, acull masies gòtiques i modernistes, i l’església parroquial de
Sant Martí de Teià, coneguda com la Catedral de la Costa. I conserva el Fons

Passejar per aquesta vila és sinònim de gaudir de la natura. El principal atractiu
de la vila és el centre cultural Sant Joan. L’antiga església de Sant Joan, avui
reconvertida en un centre cultural municipal, es troba encimbellada sobre un
turó que domina el marge esquerre del riu Segre. Destaca la sèquia vella, que
data de l’època medieval, i que encara s’utilitza per regar una de les una de les
zones de reg més antigues de Catalunya. També és visita recomanada l’antic
molí de farina, utilitzat entre el 1800 i el 1920 i del qual només en queden les
restes. I, una mica camuflat, hi ha el pou de les Bruixes, on diu la llegenda que
s’amagaven quan eren perseguides pels vilatans.

Es troba embolcallada per les suaus ondulacions d’unes muntanyes de poca
alçada, les de la Serralada de Marina. Situada dins de la zona de producció i
elaboració de vins de la DO Alella, tot fent una passejada pel municipi s’hi poden descobrir racons íntims i plens d’història com el jardí Lola Anglada, i també d’altres de sorprenents com l’Observatori Astronòmic, que farà les delícies
dels amants de l’astronomia.La Cartoixa de Montalegre, inaugurada al segle
XV, la Casa de les Punxes i el jaciment arqueològic de Sent-romà mereixen una
visita. Si el que ens agrada és el paisatge natural, podem escollir entre la Font
de l’Alba o les múltiples rutes que ens ofereix el parc de la Serralada de Marina.

A camí entre el mar i la muntanya s’hi distingeix el terme municipal de Tordera,
un racó de món privilegiat per a tots els qui els agrada gaudir de la natura, del
sol, del patrimoni històric, de la gastronomia i de les tradicions. L’economia
de Tordera ja no es basa només en l’agricultura, en els petits tallers de suro (al
terme hi proliferen les suredes) i en les petites fàbriques espardenyeres. Els
recursos hidràulics del riu van afavorir la implantació d’indústries sobretot del
sector tèxtil i de materials per a la construcció. A més del tèxtil, l’economia local

De visita obligada

De visita obligada

De visita obligada

Març
Fira del Ram

L’església parroquial de Sant Esteve

Agost
Festa Major

Batllori Jofré del dibuixant noucentista.
De visita obligada
El parc arqueològic Cella Vinaria
El refugi de la Ferreria del Vedat
Can Godó, Can Casassa, Can Barrera i Casa Pol

Maig
Maridatge dels Sentits

Safareig

Octubre
Fira del Bolet

Molí del comanador

Novembre
Festa Major de Sant Martí

El pont de la Sucrera
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Gener
Festa de les Cassoles
Festa Major de Sant Sebastià
Setembre
Festa Major de setembre

Font de Can Comas
Sala Isaac Albéniz
Jardí Lola Anglada

també es basa en el comerç i en la producció càrnia.

Juny
Sant Antoni
Setembre
Sant Cebrià

Ruta de les ermites

Ermita de l’Alegria

Passeig per l’entorn fluvial i el parc Prudenci Bertrana
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Octubre
Fira del Conte de Tordera

Torelló

Torredembarra

Tossa de Mar

Tredòs

OSONA

TARRAGONÈS

L A SELVA

VAL D’AR AN

www.ajtorello.cat

www.torredembarra.cat

www.tossademar.org

www.nautaran.org

Situat a la vall del Ges, al nord de la comarca d’Osona, és un indret ben comunicat i amb bons atractius turístics per descobrir. Paisatgísticament destaquen
les vistes de la plana de Vic, des del puig de les Tres Creus, pròxim al santuari
de Rocaprevera, així com l’aiguabarreig del riu Ter i el Ges, amb una bardissa
fresca i agradable per passejar. Una visita al Museu de la Torneria de Torelló ens
permetrà conèixer una singularitat gairebé única al país: els torners de fusta
amb el torn de ballesta i la gúbia. Per completar la descoberta de la població,
es pot fer una passejada pel nucli antic on descobrireu la plaça Vella, d’origen

