
Relax, esport, cultura i
gastronomia conformen
una destinació ideal per
gaudir en família
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una hora de Barce-
lona, la Costa Dau-
rada ofereix més

de 60 platges per gaudir en
família. De nord a sud, troba-
ràs un litoral tranquil de fàcil
accés a l’interior del mar. Tot
i això, al llarg de 80 quilòme-
tres de costa, també podràs
gaudir de petites cales pobla-
des de vegetació i alguns ro-
cosos esculls, on la naturale-
sa esclata en una rica paleta
de colors.

Al Vendrell, la platja de Co-
ma-ruga compta amb un petit
rierol amb aigües termals
que t’ajudaran a fer front als
dolors articulars. A Torredem-
barra podràs descobrir els
Muntanyans, una platja de

més de dos quilòmetres d’ex-
tensió amb dunes i mares-
mes salades, una autèntica
meravella natural.

A Tarragona podràs cap-
bussar-te a les nou platges
de la ciutat, on els romans
van establir la capital de la
Hispania Citerior, mentre que
a Salou descobriràs un camí
de ronda que acaricia la pri-
mera línia de mar. A Cambrils,
des de les seves platges, po-
dràs veure l’arribada de les
barques de pescadors, el pre-
ludi a l’extraordinària cuina
mediterrània que degustaràs
als restaurants.

Al sud de la Costa Daura-
da, Mont-roig Miami compta
amb 12 quilòmetres de litoral
i unes espectaculars rutes
per gaudir de les seves plat-
ges, mentre que a l’Hospita-
let del Infant els amants del
naturisme gaudiran de la plat-
ja del Torn, una de les platges
que compten amb major pres-
tigi entre aquesta comunitat.

El litoral, al llarg de 80
quilòmetres, és
tranquil i de fàcil accés
a l’interior del mar

A

MÉS DE SEIXANTA PLATGES 
AL TEU ABAST

L’orferta de la Costa Daurada va molt més enllà de la
platja. Cultura i història es donen la mà en alguns im-
portants conjunts arquitectònics, com ara la Tarraco ro-
mana o el monestir de Poblet, tots dos reconeguts per
la Unesco com a Patrimoni de la Humanitat.

CONJUNTS ARQUITECTÒNICS

L’apunt

INTRODUCCIÓ

JOAN CAPDEVILA VALLVÉEl castell de Tamarit, un dels emblemes de la Costa Daurada.

!
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EMOCIONS I ADRENALINA
Ferrari Land obre les portes per
apropar a petits i grans l’apassionant
món de la mítica marca italiana.

ENTRETENIMENT

ls darrers estius,
Cirque du Soleil ha
portat encara més

emocions i diversió a PortA-
ventura World, amb el gran
espectacle Kooza, i també
Amaluna en la seva primera
gira per Europa. Després del
gran èxit d’aquesta col·labo-
ració, aquest any arriba l’es-
pectacle Varekai de Cirque du
Soleil, que es podrà veure del
6 de juliol al 13 d’agost. En
la profunditat d’un bosc, al

cim d’un volcà, hi ha un món
extraordinari on tot és possi-
ble: Varekai. Un jove solitari
cau del cel i aquí comença la
història. Deixat anar en la
foscor d’un bosc màgic, un
món calidoscòpic habitat per
criatures fantàstiques, el jove
s’embarca en una aventura
extraordinària. Aquest dia, en
aquest indret on tot és possi-
ble, comença l’encantament
que inspirarà el redescobri-
ment de la vida.

TORNA LA MÀGIA DEL CIRQUE DU SOLEIL

E

‘Varekai’ és el nom del nou espectacle.

naugurada el mes
d’abril passat, Fer -
rari Land és l’apos-

ta més ambiciosa en disseny
i tecnologia de tota la histò-
ria de PortAventura World
des de la inauguració. Un
parc amb 11 atraccions i es-
pectacles concebuts per als
amants del motor, però tam-
bé per a tota la família.

Un gran edifici principal,
Ferrari Experience, és el cor
del recinte, on grans i petits
poden viure una immersió
als dos mons de la marca
Ferrari: el GT i la Fórmula 1,
que permetran al visitant for-
mar part de l’acció d’una
manera insòlita fins avui.

Però l’atracció Red Force
és, sens dubte, la gran expe-
riència del parc: és la mun-
tanya russa més alta i ràpida
d’Europa amb 112 metres
d’altura i una acceleració de

180 quilòmetres per hora en
tan sols 5 segons. També hi
ha un circuit de curses, 2 tor -
res de rebot i de caiguda lliu-
re, 8 simuladors d’F-1 per a
adults i nens, un Pit Stop, un
Speedway, on els petits po-
den viure l’emoció de gaudir
d’un monoplaça en miniatu-
ra, i una àrea de jocs per a
infants.

El visitant també pot gau-
dir de l’exquisida gastrono-
mia italiana en 6 punts de
restauració a l’interior del
parc. Així mateix, es pot ad-
mirar la Itàlia més autèntica
gràcies a les representa-
cions dels edificis i monu-
ments més emblemàtics d’a-
quest país. La visita es pot
completar amb un record
únic al punt Photo-Opportu-
nity i productes exclusius de
Ferrari a la botiga oficial de
la marca.

I

Red Force, l’atracció estrella de Ferrari Land.
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er donar a conèixer
el patrimoni natural
del fons marí de

Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, l’ajuntament ha orga-
nitzat tres itineraris subma-
rins. Mitjançant aquestes ru-
tes, els aficionats a l’snorkel

poden observar les espècies
més característiques de posi-
dònia, una planta, no una al-
ga, amb arrels, tiges, fulles i
flors, considerada per la Unió
Europea com un hàbitat de
protecció prioritària.

En aquest municipi s’hi
troba una de les franges lito-
rals millor conservades de la
costa de Tarragona, amb fons
marins que alberguen prade-
ries de posidònia de gran va-
lor ecològic. De fet, la presèn-

cia de posidònia és un dels
factors principals pels quals
part de l’àmbit marí del muni-
cipi està catalogat com a es-
pai de la Xarxa Natura 2000.

Les rutes, que s’han creat
sobre la base de l’estudi del
fons marí fet per l’empresa
Serveis Ambientals Marins,
estan ubicades a la platja de
l’Arenal, tocant el port, a la
cala Bea i a la platja de l’Al-
madrava. En aquests recorre-
guts s’han instal·lat uns pla-
fons submarins, que s’han
marcat amb una boia de co-
lor, on hi ha informació i foto-
grafies de les espècies més
característiques del fons, per-
què els banyistes, amb les
seves ulleres i tub, puguin
identificar-les.

