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a Costa Daurada és
única! Els romans
se’n van enamorar

fa més de dos mil·lennis i des
d’aleshores, a recer del Medi-
terrani, són moltes les cultu-
res que s’hi han instal·lat
gaudint de platges úniques i
terres riques, i deixant-nos el
llegat d’un patrimoni singular.

Amb més de vuitanta quilo-
metres de façana marítima,
les seixanta platges de la
Costa Daurada són acarona-
des per les càlides aigües
del Mediterrani. Vine a cap-
bussar-te i relaxa’t a les plat-
ges de sorra daurada: algu-
nes són llargues però
tranquil·les, d’altres són peti-
tes cales amb pins que gaire-
bé arriben a tocar el mar.

A la Costa Daurada hi po-
dràs seguir les petjades de la
història. A Tarragona, la roma-
nitat hi va bastir monuments
com l’amfiteatre, el circ, la
vil·la romana dels Munts d’Al-
tafulla o Centcelles a Cons-
tantí, tots Patrimoni de la Hu-
manitat.

A l’interior descobreix el
monestir de Poblet. Protegit
com a Patrimoni de la Huma-
nitat, és el conjunt del Cister
més gran d’Europa, que es
complementa amb el de San-
tes Creus i un entorn únic.

Si t’apassiona l’art no
pots escapar-te a la Costa
Daurada sense descobrir les
pintures rupestres. A Mont-
blanc i també a Capçanes,
ambdues Patrimoni de la Hu-

PTCD | JOSÉ CARLOS LEÓN

Cala Fonda, un dels principals atractius paisatgístics de la Costa Daurada.

La Costa Daurada pot con-
vertir-se en una destinació
perfecta per alimentar cos
i ment. Antics balnearis
enmig de la natura, cen-
tres de talassoteràpia o
innovadors spa de ciutat
per desconnectar del món
exterior. Et convidem a
descobrir espais com
Aquatonic (Montbrió del
Camp), Aquum Spa &
Wellness (Vila-seca), Spa
Balneari de Vallfogona o
Explore Spa by Le Méri-
dien (el Vendrell), entre
d’altres.  

a més!
‘SPA’ I TERMALISME

La Costa Daurada té
una façana marítima
de 80 quilòmetres i
60 platges

A l’interior destaca
el monestir de Poblet,
el conjunt del Cister
més gran d’Europa

VINE A DESCOBRIR 
UN INDRET ÚNIC

INTRODUCCIÓ
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manitat, s’ofereixen visites
guiades per entendre i desco-
brir la iconografia que utilitza-
va l’homo sapiens.

I a les places de la Costa
Daurada hi trobaràs els mi-
llors castellers del món! Fa
més de dos segles que van
néixer a Valls i des d’alesho-
res hi ha un centenar de co-
lles castelleres. Però si vols
conèixer l’essència d’aquest
Patrimoni de la Humanitat, vi-

ne a la Costa Daurada i res-
segueix, durant la temporada,
les places més castelleres
del món, on la passió per to-
car el cel es transmet de pa-
res a fills.

La Costa Daurada és tam-
bé un esclat de sabors amb
una gastronomia que té el Pa-
trimoni de la Humanitat de la
dieta mediterrània com a fil
conductor d’una carta que es
complementa amb vins ben

singulars, que incorporen les
aromes de les fruites i l’ADN
del seu terroir.

Aquesta temporada, també
podràs descobrir Mas Miró,

un dels escenaris de l’uni-
vers que Miró va teixir junta-
ment amb Barcelona i Mallor-
ca. El Mas és a Mont-roig i
està format per un conjunt on
Miró va crear i mantenir el
vincle amb la natura.

I al municipi de Cambrils,
el Parc Samà, un jardí romàn-
tic del segle XIX amplia l’ofer-
ta on podràs conèixer el lle-
gat colonial impulsat per
Salvador Samà.

La gastronomia té
el Patrimoni de la
Humanitat de la
dieta mediterrània

PTCD | JOAN CAPDEVILA
Durant la temporada es poden resseguir les principals places castelleres del món. 

L’oferta de la Costa Daurada es complementa amb una sèrie d’acti-
vitats pensades perquè els pares i mares puguin experimentar amb
els fills noves sensacions en un entorn natural. Les opcions per
gaudir del temps de lleure i descobrir els seus encants no s’acaben
mai: les famílies podran compartir estones de platja, excursions per
la muntanya, activitats d’animació i esports, entre altres sorpreses.
Moltes de les platges de la Costa Daurada, a més, estan certifica-
des per la Generalitat de Catalunya com a Destinació de Turisme Fa-
miliar.  

UNA DESTINACIÓ IDEAL PER GAUDIR EN FAMÍLIA

a més!

4 COSTA DAURADA
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PLATGES, PAISATGE I NATURA
EL LITORAL

Tant si preferim la platja com les zones allunyades de les aglomeracions, el
mar Mediterrani ens ofereix múltiples opcions de lleure per gaudir-lo al màxim

nes vacances sen-
se mar no són
unes vacances

completes. Està comprovat
que veure l’horitzó del mar
provoca una sensació de ben-
estar inigualable. Així com
sentir com les onades acu-
deixen rítmiques a la sorra o
percebre aquesta olor de sal
inconfusible que ens embria-
ga quan ens acostem a la
costa. Tant si ets de platja,
com si t’agrada gaudir de la
naturalesa al litoral lluny de
les aglomeracions, com si
prefereixes fer exercici físic
en contacte amb l’aigua del
mar, pots triar el pla que més
et sedueixi per viure al mà-
xim el Mediterrani.