Des del seu enclavament al cor de la Costa Daurada, Torredembarra aglutina
atractius paisatgístics, culturals i artístics que units a la bellesa del seu paisatge
i la bonança del seu clima, l’ha consolidat com a destinació ideal de vacances.
El patrimoni cultural i artístic del municipi passa pel castell dels Icart, la Torre
de la Vila, l’església de Sant Pere Apòstol, el patronat Antoni Roig, el far o la
platja natural dels Muntanyans, per citar només algunes parades obligatòries.
En la seva aposta per un turisme familiar, s’han definit més de 12 rutes senyalitzades per fer a peu o en bicicleta al municipi.

Antiga població de pescadors, el seu bagatge històric i cultural, juntament
amb la bellesa de les seves platges i boscos, fan d’aquest indret un punt de referència obligada per al turisme. És un veritable museu a l’aire lliure i les seves
muralles del segle XII s’alcen sobre el massís granític anomenat cap de Tossa.
Al municipi, els vestigis prehistòrics donen pas a una turissa romana, a una
tursia medieval i a una tossa moderna convertida primer en refugi d’artistes i
intel·lectuals i després en generosa amfitriona de turistes i visitants. Combina
un relleu muntanyós amb una zona costanera de penya-segats articulats amb
petites cales. Hi ha diversitat d’ambients de gran riquesa natural i paisatgística.

Últim poble del Naut Aran, és el punt de partida idoni per gaudir de la Val d’Aran
i recórrer els senders, cims i colls que acosten als més de 30 llacs de muntanya
que esquitxen el circ de Colomers, l’entrada al parc nacional d’Aigües Tortes. La
ruta avança per la ribera d’Aiguamog i arriba fins els banys de Tredòs, aigües
sulfuroses i amb propietats terapèutiques. L’església parroquial de Santa Maria
de Cap de Tredòs té en el seu exterior trets del romànic llombard del segle
XI-XIII. La presència d’una cripta a la part inferior de l’altar i l’emplaçament de
la torre del campanar fa que sigui una visita obligada. Tredós és sinònim de

De visita obligada

De visita obligada

medieval, i l’església parroquial de Sant Feliu.
De visita obligada
Nucli antic i els jardins Vicenç Pujol i de l’Espona
Entorn del santuari de Rocaprevera
Museu de la Torneria

De visita obligada

Febrer - Març
Carnaval de Terra Endins

Nucli antic

Agost
Festa Major

El far de Torredembarra

Novembre
Festival de Cinema de Muntanya

Els Muntanyans (declarat espai d’interès natural)
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Juny
Festa de Sant Joan a Baix a Mar
Juliol
Festa del Quadre de Santa Rosalia
Setembre
Festa de Santa Rosalia

Recinte emmurallat de Vila Vella
Vil·la romana dels Ametllers
Sant Grau d’Ardenya-Puig de ses Cadiretes

petites cases perfectament integrades en el paisatge.

Abril/Maig
Tossa flor de mar
Juny
Corpus (estores de flors) i
festa de la Santa Creu
(creus decorades amb flors)
Juliol
Festa Major de Sant Pere

L’església de Santa Maria de Cap de Tredòs
La capella de la Verge del Rosari
L’església de Sant Esteve
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Agost
Festa de Sant Esteve
Setembre
Festa de Sant Cosme Damià

Unha

Vall de Bianya

Vallbona de les Monges

Vidreres

VAL D’AR AN

GARROT X A

URGELL

L A SELVA

www.valldebianya.cat

www.vallbonadelesmonges.cat

www.vidreres.cat

Situat al peu de l’escarpat Pui d’Unha, compta entre el seu patrimoni arquitectònic amb l’església romànica de Santa Eulària, de base quadrada i amb una
bellíssima torre octogonal que data de l’any 1755 i acaba en forma de bulb
d’aire oriental. Hi trobem també un conjunt de cases d’estil araneses on sobresurt l’antiga casa senyorial fortificada coneguda com a Çò de Brastet, amb portes i finestres de l’època renaixentista. Destaquen també el Museu de la neu i
el molí Era Mòla. La via ferrada al Pui d’Unha és el reclam esportiu de la zona on
molts participants la visiten i després gaudeixen de la gastronomia en algun
dels restaurants ubicats en aquest petit poble de poc més de 100 habitants.