PROPOSTES

TRES RUTES
SUBMARINES 
A L’HOSPITALET
Els itineraris, pensats per als aficionats a
l’‘snorkel’, permeten descobrir una de les
franges litorals millor conservades de la zona.

Essència és el bio-‘spa’ de l’Hort de la Sínia.

ESSÈNCIA, UN ESPAI
PER AL BENESTAR

ent anys de coope-
rativisme, cent anys
de treball en comú

al Priorat. Aquest any són di-
verses les cooperatives de la
comarca que commemoren
un segle de vida, i evoquen
un segle marcat per la duresa
de treballar al camp i també

de superació de les adversi-
tats per garantir, encara avui
dia, la producció d’alguns
dels ceps més apreciats del
món. A Bellmunt, la cooperati-
va va néixer “per garantir que
es pogués cobrar a un preu
més just el vi a doll que ales-
hores veníem majoritàriament

a França”, explica Joan Barce-
ló Martínez, actual president
de l’entitat. D’altra banda, la
situació privilegiada al cor del
Priorat va portar, ara fa un se-
gle, a la fundació de les coo-
peratives de Gratallops, la Vi-
lella Alta, la Vilella Baixa i el
Lloar, de les quals n’és suc-

cessora l’actual Vinícola del
Priorat. Finalment, també es-
tà d’enhorabona la Vinícola
de Nulles, actualment cone-
guda sota el segell Adernats:
el 1917 es va crear el sindi-
cat de Sant Isidre i es va ai-
xecar el celler del poble, la
Catedral del Vi de Nulles.

COOPERATIVES DE VI CENTENÀRIES AL PRIORAT

C

’Hort de la Sínia,
a Tarragona,
compta el bio-spa

Essència, un espai per al
benestar que neix del desig
d’oferir un oasi de pau, per
poder gaudir, amb tots els
sentits, dels diversos ser-
veis: massatges terapèu-
tics i tractaments facials i
corporals realitzats amb
cosmètica natural vegetal;
banys aromàtics amb plan-

tes medicinals per gaudir
de les seves propietats;
banys de fang per experi-
mentar els beneficis d’a-
quest element natural; pe-
diluvis o banys de peus, a
diferents temperatures,
amb plantes aromàtiques;
camí sensorial per estimu-
lar les sensacions als
peus; sauna per sentir el
benestar d’una bona sud-
ació... Vine a descobrir-lo.

L

P
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TARANNÀ ACOLLIDOR
EL VENDRELL

Cultura, gastronomia, platges o natura són algunes de les raons per visitar el
municipi, que compta amb un extraordinari patrimoni històric i excel·lents paisatges.

l Vendrell és un mu-
nicipi amb un taran-
nà acollidor. És una

vila oberta, amb paisatge de
mar i muntanya, amb un pa-
trimoni històric i cultural ex-
traordinari. Això, sumat al cli-
ma mediterrani, a les seves
platges i a les seves bones
comunicacions, fa que el
Vendrell sigui una destinació
turística excel·lent.  

Entre els principals atrac-
tius del Vendrell, cal ressal-
tar: 

1. Gairebé 7 km de plat-
ges tranquil·les, de sorra fina
i d’ambient familiar, equipa-
des amb tots els serveis, i
amb els distintius de Bande-
ra Blava i ISO 14001. 

2. Al Vendrell hi trobareu
una oferta museística com-
pleta, amb equipaments de
referència com la Vil·la Mu-
seu Pau Casals, el Museu
Deu, la Casa Museu Àngel
Guimerà, la Casa nadiua de
Pau Casals o la Fundació Fe-
nosa. 

3. El municipi del Vendrell
forma part de la Ruta del Pai-

satge dels Genis, conjunta-
ment amb els municipis de
Reus, Mont-roig del Camp i
Horta de Sant Joan. Un pro-
jecte molt potent que abasta
tot el territori de la Costa
Daurada.  

4. La intensa activitat mu-
sical del Vendrell és un altre
valor afegit a la nostra desti-
nació. Tant a l’hivern com a
l’estiu hi trobareu una gran
varietat de concerts i audi-

cions, a l’Auditori Pau Casals
o a d’altres equipaments, en-
tre els quals cal destacar el
Festival Internacional de Mú-
sica Pau Casals, que se cele-
bra cada estiu i que aplega
intèrprets reconeguts a nivell
mundial.

5. La població també des-
taca per un ric patrimoni gas-
tronòmic. En aquest sentit, el
Vendrell és considerat com a
bressol del xató, amb una

Les platges tenen
tots els serveis, i els
distintius de Bandera
Blava i ISO 14001

El Festival Pau
Casals aplega cada
estiu intèrprets de
fama internacional

E

La Vil·la Museu Pau Casals, casa del gran violoncel·lista. 

COSTA DAURADA6
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àmplia oferta de restaurants.
Per altra banda, des del ves-
sant enoturístic, cal ressaltar
els Cellers Avgvstvs Forvm,
Jané Ventura i Barthomeus,
entre d’altres.

6. Cal posar en relleu, com
a tret singular del Vendrell, és
que és considerat com a mu-
nicipi termal. El riuet d’aigües
termals ubicat a Coma-ruga
amb propietats terapèuti-
ques, així com el Balneari ter-
maeuropa i l’Hotel Thalasso
de 5 estrelles Gran Luxe Le
Meridien Ra així ho acrediten.

7. Un tret diferencial en to-
ta la Costa Daurada és la Re-
serva Marina de Masia Blan-
ca, on realitza l’activitat
d’snorkel l’Aula Aquàtica.

8. Finalment, cal dir que
Vendrell té una gran tradició

en cultura popular amb més
d’una vintena de grups que
així ho confirmen... La colla
castellera dels Nens del Ven-
drell, fundada l’any 1926, ac-
tualment està descarregant
castells de la gamma de 8. El
Vendrell és també anomena-
da capital del foc, amb vuit
bèsties de foc i colla de dia-
bles i colla de diablons.

A 3,5 quilòmetres de la vila, les platges dels barris ma-
rítims de Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs consti-
tueixen una de les principals atraccions del Vendrell.
Les aigües són riques en iode, el que les fa especial-
ment saludables.

PLATGES TRANQUIL·LES I SALUDABLES

L’apunt!

A dalt, la plaça Ramon i Vidales. A baix, un cercavila amb la colla de diables del Vendrell.