La Vall de Bianya és un aplec de petites i grans valls que inunden un territori de
prades, boscos i rierols. El municipi està format per diversos nuclis de població tots escampats pel territori i la majoria al voltant d’una església romànica.
Històricament aquesta vall té moltes coses per explicar, ja que per ella hi passa la via romana del Capsacosta, una via secundària que enllaçava amb la Via
d’Augusta que portava a Roma. També podem trobar una quinzena d’esglésies
romàniques que esquitxen les valls amb la seva bellesa i enriqueixen aquest
paisatge idíl·lic amb aquest valuós patrimoni cultural.

Vallbona de les Monges es troba al sud de la comarca de l’Urgell, en una vall
petita que discorre entre la serra del Tallat i la riera del Maldanell, i forma el
municipi amb Rocallaura i Montblanquet. El territori gaudeix d’un paisatge
privilegiat amb vistes a la plana de Tarragona i de Lleida des dels seus punts
més elevats com són el tossal Gros o el santuari del Tallat. A més, compta amb
una gran varietat de colors provinents dels petits turons, les serres i les zones
boscoses al costat de petites valls conreades on es poden divisar les cabanes
de volta i la pedra seca entre camps de cereal, olivers, vinya i ametllers. Passejar
pels seus carrers és endinsar-se en bells carrers i pedres plenes d’història.

Vitraris o Vitriaris era el nom del municipi al segle X i significava treballar el
vidre. S’ha convertit, en els últims anys, en un dels pobles d’estiueig de la zona.
El seu patrimoni natural és ric i autènticament mediterrani, fent el seu paisatge
singular, on contrasta la plana de la Selva i el massís de cadiretes amb l’horitzó
del Montseny. Destaca com un poble amb una important i intensa activitat
cultural. Les festes i tradicions són presents a diferents èpoques de l’any, i en
destaquen la Festa del Ranxo i Carnaval, la Festa Major i la Festa Petita. Totes
elles són festes entranyables que omplen els carrers de música i folklore, i que
són viscudes i sentides intensament per tots els vidrerencs i vidrerenques.

De visita obligada

Setembre
Festa Major de Sant Sebastià

De visita obligada

De visita obligada

De visita obligada

Desembre
Sant Eulàlia,
festa de la patrona
del municipi

Itinerari de masies i esglésies romàniques

Església de Santa Eulàlia
Çò de Brastet
El molí Era Mòla
La via ferrada al Pui d’Unha

Via romana
Ruta en bicicleta per la via verda
La vall del Bac i Alta Garrotxa
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Febrer
Fira del Farro
Abril
Cursa Romànic Extrem
Juny/Setembre
Viu l’Estiu a la Vall de Bianya i
Aplec de Sant Miquel del Mont
Octubre
Bianyal d’art i Patrimoni

Espai Montesquiu
Espai Museístic del Cinema

Gener
Festa de la Pigota (votada)

El castell de Sant Iscle

Abril
Aplec al santuari del Tallat

La cruïlla dels “estimaocells”

Primavera
Fira Vallbonatura

Monestir de Santa Maria

Juliol-Agost
Jornades Culturals i de Lleure

Els pantans i la Torre d’en Llobet
Ermita de Santa Susanna de Caulès
L’església de Santa Maria
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Febrer/Març
Festa del Ranxo
Maig
Festa de les Flors
Setembre
Festa Major
Octubre
Festa de la Cervesa Artesana

Vilac

Viladrau

Vilalba Sasserra

Vilaller

VAL D’AR AN

OSONA

VALLÈS ORIENTAL

ALTA RIBAGORÇA

www.viladrau.cat

www.vilalbasasserra.cat

www.ajuntamentdevilaller.cat

Situat a 840 m d’altitud al vessant nord del Matagalls, bona part del seu terme es troba dins del parc natural del Montseny, massís inclòs dins la Xarxa
Mundial de Reserves de la Biosfera del programa MAB. Té un casc antic petit i
compacte que s’obre àmpliament amb torres i xalets enjardinats, i un patrimoni arquitectònic on hi destaquen casals fortificats, masos de gran vàlua i cases
senyorials de reconeguts arquitectes. Té una gran oferta gastronòmica, de serveis i d’activitats vinculades a la natura. Muntanyós i ple de boscos, disposa de
paisatges espectaculars i racons de gran bellesa que han estat font d’inspiració
de literats i poetes, i indret reconegut de bruixes, bandolers i dones d’aigua.

Petita vila situada als peus del Montnegre, el nom original de la qual era
Trentapasses. Les masies i les fonts de Can Gol i de l’Illa marquen les rutes d’excursionistes al municipi. El monument més important del poble és un dolmen
de final del neolític conegut com la “pedra Arca”, que està situat sota un gran
pi, al camí de Ca l’Adrià. A Vilalba Sasserra hi ha dues esglésies, l’església Vella,
situada fora del nucli urbà al costat del cementiri, i l’església de Santa Maria de
Vilalba Sasserra, que està situada dintre del nucli de població. Les dues fonts

Vilaller és la capital de la Vall de Barravés, de camí a la Val d’Aran. A més de la
vila de Vilaller, el municipi comprèn el poble de Senet de Barravés. A l’entorn
del municipi s’hi troben monuments megalítics, necròpolis antropomorfes
medievals i les antigues mines a la zona de Cierco. Com a moltes de les zones
d’alta muntanya, l’economia tradicional de Vilaller es basava en la ramaderia
i l’explotació forestal, a part d’una certa dedicació a l’agricultura. Poc a poc,
però, el turisme s’acosta a aquestes poblacions de muntanya per gaudir de la

més importants del poble són la de Can Gol (Font del Duc) i la de l’Illa.

natura i els seus paisatges.

De visita obligada

De visita obligada

De visita obligada

Vilac és el primer poble que es veu en sortir per la boca del túnel de Vielha.
Està situat a 1.047 metres, en un entorn natural i a només 15 quilòmetres de
l’estació de Baqueira Beret. Es troba emplaçat al ben mig de la vall, i d’aquí ve
la dita: “S’era Val d’Aran siguesse un ueu era vila de Vilac serie eth mijò deth
ueu”. El campanar pertany a les restes de l’antic castell i compta amb una plaça
enjardinada (antiga plaça d’armes del castell) i una panoràmica espectacular.
El poble presenta carrers empedrats amb les típiques construccions araneses
i edificacions renaixentistes que uneixen a la perfecció el passat senyorial i el
present del municipi.
De visita obligada

Febrer
Sant Blai

L’església parroquial de Sant Fèlix amb
l’únic campanar visitable a la Val d’Aran

Juny
Romeria a l’Artiga de Lin

Plaça balconada i les cases típiques araneses i
carrers empedrats

Agost
Festa Major de Sant Félix

Castanyer de les nou branques
Mas La Sala, casa natal de
Joan Sala i Ferrer “Serrallonga”
El centre històric del poble i les cases d’estiueig
Espai Montseny
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Juliol - Agost
Actes culturals
Setembre
Festa Major d’estiu
Octubre
Fira de la castanya
Ball de Bruixes

Ruta de les masies del municipi
Font del Duc
Senderisme o BTT
Dolmen de Pedra Arca

Març
Trail 30 passes
Juny
Fira Cerve-tapes
Agost
Festa Major
Octubre
Caminada 30 Passes

Església parroquial barroca de Sant Climent de Vilaller
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Maig
Romeria de Sant Urbà

Muralla amb arcades del segle XI

Juny
Baixada de falles

Pont gòtic sobre la Noguera Ribagorçana

Novembre
Fira Ramadera

OR
D’