El Vendrell és
considerat bressol del
xató, amb una àmplia
oferta de restaurants

COSTA DAURADA8
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PLATGES I PATRIMONI
TORREDEMBARRA

En aquest important nucli de turisme familiar s’hi poden descobrir diversos tresors
verds i arquitectònics, i algunes de les zones de platja més importants del litoral català. 

ituada a tan sols
13 quilòmetres al
nord de Tarragona,

la població de Torredembarra
compta amb un important
centre històric, dominat,
sens dubte, pel Castell, la
Tor re de de la Vila, els por-
tals de l’antiga muralla o
l’església de Sant Pere Apòs-
tol, amb un destacat orgue
del període barroc. Entre els
seus principals reclams hi ha
un litoral d’aigües
tranquil·les, l’espai natural
dels Muntanyans, el far, diver-
sos itineraris turístics i un
ampli ventall d’activitats.

Torredembarra és un para-
dís de platges de sorra fina i
daurada, banyades per ai-

gües tranquil·les i transpa-
rents, i distingides amb ban-
dera blava i el certificat de
gestió ambiental EMAS, reco-
negut per la Unió Europea.
Aquest tret, unit a una àmplia
oferta cultural, lúdica i gastro-
nòmica, fa que la població
constitueixi un excel·lent des-
tí per a les vacances per a to-
ta la família.

En primer lloc, destaca
l’espai natural dels Muntan-
yans, amb els seus aigua-
molls rics en flora i fauna au-
tòctona i una platja verge,
dedicada en part al nudisme.
En segon lloc, cal remarcar
les visites guiades al far, des
d’on es pot gaudir d’unes vis-
tes privilegiades de tot el lito-
ral.

Les platges estan
distingides amb
bandera blava i
certificat ambiental

Torredembarra és
un excel·lent destí
per a les vacances
de tota la família

S

Per contemplar el paisatge natural, arquitectònic i rural
de la vila, Torredembarra proposa una quinzena d'itine-
raris turístics, a peu i en bicicleta. Entre d’altres pro-
postes, es pot recórrer la ruta dels Indians, visites guia-
des al Far i centre històric o al penya-segat del Roquer.

UNA QUINZENA DE RUTES TURÍSTIQUES

propostes

Torredembarra és un indret ideal per gaudir de les vacances en família.

!
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Durant tot l’any, Torredemba-
rra ofereix als visitants una
completa programació d’acti-
vitats esportives, culturals i
gastronòmiques pensades
per a tots els públics. 

Als mesos d’estiu desta-
quen la Festa del Quadre (del
14 al 17 de juliol), la Fira del

Circ (del 28 al 30 de juliol), o
la Festa Major de Santa Ro-

salia (4 de setembre). Així
mateix, també cal ressaltar la

Festa de Sant Joan, que se
celebra del 23 al 26 de juny,
o la Shopping Night, que té
lloc el 22 de juliol. 

Altres activitats importants
durant el període estival són
el Cinema a la Fresca (tots
els dijous de juliol i agost), o
els Concerts Roca Foradada

(1, 13 i 21 de juliol i 12, 18 i
25 d’agost). D’altra banda,
durant tot l’estiu, del 23 de
juny a l’11 de setembre, s’or-

ganitzen visites guiades a la
zona del far i el castell, i tam-
bé d’altres rutes per tal de
conèixer el nucli antic i el pa-
trimoni indià del municipi. 

Ja cap a la tardor, es pot
gaudir de propostes com la
Fira dels Indians, que aquest
any se celebra els dies 9 i 10
de setembre, o el festival To-

rredembarra és Música, el 6
i 7 d’octubre, una cita que té
com a objectiu potenciar els
músics i les formacions lo-
cals. La setmana següent,
els dies 15 i 16 d’octubre, té
lloc la Fira de la Cervesa Ar-

tesana.

Durant tot l’any hi
ha una programació
completa amb tot
tipus d’activitats

A l’esquerra, vista aèria del litoral de Torredembarra. A la dreta, el mirador del far i la platja de la Paella.

El ranxet, un guisat senzill i humil de peix elaborat antigament pels
pescadors –el qual servia per aprofitar les peces capturades que no
es posaven a la venda– és un dels plats típics i més coneguts de Tor -
redembarra, i s’ha convertit en tota una senya d’identitat de la pobla-
ció. Al llarg de tot l’any, uns divuit restaurants del municipi ofereixen
a la seva carta diferents plats dels ranxets, elaborats tots ells amb
productes de primera qualitat. Aquestes propostes es poden consul-
tar a la pàgina web www.turismetorredembarra.cat. 

EL RANXET, PLAT TÍPIC DEL MUNICIPI

gastronomia!
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DIVERSIÓ ARRAN DE MAR
VILA-SECA, LA PINEDA PLATJA

Una gran varietat de propostes configuren una destinació per a tots els gustos,
on es pot trobar des de platges tranquil·les fins a rutes esportives o culturals.

ila-seca, la Pineda
Platja és una desti-
nació situada al

bell mig de la Costa Daurada
que ofereix als seus visitants
una gran varietat d’opcions
per passar unes vacances o
una escapada gràcies a la
gran oferta disponible. Plat-
ges tranquil·les de gran ex-
tensió, parcs temàtics, rutes
a peu o en bicicleta, espais
verds, centres de benestar i
wellness, cellers i una inte-
ressant ruta cultural pel cen-
tre històric de Vila-seca per
descobrir els seus llocs més
emblemàtics. 

Com a destinació que vet-
lla pel turisme en família i
ofereix propostes a grans i
petits, Vila-seca, la Pineda
Platja compta amb el segell
de qualitat de Destinació de
Turisme Familiar des de l’any
2011, distinció que conce-
deix l’Agència Catalana de
Turisme de la Generalitat de
Catalunya. 

Un dels principals punts
d’atracció és la Pineda Plat-
ja i el seu passeig marítim,
amb gairebé 4 quilòmetres

de platja de gran qualitat i
amb un alt valor paisatgístic
i ambiental, tal com ho certi-
fica la bandera blava que un
any més li ha atorgat la Fun-
dació Europea d’Educació
Ambiental. 

L’oferta turística a la Pine-
da Platja inclou, a més, una
gran varietat de propostes
d’oci i entreteniment per a to-
ta la família, on destaquen
PortAventura World i els parcs
Aquopolis i Costa Caribe.

PortAventura World és un dels parcs d’atrac-
cions més importants, amb sis àrees temàti-
ques. Enguany ha inaugurat un nou parc: Fer -
rari Land, amb més de 70.000 m2 d’emoció
i adrenalina. L’atracció estrella és Red Force,
la muntanya russa més alta i ràpida d’Euro-
pa. Per als amants de les activitats aquàti-
ques, tant l’Aquopolis com el Costa Caribe
ofereixen espectaculars atraccions.