PERE
C

Vila-seca

ALT EMPORDÀ

OSONA

TARR AGONÈS

www.vilanant.cat

www.vilanovadesau.cat

www.vila-seca.cat

A l’Alt Empordà, és un municipi tranquil situat a pocs passos de la ciutat de
Figueres. Aquí us hi esperen passejades entre boscos de pins i alzines, i masies i
grans cases pairals que han resistit el pas del temps. Aquesta vila empordanesa
ha apostat per la flor amb ornamentació i està assolint l’objectiu de canviar per
a bé, amb un poble cada vegada més agradable. L’economia es fonamenta
en l’agricultura (cereals, llegums, farratges per al bestiar, hortalisses), la ramaderia (porcs, vedells, ovelles, aviram) i, darrerament, també en el sector de la
construcció.

El seu origen cal buscar-lo a principis del segle XI, en la fundació de l’església de
Santa Maria, però segurament ja era poblat des de molt abans, com ho testimonien les restes arqueològiques trobades. El 1962 es va obrir el pantà i va canviar
la fisonomia de la vall de Sau. El poble de Sant Romà va desaparèixer sota les
aigües i només en sobresurt el campanar de tant en tant. Vilanova, en canvi, va
emergir i l’antic poble rural ha sabut combinar la història amb la creació d’un
centre de serveis dedicats a l’oci i el turisme. Destaca pel seu bonic entorn amb
una gran biodiversitat vegetal, a més dels punts emblemàtics de construcció
romànica amb els quals llueix el seu patrimoni històric, arquitectònic i cultural.

Villasicca, avui Vila-seca, vol dir en àrab “vila del camí” o “a la vora del camí”, i la petja
profunda d’aquesta denominació és visible encara avui dia. Són molts els llocs on la
història, l’origen agrícola de Vila-seca i el bon rastre de l’evolució han deixat empremta. De Vila-seca no ens en podem perdre el castell i el seu jardí, el santuari de la
Mare de Déu de la Pineda o el celler noucentista. El municipi amaga una xarxa d’espais naturals plens de valor i atractiu per ser descoberts, com el parc de la Torre d’en
Dolça, el parc del Pinar de Perruquet i la Séquia Major, un espai protegit de gran valor
naturalístic i que té una petita llacuna que us sorprendrà per la seva rica biodiversitat.

De visita obligada

De visita obligada

De visita obligada

Església de Santa Maria de Vilanant
Casc antic de Vilanant i Taravaus
La Garriga d’Empordà: un món de pedra seca

Maig
Festa de Sant Isidre:
FiraFlor
Flors i decoració al casc antic
Agost
Festa Major d’estiu
Novembre
Festa de Sant Martí de Taravaus

Pantà de Sau
Pont romànic de Malafogassa
Sant Andreu de Bancells
Santa Maria de Vallclara
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Juny
Fira d’herbes remeieres
Agost
Festa Major
Novembre
Aplec de Sant Andreu de Bancells

Castell de Vila-seca
Celler noucentista
Passeig marítim de la Pineda
PortAventura i Ferrari Land

FLOR

Vilanova de Sau

OT
AB

Vilanant

Gener
Festa Major de Sant Antoni
Maig
TASTVM Vila-seca,
mostra enogastronòmica
Desembre
Pessebre de sorra

107

Vilassar de Dalt

Vilassar de Mar

Vinyols i els Arcs

MARESME

MARESME

BAIX CAMP

www.vilassar.cat

www.vilassardemar.cat

www.vinyols.altanet.org

Permet, encara avui, descobrir petits tresors del seu llegat mil·lenari i passat
tèxtil. Aquest petit poble del Maresme ens deixa reviure el pas dels segles amb
la cultura com a principal segell d’identitat del Vilassar d’avui. El seu màxim exponent és Rafael Guastavino, l’arquitecte que el 1881 va fer, en aquest municipi,
la seva última obra, la cúpula del Teatre La Massa. Enfilant-se per corriols d’alzines i pinedes, Vilassar de Dalt ens obre les portes al parc de la Serralada Litoral, a l’entorn de petits turons i terra blanc de sauló, esquitxat per grans blocs
granítics, on la vinya es dibuixa com esquitxos verds, amb vistes privilegiades
al Maresme i al Vallès.