ADRENALINA I ENTRETENIMENT

! parcs temàtics

Passejant pel centre històric de Vila-Seca es
poden recórrer els punts estratègics del seu
patrimoni cultural. El municipi ofereix una inte-
ressant proposta en forma de ruta, un itinerari
que es pot recórrer lliurement gràcies a 10 tò-
tems identificatius, ubicats en els monuments
més rellevants. El Castell neomedieval, l’es-
glésia de Sant Esteve o el Celler Noucentista
són alguns dels indrets més emblemàtics.

CENTRE HISTÒRIC DE VILA-SECA

cultura!

V

La Pineda té un
passeig marítim amb
4 quilòmetres de
platja de gran qualitat

La Pineda Platja compta un any més amb la certificació de bandera blava.

12 COSTA DAURADA
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GAUDIR DELS ESPAIS VERDS
El municipi disposa d’un important ventall d’opcions per als amants del turisme
actiu, en què es combinen natura, activitat física i patrimoni cultural i arquitectònic.

ila-seca, la Pineda
Platja ofereix un
ampli ventall de

possibilitats per als amants
del turisme actiu, tant per lliu-
re com en família. Els dos nu-
clis estan connectats pel Ra-
val de la Mar, un gran vial de
gairebé 3 quilòmetres que
permet el trànsit rodat, així
com passejar tranquil·lament
o fer la ruta en bicicleta. Du-
rant el recorregut, trobareu el
Santuari de la Mare de Déu
de la Pineda, temple d’estil
propi del gòtic local de la se-
gona meitat del segle XIV. 

Ben a prop es troba el
Parc de la Torre d’en Dolça,
anomenat així per la torre de
defensa que s’alça al mig del
parc i que data del segle XVI.
Es tracta d’un ampli espai

verd dissenyat amb criteris
de sostenibilitat, on s’han
creat diverses llacunes artifi-
cials i zones humides amb
macròfits on s’observen gran
quantitat d’ocells migratoris.
L’espai també alberga el cir-
cuit hípic que durant la Festa
Major d’Hivern en honor a
Sant Antoni acull les tradicio-
nals curses de cavalls. Al
Parc de la Torre d’en Dolça
podeu fer rutes a peu o en bi-
cicleta, sent també un lloc
ideal per descansar. 

Un altre espai verd de la
Pineda que no us podeu per-
dre és la Séquia Major, una
zona humida litoral protegida
de 17,3 hectàrees,  amb co-
munitats vegetals i animals
singulars, com el fartet o la
tortuga d’estany, que actual-
ment no es poden veure en
gaires altres indrets del terri-
tori català. Aquest espai na-
tural està constituït per co-
munitats vegetals de
canyissar, prats humits i jon-
queres, i també un reservori
faunístic. Es pot visitar gratuï-
tament d’agost a febrer: s’ex-
pliquen la història de l’indret i
els seus valors naturals, s’in-
terpreten els rastres d’activi-
tat animal, i s’observen
ocells i espècies protegides
de l’espai.

A la Pineda Platja podeu
gaudir del paisatge i del
lleure mentre feu un pas-
seig pel Parc del Pinar de
Perruquet, un espai natu-
ral de 2,5 hectàrees de
superfície, que està situat
en un marc privilegiat, a
primera línia de mar. En
aquest indret, els visi-
tants poden gaudir d’un
entorn inspirat en els
principals elements de la
natura: el vent, la llum,
l’ombra, la terra i l’aigua.

a més!

PARC DEL PINAR 

DE PERRUQUET

V

Els dos nuclis estan
units pel Raval de la
Mar, un gran vial de
prop de 3 quilòmetres

El Parc de la Torre d’en Dolça permet fer rutes a peu o en bicicleta.

VILA-SECA, LA PINEDA PLATJA

14 COSTA DAURADA
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LA DESTINACIÓ MÉS FAMILIAR
SALOU

Salou té una gran oferta d’allotjament, oci i entreteniment per a tota la família, única al
Mediterrani. Així ho certifica segell de turisme familiar, un títol que ostenta des del 2003.

es nou platges i ca-
les de la capital de
la Costa Daurada

amb sorra fina i daurada i les
seves aigües poc profundes
són ideals per gaudir amb
nens. Així, les més urbanes,
la de Ponent, Llevant, Llarga
o Capellans, disposen de to-
tes les comoditats i serveis,
i durant l’estiu la platja de
Llevant us ofereix un club in-
fantil amb activitats per als
més petits. Si preferiu pren-
dre un bany en un ambient
més natural, les cales Font,
Penya Tallada o Llenguadets
són petits paradisos per als
amants d’aquesta
connexió amb la
natura. 

Una vegada a la
platja, i per saciar
la gana, podreu re-
frescar-vos i fer
unes tapes a les
diferents guingue-
tes. Podreu assa-
borir uns musclos
a la marinera,
unes braves, sèpia
a la planxa o peix
fregit acabat de
pescar; autèntiques delícies
gastronòmiques per a tots
els membres de la família. 

Us recomanem també un
passeig pels comerços de
Salou; des de fer shopping i
posar-vos al dia amb les dar -
reres tendències de moda,
fins a comprar l’equipament
dels jugadors de l’FC Barce-
lona, sense oblidar els petits
comerços on trobar articles
de bijuteria per lluir a l’estiu.

A Salou, pràcticament un
30% de l’allotjament està

La platja de Llevant
ofereix un club
infantil amb activitats
per als més petits

Un 30% dels
allotjaments estan
certificats per acollir
famílies amb nens

L

Salou també és un para-
dís per als amants de la
pràctica esportiva i, en
aquest sentit, compta
amb el segell de la Gene-
ralitat de Catalunya de
destinació de turisme es-
portiu. Vela, tennis, cross-

country, vòlei platja o fut-
bol són algunes de les
activitats que es poden re-
alitzar al municipi.

a més!

PRACTICAR TOT 

TIPUS D’ESPORTS

Les platges de Salou són totalment aptes per als nens.

COSTA DAURADA 15

15-16 salou OK:Layout 2 22/05/2017 18:33 Página 1



certificat com a establiment
preparat per acollir famílies
amb nens; escalfabiberons,
menús infantils, animació en
funció de l’edat dels nens,
protectors d’endolls, habita-
cions familiars, etcètera,
pràcticament tot pensat per-
què les vostres vacances si-
guin un èxit. 

Pel que fa a l’entreteni-
ment, a Salou descobrireu
un món de diversió, on l’a-
drenalina i les grans sensa-
cions no tenen fi. A PortA-
ventura World, situat a cinc
minuts de Salou, podreu
gaudir d’una gran varietat
d’atraccions i espectacles
de referència mundial, i el
Ferrari Land acaba d’obrir
les portes per oferir increï-
bles atraccions i espais fas-
cinants dedicats a la mítica
escuderia italiana.

A més, aquest any tampoc
no us podeu perdre Varekai,
l’espectacle del Cirque du
Soleil, que es podrà veure
entre els dies 6 de juliol i 13
d’agost.

L’estació nàutica de la
Costa Daurada, amb activi-

tats nàutiques per a tota la
família, us anima a gaudir
del mar en fly-board, esquí
nàutic, parasailing, snorkel o
en una excursió en vaixell.
Què... us hi animeu?

A BoscAventura, un parc
de tirolines al vell mig de Sa-
lou, trobareu desenes d’acti-
vitats per gaudir de la natura,
des de circuits d’altura, pas-

sant per l’escalada, el paint-

ball o el minigolf. I si us agra-
da l’automobilisme, a Salou
trobareu dos kàrtings: el tra-
dicional i l’elèctric.

Per complementar l’oferta
d’oci familiar us suggerim re-
servar energies per al cap-
vespre. A Salou, els capves-
pres al llarg de la costa són
espectaculars, com al Camí

de Ronda, on el vermell del
cel pren una nova dimensió i
dona la sensació de voler
acaronar les ones del mar.

Per acabar el dia, us pro-
posem que us apropeu fins a
les fonts cibernètiques situa-
des al passeig Jaume I, per
gaudir de l’espectacle de
llum i so que no us deixarà
indiferents.

Una opció molt divertida
per conèixer Salou és fer-ho
còmodament des del tren tu-
rístic, gaudint del paisatge,
la gent i l’ambient de la capi-
tal de la Costa Daurada, du-
rant tot l’any.

Si voleu més informació,
no dubteu a consultar la nos-
tra pàgina web, www.visitsa-

lou.eu.

Els capvespres al
llarg de la costa són
espectaculars, com
al Camí de Ronda

Una opció molt
divertida per conèixer
Salou és fer-ho des
del trenet turístic

La gastronomia és una de les senyes d’identitat del municipi.

16 COSTA DAURADA

L’estació nàutica de la Costa Daurada proposa activitats per a tota la família.
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ESSÈNCIA MEDITERRÀNIA
CAMBRILS

Cambrils és un municipi turístic d’esperit acollidor, familiar i tranquil, amb
clares arrels marineres i agrícoles, clima suau tot l’any i un litoral de grans platges.

l tradicional port
pesquer de Cam-
brils l’identifica

com un poble mariner que ha
sabut mantenir les arrels, i
ofereix al visitant una estam-
pa turística única, sobretot a
la tarda, quan arriben les bar-
ques després d’una jornada
de pesca. Un altre dels atrac-
tius és, sens dubte, el barri
antic, ple d’encant i vida.

Cambrils és una destina-
ció ideal per a famílies. El se-
gell de garantia i qualitat que
atorga l’Agència Catalana de
Turisme assegura allotja-
ments, restaurants i serveis
especialment adaptats a les
necessitats de les famílies
que ens visiten.

El clima suau i les
instal·lacions, equipaments i
allotjament especialitzats,
permeten practicar activitats
a l’aire lliure i esportives tot
l’any. L’oferta esportiva a
Cambrils és variada, des de
la possibilitat de recórrer el li-
toral a peu, fent running o en
bicicleta pels més de 23 Km
de carril bici a practicar tota
mena d’esports al mar de la
mà de l’Estació Nàutica Cos-
ta Daurada.

Cambrils és un municipi
certificat com a Destinació de
Turisme esportiu, està espe-
cialitzat en vela, futbol i ciclo-

turisme. És un punt de parti-
da estratègic pels practicants
del ciclisme de carretera,
doncs disposa d’allotjament i
empreses de serveis especia-
litzats i comunica amb l’inte-
rior de la Costa Daurada mit-
jançant una xarxa de
carreteres tranquil·les i poc
transitades, de paisatges im-
pressionants.

L’oferta esportiva
permet fer des de
‘running’ o bici fins a
activitats nàutiques

E

Cambrils és considerada la Capital Gastronòmica de la
Costa Daurada, i compta amb més de 150 establi-
ments especialitzats en cuina marinera i d’avantguar-
da. El municipi compta amb dos restaurants amb Estre-
lla Michelin, Can Bosch i el Rincón de Diego.

CAPITAL GASTRONÒMICA 

L’apunt

PMT CAMBRILSCambrils és una destinació ideal per gaudir en família.

!
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o podeu marxar de
Cambrils sense vi-
sitar el Parc Samà,

un fantàstic espai situat a 5
quilòmetres del municipi en
direcció a Montbrió, que està
envoltat d’oliveres, vinyes i
ametllers. Es tracta d’un ma-
jestuós jardí històric catalo-
gat com a Bé Cultural d’Inte-
rès Nacional, i que va ser
totalment renovat la passada
primavera.

El Parc Samà es troba
dins d’un espai natural únic, i
és el llegat indià del Marquès

de Marianao. El parc es ca-
racteritza per un disseny i un
urbanisme modernista amb
grutes, passarel·les,  i bancs
que evoquen roques, conqui-
lles i rames. Juncs i plata-
ners màgics i elegants vore-
gen el llac del Parc Samà, on
viuen algunes espècies ani-
mals característiques, com
ara ànecs i  tortugues.

Si sou amants dels ani-
mals també podreu contem-
plar algunes aus exòtiques,
com ara gucamais, daines en
semillibertat i paons i faisans
que corren al voltant de la
cascada, testimonis de la
vostra visita. Aquest indret us
enamorarà.

ENAMOREU-VOS DEL PARC SAMÀ
L’espai, situat a pocs quilòmetres de la població, es troba en
un marc natural únic i es caracteritza pel seu disseny modernista.

CAMBRILS

El Parc Samà és un indret emblemàtic.
RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ/DNA

N
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DESCOBREIX LA CIUTAT
Tres itineraris teatralitzats permeten
conèixer de prop diferents aspectes de 
la història i les tradicions del municipi.

CAMBRILS

urant els mesos de
juliol i agost, Turis-
me de Cambrils,

juntament amb el Museu
d’Història de Cambrils orga-
nitzarà tres itineraris guiats
per diferents punts de la po-
blació. L’empresa encarrega-
da d’aquesta activitat es Cò-
dol Educació, i la novetat
d’aquest any és que la ruta
teatralitzada pel nucli antic
també es farà en francès.
Les diferents propostes són:

-Vespres al Barri Antic: De
la mà d’un pàges d’inici de la
dècada dels anys 30, reviu-
reu pels carrers del barri an-
tic la vida quotidiana amb
anècdotes, històries i tradi-
cions més característiques

de Cambrils. Al finalitzar s’ob-
sequia amb una degustació
de productes quilòmetre zero
al Museu Agrícola. Tots els di-
marts (en francès) i diven-
dres. Preu adults: 6 euros.
Nens fins a 12 anys gratuït.