La història de Vilassar de Mar està vinculada al seu passat mariner i al comerç
amb Amèrica. Al segle XX l’economia se centra en la indústria tèxtil i l’agricultura, especialment el cultiu de flor i la vila esdevé centre d’estiueig. L’any 1984
s’hi instal·la el Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya. En les darreres
dècades la població de Vilassar de Mar ha crescut gràcies al seu component
residencial i l’economia es basa principalment en el sector terciari.

Tot i la proximitat amb algunes de les platges més visitades de la Costa
Daurada, Vinyols i els Arcs manté un caràcter rural que es percep en un tranquil
passeig pels seus carrers. Al nucli hi destaquen l’església dels Arcs, dedicada a
Santa Caterina; l’Ajuntament, construït a la fi del segle XVI i que presenta una
robusta torre de defensa medieval; i Can Nicolau, un bell edifici del segle XVIII i
del qual cal fer una menció especial a la capella, l’oratori, la biblioteca i el jardí.
Dins del poble destaquen diverses cases senyorials que han estat restaurades i

De visita obligada

De visita obligada

Teatre La Massa
Biblioteca de Can Manyer
Jaciment dels forns romans

Abril
Festa Major de Sants Màrtirs
Juny
Festival Vilazari 978
Agost
Festa Major de Sant Genís
Octubre
Fira del Bolet i la Natura

que conserven els trets característics de les construccions dels segles XV i XVI.

Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya
Casa Museu Carme Rovira
Museu de la Mina Vella i la Torre d’en Nadal
Museu Monjo, antic hostal i ajuntament
Carrer Sant Ignasi i cases del carrer de Sant Pau

De visita obligada

Juny
Festa Major de
Sant Joan

Església Santa Caterina
Casa de la Vila
El Replà
Casa Sant Josep

segueix-nos a
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Juny
Concurs de Samfaina i
pintxo vinyolenc i Festa Major
Setembre
Marató per relleus
Novembre
Festa Major de Santa Caterina
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ALT EMPORDÀ
Bàscara
Cadaqués
Castelló d’Empúries
El Port de la Selva
Figueres
Garrigàs
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Llançà
Perelada
Roses
Vilanant
ALT PENEDÈS
Gelida
Santa Fe del Penedès
ALT URGELL
La Seu D’Urgell
ALTA RIBAGORÇA
Vilaller
ANDORRA
Andorra la Vella
Canillo
Encamp
La Massana
ANOIA
Carme
Igualada
Sant Martí de Tous
BAGES
Artés
Callús
Cardona
Manresa
Navarcles
Sant Fruitós de Bages
Sant Vicenç de Castellet
Santpedor
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2012

2022

2013

2014

2015

2016
GARROTXA

BAIX CAMP
Botarell

St Joan les Fonts

Prades

Santa Pau

Reus

Vall de Bianya
GIRONÈS

Riudoms
Llagostera

Vinyols i els Arcs
BAIX EBRE

Sant Gregori
LA CERDANYA

L’Aldea
Puigcerdà

El Perelló

LA NOGUERA

BAIX EMPORDÀ
Castell - Platja d’Aro

Balaguer

L’Estartit

Térmens
LA SELVA

Santa Cristina d’Aro
BAIX LLOBREGAT

Arbúcies

Abrera

Blanes

Castelldefels

Hostalric

Martorell

Lloret de Mar

Molins de Rei

Maçanet de la Selva

Sant Boi de Llobregat

Sant Hilari Sacalm

Sant Feliu de Llobregat

Santa Coloma Farners

Sant Just Desvern

Sils
BAIX PENEDÈS

Tossa de Mar
Videres

Calafell

MARESME

BERGUEDÀ
Avià

Alella

Bagà

Arenys de Mar

Montclar

Arenys de Munt
GARRAF

Argentona
Cabrera de Mar

Canyelles

Cabrils

Sitges
GARROTXA

Caldes d’Estrac

La Vall d’en Bas

Calella

Les Preses

El Masnou

Olot

Malgrat de Mar

Riudaura

Pineda de Mar

Sant Feliu de Pallerols

Premià de Dalt
Premià de Mar
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2017