-Vespres al Port: a través
del Cinto, un mestre d’aixa,
coneixerem i aprendrem la
història del port de Cambrils,
els remenadors de sàrcies,
els pirates i altres succes-
sos. Tots els dimecres. Preu
adults: 4 euros. Nens fins a
12 anys gratuït.

-Vespres a la Romana: els
visitants faran una immersió
vivencial lúdica de la vida a la
vila acompanyats per la domi-

na o el vilicus. En la visita a
més del vestuari, materials
d’attrezzo, reproduccions ro-
manes, imatges i jocs, s’uti-
litzarà la tecnologia de la rea-
litat virtual. Es durà a terme
els dies 27 de juliol i 3 d’a-
gost, en dues sessions: a les
17.30 h, en català, i a les
18.30 h, en castellà.

D

Les rutes guiades es
fan conjuntament
amb el Museu
d’Història de Cambrils

Un trenet turístic que recorre la població. PMT CAMBRILS

COSTA DAURADA20
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l cantant britànic
Tom Jones, una de
les figures més em-

blemàtiques de la història de
la música –amb més de 50
anys de trajectòria sobre els
escenaris– actuarà divendres
28 de juliol al Parc del Pinaret

de Cambrils, dins la 43a edi-
ció del Festival Internacional
de Música, que se celebrarà
entre el 27 de juliol i el 13
d’agost. Les entrades es po-
den adquirir a Ticketea,
www.fimcambrils.cat i a l’Ofi-
cina de Turisme de Cambrils. 

A més del concert de Jo-
nes, el primer després d’una
llarga absència  a la província
de Tarragona, ja han confir-
mat la seva assistència al
festival artistes de reconegut
prestigi internacional com ara
Michael’s Legacy (27 de ju-

liol), Rosana (29 de juliol),
Gemeliers (30 de juliol), Love
of Lesbian (4 d’agost), Ana
Tor roja (5 d’agost), Robe (dia
6), The Cranberries (dia 7),
Jarabe de Palo (dia 10) i Ro-
ger Hodgson (11 d’agost), en-
tre d’altres.

El cantant britànic és el cap de cartell del 43è Festival Internacional de Música.

E

CAMBRILS

TOM JONES, CONVIDAT DE LUXE
Tom Jones, Love of Lesbian i Ana Torroja, alguns dels protagonistes del festival d’aquest any.

COSTA DAURADA 21
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LA TEVA CASA DE VACANCES
MONT-ROIG DEL CAMP I MIAMI PLATJA

El municipi disposa de tot tipus d’allotjaments, i atractius com onze cales
salvatges, platges paradisíaques i activitats i propostes per a tota la família.

omptant els dies
per anar-te’n de va-
cances? A Mont-

roig del Camp i Miami Platja
hi trobaràs l’allotjament ideal
per gaudir de la tranquil·litat
que més desitges. 

Càmpings de primer nivell
amb tots els serveis i como-
ditats, bungalous i tendes
glamping, parcel·les davant
del mar, accés directe a la
platja, i tots envoltats de na-
tura mediterrània.

Si prefereixes un aparta-
ment o una casa amb pisci-
na, terrassa, jardí, a pocs
metres del mar o a prop de
la muntanya...també ho tro-
baràs! N’hi ha més de 1.700
per escollir!

L’hotel és la teva opció
per anar de vacances? A
Mont-roig i Miami podràs
triar el que millor s’adapti a
les teves necessitats; a
pocs metres de la platja, a
l’interior, amb piscina... to-
tes les opcions que t’imagi-
nis hi són!

Què és el que fa que
Mont-roig i Miami sigui ide-
al? La calma que s’hi respi-

ra, la proximitat, l’accessibi-
litat i la fantàstica simbiosi
del mar i la muntanya, que
fa que en menys de deu mi-
nuts et puguis trobar enmig
de boscos mediterranis o
navegant amb caiac els més

de 10 quilòmetres de costa
del municipi. 

El tresor més ben guardat
de Miami Platja són les seves
onze cales salvatges amb
noms que ja ho diuen tot: Ca-
la Misteri, Cala del Solitari,

El genial Joan Miró va fer de Mont-roig i Mia-
mi la seva casa de vacances, atret pels co-
lors del paisatge i la infinitat de matisos que
sorgeixen del mar i la muntanya. Una gran
experiència és anar fins al punt des d’on va
inspirar-se i pintar molts quadres mundial-
ment coneguts. Al Centre Miró es poden lle-
gir i entendre curiositats ben singulars.

PAISATGES DE JOAN MIRÓ

! Cultura

El nucli de Mont-roig del Camp té més de 800
anys d’història. La gran riquesa patrimonial et
transportarà a altres èpoques. L’ermita de la
Mare de Déu de la Roca, des de la qual hi ha
una vista espectacular, les monumentals barra-
ques de pedra seca, o l’església de Sant Mi-
quel són una petita mostra de la història més
antiga del municipi. Descobreix-la!

UN NUCLI AMB MÉS DE 800 ANYS

Història!

C

A Mont-roig hi ha
més de 1.700
apartaments i cases
turístiques 

Les platges disposen de tots els serveis i estan certificades amb Bandera Blava. RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ
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Cala de les Sirenes...quan
les descobreixis, no en vol-
dràs marxar!  

També trobaràs platges
gairebé paradisíaques, algu-
nes de les quals compten
amb la prestigiosa Bandera
Blava, concretament la platja
de la Pixerota i la platja Cris-
tall, per la qualitat de l’aigua i
els nombrosos serveis que
s’hi ofereixen. 

Saps que a Mont-roig i
Miami et pots banyar amb la

teva mascota? Des d’aquest
estiu, el municipi compta
amb un espai apte per a gos-
sos, la platja de la Punta del
Riu.

Si vols gaudir en família de
les teves vacances a Mont-
roig i Miami, hi trobaràs tot
un conjunt de serveis i activi-
tats que ompliran la teva es-

tada de llum i color: Cinema
a la fresca en un entorn únic,
animacions infantils que fa-
ran riure a grans i petits, una
àrea exclusiva per a famílies

a peu de platja, excursions
en bicicleta, visites guiades,
passejades amb el trenet tu-
rístic i moltes activitats idò-
nies per a tots...

A partir d’aquest any
et pots banyar amb la
mascota a platja de la
Punta del Riu 

A Mont-roig trobaràs un ampli ventall d’activitats per gaudir en família. JOAN CAPDEVILA VALLVÉ

22-23 montroig OK:Layout 2 19/05/2017 19:33 Página 2



er a molts aficio-
nats a la gastrono-
mia, degustar la

cuina mediterrània és un
dels màxims plaers terre-
nals. Hi estàs d’acord? 