2018

2019

2020

2021

2022

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2012

MARESME

2013

2014

2015

2016
SEGRIÀ

Sant Andreu Llavaneres

Alcarràs

Sant Cebrià de Vallalta

Almacelles

Sant Vicenç de Montalt

Alpicat

Santa Susanna

La Granja d’Escarp

Teià

Montoliu de Lleida

Tiana

Soses

Tordera

Sucs

Vilassar de Dalt

SOLSONÈS

Vilassar de Mar

Solsona
MONTSIÀ

La Ràpita

TARRAGONÈS
Altafulla

OSONA

Salou

L’Esquirol

Tarragona

Sant Hipòlit de Voltregà

Torredembarra

Sant Vicenç de Torelló

Vila-seca

Santa Eulàlia Riuprimer

TERRA ALTA

Taradell

Arnes

Tavèrnoles

Horta de Sant Joan

Tavertet

URGELL

Torelló

Guimerà

Viladrau

Maldà

Vilanova de Sau

Rocallaura
PALLARS SOBIRÀ

Vallbona de les Monges

Esterri d’Aneu

VAL D’ARAN

Rialp

Arties

Tavascan-Lladorre
PLA D’URGELL
El Palau d’Anglesola
PRIORAT
Falset
RIPOLLÈS
Campdevànol

Bagergue
Canejan-Val de Toran
Garós
Gessa
Salardú
Tredós
Unha

Queralbs

Vilac

Ripoll
Sant Joan de les Abadesses
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2017

2018

2019

2020

2021

2022

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

FLOR D’

OR

Barberà del Vallès
Castellar del Vallès

PERE CA
B

FLOR D’OR - PERE CABOT 2022

OT

VALLÈS OCCIDENTAL

A Vila-seca
Per la seva trajectòria, diversitat, qualitat i grau d’adaptació al lloc del patrimoni vegetal, intensa activitat d’educació ambiental i

Sant Cugat

excel·lent gestió de l’aigua i dels sistemes de reg.

Santa Perpètua Mogoda
VALLÈS ORIENTAL
Cardedeu
La Garriga
Llinars del Vallès
Mollet del Vallès
Sant Fost de Campsentelles

VALORACIÓ 2023

Sant Pere de Vilamajor

Ó

MENC
I

Tagamanent
Vilalba Sasserra

ESPECIAL

MENCIÓ ESPECIAL
A Martorell
Flors amb ànima social
Donar ocupació a persones amb diversitat funcional en un centre de producció de plantes ornamentals, destinades als espais verds
del municipi.
A Naut Aran
Cerca de solucions més sostenibles per a jardineria amb climatologia adversa:
Per involucrar a totes les EMDs que el conformen en una aposta decidida per la diversificació i millora de planta plurianual resistent,

Agraïment
als membres del jurat,
Ramón Badosa, Pere-Màrtir Brasó, Pere Cabot, Roser Eritja,
M. Alba Fransi, Emili Gispert, Carme Hilario,
Raimon Martí, Xavier Martínez, Josep Maria Pujol,
Lluís Sala i Jordi Toll,
que fan possible la valoració de tots els pobles.

per l’embelliment sostenible dels pobles.
A Salou
Accions de millora de la franja marítima
Naturalització de platges, dunes i roquissars litorals amb vegetació autòctona mitjançant tècniques ecològiques i recuperació del
Camí de Ronda.
Menció a la Promoció turística de la marca Viles Florides
Reconeixement a la iniciativa de promoció turística de forma conjunta de les diverses “Viles Florides del Pirineu de Lleida” en l’elaboració del tríptic d’informació portat a terme pels municipis d’Arties, Bagergue, Canejan-Val de Toran, Esterri d’Àneu, Garòs,
Gessa, la Seu d’Urgell, Rialp, Salardú, Tavascan-Lladorre, Tredòs, Unha, Vilac i Vilaller.
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