A Mont-roig i Miami po-
dràs gaudir de productes
d’una qualitat excel·lent,
com ara l’oli d’oliva arbequi-
na de categoria extraverge
amb Denominació d’Origen
Siurana, o la farina de garro-
fa –un producte desconegut
per la majoria, però que con-
té infinitat de beneficis per
la salut, i que s’elabora amb
la polpa torrada de garrofes

del territori–, o bé la riquesa
de l’horta, tan present a la
cuina tradicional de tota la
Costa Daurada.

Tota aquesta riquesa gas-
tronòmica es fa palesa en
esdeveniments com les Jor-
nades Gastronòmiques del
Pop de Mont-roig del Camp i

UN PARADÍS GASTRONÒMIC
L’oli d’oliva, la farina de garrofa o el pop són els productes estrella de la zona

MONT-ROIG DEL CAMP I MIAMI PLATJA

P

Mont-roig és ideal per als amants de la bona cuina.

Les Jornades
Gastronòmiques del
Pop arriben aquest
estiu a la 10a edició

COSTA DAURADA24
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Miami Platja, que aquest es-
tiu arriben a la desena edi-
ció. 

Els fons rocosos del lito-
ral del municipi representen
l’amagatall idoni pels pops
que hi habiten. D’aquí ve la
celebració d’unes Jornades
Gastronòmiques que tenen
el pop com a protagonista
principal dels plats que ela-
boren els diferents restau-

rants de la població que hi
participen. 

El tret de sortida de la ci-
ta gastronòmica el dona la

Diada del Pop, una festa cu-
linària que aplega milers de
persones de la zona i d’arreu,
i que any rere any esperen
aquest dia per poder degus-
tar les diferents propostes
que aporten els restaurants
que hi prenent part. En
aquesta ocasió, la Diada del
Pop se celebrarà al bosquet
del Llastres, el dia 4 de juny
vinent.

La Diada del Pop
aplega cada any
milers de visitants
de la zona i d’arreu

Les Jornades del Pop se-
ran del 5 al 23 de juny,
una excel·lent època que
convida a gaudir d’una
proposta única. 

calendari!

CITA CULINÀRIA DEL
5 AL 23 DE JUNY

JAUME BOLDÚEl pop és protagonista d’unes jornades gastronòmiques específiques.
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ESPORTS PER A TOTS ELS GUSTOS
Activitats nàutiques, cicloturisme,
bicicleta de muntanya o senderisme 
formen una àmplia oferta recreativa.

MONT-ROIG DEL CAMP I MIAMI PLATJA

ls 12 quilòmetres
de litoral de Mont-
roig i Miami et per-

metran refrescar-te de la for-
ma que més t’agradi, ja sigui
fent caiac o pàdel surf men-
tre voreges les cales de Mia-
mi, sortint a navegar amb Ho-
bie Cat, fent windsurf,
divertint-te  amb la banana,
pedalejar amb els patins
aquàtics en família o fins i
tot, nedar fins al parc aquàtic
flotant de la Platja Cristall, to-

ta una aventura! Informa’t a
l’Estació Nàutica de la Costa
Daurada.

Si prefereixes el cicloturis-
me, tan si surts de Miami
Platja, com de qualsevol dels
càmpings, de Mont-roig, de
Bonmont, de les urbanitza-
cions... pots escollir el reco-
rregut que més s’adeqüi a
les teves preferències. Des
del mar, i a menys de 5 quilò-
metres. ja pots estar immers
a les muntanyes i iniciar l’as-

cens a colls de primera cate-
goria. Gaudeix del ciclisme en
carretera també a la teva ca-
sa de vacances! Perquè
Mont-roig i Miami disposa

d’allotjaments especialitzats,
rutes específiques de ciclis-
me en carretera, establi-
ments tècnics i de lloguer de
bicicletes, i tot tipus de ser-

E

Es poden practicar tot tipus d’esports aquàtics.
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veis que faran de la teva es-
tada una experiència única.

Pel que fa a bicicleta de
muntanya, pots descobrir la
singularitat de la Costa Dau-
rada a través de les deu ru-
tes que ofereix el Centre BTT
de Mont-roig del Camp i Mia-
mi Platja. Unes propostes
que et faran recórrer gran
part del territori, on podràs
veure barraques de pedra
monumentals de més de 100
anys d’antiguitat, boscos i ca-
mins de terra vermella, o ro-
dar pel nucli antic de Mont-
roig del Camp. 

Ets més de caminar per la
platja o t’agrada perdre’t per
camins solitaris plens de cal-
ma? Estàs de sort, perquè a
Mont-roig i Miami podràs fer
llargues caminades per la so-
rra o pujar fins al punt més
alt del municipi, a la conegu-
da Muntanya Blanca. Tria una
de les 7 rutes senyalitzades i
comença a viatjar! 

Si el golf és una de les te-
ves passions, no pots dei-
xar escapar l’oportunitat
de jugar en un dels millors
camps del continent euro-
peu, dissenyat pel recone-
gut arquitecte Robert Trent
Jones Jr. El camp de golf
Bonmont compta amb 18
forats par 72, i està ge-
nialment integrat al paisat-
ge mediterrani de Mont-
roig i Miami, amb
obstacles naturals que po-
sen a prova a qualsevol,
búnquers, llacs, ponts i ar-
bres majestuosos. Això sí,
després de jugar, relaxa’t
a la Casa Club, on gaudi-
ràs d’unes vistes realment
espectaculars!

a més!

UN ESPAI PER ALS

AMANTS DEL GOLF

A Mont-roig hi ha 10 rutes de BTT. RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ
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UN LLOC PER DESCONNECTAR
L’HOSPITALET DE L’INFANT I LA VALL DE LLORS

La fusió d’activitats i experiències marines amb els esports de muntanya fan
de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors una destinació única a la Costa Daurada.

’Hospitalet de l’In-
fant i la Vall de
Llors és un d’a-

quells llocs per descobrir que
ens ofereix la Costa Daura-
da. Aquesta destinació des-
taca per les seves platges
tranquil·les i d’aigües trans-
parents. La proximitat de la
muntanya amb el mar Medi-
terrani ens ofereix, a més,
uns paisatges únics a la de-
marcació. Les llargues plat-
ges de sorra fina, que comp-
ten amb certificats de
qualitat, i l’entorn natural fa-
ciliten la desconnexió.

Aquesta sensació de ben -
estar es pot viure a les plat-
ges de la Punta del Riu, de
l’Arenal i de l’Almadrava, pe-

rò de manera especialment
intensa a la platja del Torn.
És naturista, està ubicada a
l’espai natural protegit de la
Rojala i no s’ha vist afectada
pel procés urbanitzador de
les últimes dècades.

La gran riquesa de l’Hospi-
talet de l’Infant i la Vall de
Llors respecte a altres desti-
nacions és que, a més d’atre-

sorar unes platges paradisía-
ques, ens permet descobrir
uns pobles amb encant, tant
de costa (l’Hospitalet de l’In-
fant i l’Almadrava), com d’in-
terior (Vandellòs, Masriudoms
i Masboquera).

L’Hospitalet de l’Infant i la
Vall de Llors és, per les seves
característiques, un lloc ideal
per desconnectar. Però, alho-

La proximitat de la
muntanya amb el
Mediterrani ofereix
paisatges increïbles

Les platges
permeten practicar
esports a la sorra i
activitats nàutiques

L

El municipi disposa d’un ric patrimoni històric i cultu-
ral, capitalitzat per l’hospital gòtic de l’Hospitalet de
l’Infant i per Ca la Torre de Vandellòs. Altres visites in-
teressants són a les fortificacions republicanes de la
guerra civil i el poble medieval de Castelló.

UN RIC PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL

L’apunt

RAFAEL LÓPEZ-MONNÉL’Hospitalet de l’Infant és idoni per practicar BTT

!
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ra, la seva fusió de mar i
muntanya fan d’aquest terri-
tori una destinació única per
practicar tot tipus d’activitats
esportives. Les possibilitats
de fer esport tant a l’aire lliu-
re com en espais tancats són
múltiples en aquest municipi,
gràcies al clima, la geografia i
l’àmplia oferta d’equipa-
ments.

A les platges es pot jugar
a diversos esports a la sorra
i practicar activitats nàuti-
ques com surf de vela, vela,
caiacs, banana, pàdel surf,
snorkel, submarinisme, etc.
Per als aficionats a l’snorkel i
al busseig, precisament,

s’habiliten a l’estiu unes ru-
tes submarines que perme-
ten als banyistes apreciar el
patrimoni natural submergit,
que alberga praderies de po-
sidònia de gran valor ecolò-
gic.

I a pocs quilòmetres de les
platges es poden recórrer els
nombrosos senders, a peu o
amb bicicleta. L’Hospitalet de
l’Infant i la Vall de Llors té
una xarxa de camins i pistes
forestals d’uns 180 quilòme-
tres de recorregut. Hi ha di-
verses rutes de senderisme,
senyalitzades i adaptades a
diferents nivells. També, i per
als que prefereixin fer recor -
reguts amb BTT, s’han creat 8
itineraris que transcorren per
tots els pobles del municipi i
que compten amb diferents
nivells de dificultat. A més a
més, també es pot practicar
golf al camp de pitch-and-putt
de la Figuerola, i fer escalada
i vies ferrades.Pàdel surf a les platges del municipi.

29COSTA DAURADA

El municipi compta
amb una extensa
xarxa de rutes de
BTT i senderisme

RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ
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LA COSTA DAURADA NATURAL
L’HOSPITALET DE L’INFANT I LA VALL DE LLORS

Les platges del municipi, molt tranquil·les i a tocar de la muntanya mediterrània,
destaquen pels paisatges, la poca massificació i la qualitat ambiental certificada.

ar o muntanya? A
l’Hospitalet de l’In-
fant i la Vall de

Llors ningú no s’ha de veure
obligat a triar entre una opció
o una altra perquè fusiona
ambdós elements. Platges
naturals i tranquil·les a tocar
de la muntanya mediterrània.
Aquest és un dels grans
atractius d’aquest territori.

I és que l’Hospitalet de
l’Infant i la Vall de Llors està
ubicat al límit natural de la
Costa Daurada amb les Ter -

res de l’Ebre, a la part meri-
dional de la Serra de Llabe-
ria. Per aquest motiu, és un
indret ideal des d’on conèixer
el conjunt de la destinació.
Reuneix, a més, el millor de
la Costa Daurada i de les Ter -
res de l’Ebre, ja que disposa

de platges quasi verges, de
sorra fina, però també de
molts i diversos espais natu-
rals i d’interès ambiental,
tant de costa com de mun-
tanya, en alguns casos prote-
gits per les seves peculiari-
tats paisatgístiques i pel seu
alt valor en biodiversitat.

Aquest any, a més, el mu-
nicipi ha aconseguit el segell
de sender blau pel camí lito-
ral del Jonquet. El sender
guardonat (el quart de tota la
demarcació de Tarragona) és
de baixa dificultat, ideal per a
les famílies, i uneix dues plat-
ges de bandera blava, la de
l’Arenal i la del Torn. La de la
Punta del Riu, també amb
bandera blava, i la de l’Alma-
drava, són les altres dues
platges de l’Hospitalet de
l’Infant i la Vall de Llors.
Aquesta darrera està ubicada
en un pintoresc nucli que té
el mateix nom i que està for-
mat per casetes blanques a
tocar d’un agradable passeig
marítim. Trobareu més infor-
mació a www.hospitalet-vall-

dellors.cat.

El camí litoral del
Jonquet ha obtingut
aquest any el segell
de sender blau

El paisatge fusiona elements de mar i muntanya.

M
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a cova del Llop Marí
és un dels punts
més misteriosos de

l’Hospitalet de l’Infant. Molts
curiosos s’hi acosten amb
caiac, fent surf de rem o, fins
i tot, nedant. És molt recoma-
nable fer una visita a aquesta
cova i descobrir un lloc únic. 

Es tracta d’una cavitat ex-
cavada pel mar a les entra -
nyes de la muntanya on, se-
gons explica la llegenda, vivia
el Llop Marí, un animal fan-
tàstic que atacava els pesca-
dors i pirates que s’hi acosta-
ven. La cova era el seu
amagatall. Cada estiu, a

l’Hospitalet de l’Infant, es re-
presenta la llegenda del Mar
Vivent, en què s’explica
aquesta història.

A la cova es pot gaudir
d’un espai que té uns 17 per
24 metres de diàmetre i 8,60
d’alçada màxima. Al fons d’a-
questa sala hi ha una petita
platja. Una xemeneia dona
inici a la galeria i una espec-
tacular columna la divideix en
un punt situat enmig. La visi-
ta es pot fer de manera parti-
cular o contactant amb algu-
na de les empreses que
ofereixen l’experiència d’arri-
bar a aquest punt màgic.

LA COVA DEL LLOP MARÍ
És un dels punts més misteriosos de la població i atrau multitud de curiosos.

L’HOSPITALET DE L’INFANT I LA VALL DE LLORS 

L

Visitar aquesta cova és descobrir un lloc únic.
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