Dunes, penya-segats, es-
tanys d’aigua salobre, boscos
mediterranis, zones estanca-
des i aiguamolls... Demana al
litoral allò que desitgis i la
Costa Daurada t’ho oferirà!
De fet, la varietat d’espais
naturals protegits per la seva
singular biodiversitat és un
dels seus valors principals.
La desembocadura del riu

Gaià, amb la seva destacada
vegetació de ribera, els eco-
sistemes humits i amb dunes
de Torredembarra, la petita
llacuna litoral de la Pineda o
la reserva marina situada
prop de Coma-ruga són al-
guns dels espais singulars
que pots visitar si ets un ena-
morat dels misteris de la na-
turalesa.

Està comprovat que
veure l’horitzó del mar
provoca un benestar
inigualable

La varietat d’espais
naturals protegits és un
dels valors principals
de la Costa Daurada

U

Els excursionistes han conquerit els preciosos senders
que recorren la costa i que porten els noms de Camins
de Ronda. Aquestes rutes ens permetran desplaçar-nos
entre pobles, conèixer paisatges idíl·lics inaccessibles
al transport motoritzat i activar el nostre cos amb un
exercici moderat i reconfortant.

CAMINS DE RONDA I RUTES
a més

PTCD | JOSÉ CARLOS LEÓNPaisatge marítim a Altafulla, al moment del capvespre.

!
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’imagines connec-
tar amb el misticis-
me i iniciar-te a

l’estudi dels que van ser els
principals centres culturals
de l’edat mitjana? La Costa
Daurada va ser un centre ra-
diador de cultura durant
aquesta època, en què un ti-
pus de vida monàstica, basa-
da en el treball i l’estudi, va
recórrer Europa. Des de Fran-
ça, arriba l’orde del Cister,
que es va establir a les nos-
tres comarques. Al voltant
dels monestirs s’hi van aixe-
car edificis administratius,
hospitals, capelles, cases
d’artesans i es van crear
granges.

Actualment podem reme-
morar aquesta vida medieval
a través de La Ruta del Cis-
ter, un recorregut per tres mo-
nestirs, el de Poblet –catalo-
gat com a Patrimoni Mundial
per la Unesco–, el de Santes
Creus i el de Vallbona de les

Monges, aquest últim ja a la
província de Lleida. Poblet
continua tenint una comunitat
monàstica activa. Els homes
es poden allotjar al monestir i
compartir la rutina diària amb

els monjos. El monestir de
Vallbona ha conservat la co-
munitat de monges durant
més de 850 anys i ofereix la
possibilitat a les dones de fer
recessos espirituals. El mo-

nestir de Santes Creus, d’al-
tra banda, és un dels més
grans i més ben conservats
dels conjunts monàstics cis-
tercencs que existeixen ara
mateix al món.

DESCOBREIX LARUTADELCISTER
Un recorregut cultural permet conèixer de primera mà l’herència dels grans
monestirs cistercencs, com ara Poblet, Santes Creus o Vallbona de les Monges

T

PATRIMONI

ladiadors enfron-
tant-se a les feres a
l’arena d’un amfite-

atre romà. O encara millor,
les rodes dels carros derra-
pant per guanyar la carrera,
mentre el públic coreja el
nom dels participants. Fa
més de 2.000 anys, a Tarra-
gona, passaven escenes com
aquesta. Els romans van arri-
bar a la Costa Daurada el
200 abans de Crist i van fun-
dar Tarraco. Si passeges per

aquesta ciutat, declarada Pa-
trimoni de la Humanitat per
la Unesco, podràs tocar la
muralla i contemplar l’amfite-
atre, que treu el cap al mar
Mediterrani, o el fòrum, que
era el punt de trobada i de
reunió de les elits locals. Pe-
rò per si alguna cosa van ser
coneguts els romans va ser
per bastir noves infraestruc-
tures, com ara l’espectacular
aqüeducte de les Farreres o
Pont del Diable.

TARRAGONA, CIUTAT ROMANA

G

L’amfiteatre romà de Tarragona. PTCD | JOAN CAPDEVILA

El monestir de Poblet està catalogat com a Patrimoni Mundial per la Unesco.
FERRAN AGUILAR

COSTA DAURADA6
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UN UNIVERS DE SABORS
GASTRONOMIA

La Costa Daurada ofereix tot un viatge per la bona taula a través d’infinitat de
productes, receptes i jornades gastronòmiques que se celebren al llarg de tot l’any

enjar, beure i esti-
mar... Com poètica-
ment expressava

aquella pel·lícula d’Ang Lee,
hi ha plaers que estan per
sobre de qualsevol altre. A la
Costa Daurada podràs experi-
mentar un viatge a la bona
taula amb una infinitat de
productes, receptes i jorna-
des festives.

L’avellana de Reus, l’oli de
Siurana, el calçot de Valls,
les patates de Prades o el
peix blau són alguns dels im-
prescindibles de la zona. No
hi ha dubte que el Mediterra-
ni, amb les seves olors i gus-
tos, marca la vida quotidiana
i alimentària d’aquest territo-
ri. Els paladars més exquisits
poden degustar una calçota-
da al març, un bon civet de
senglar a l’hivern, un rossejat
de fideus tot l’any, un plat del

mundialment conegut xató, i
fins i tot es poden endolcir
amb el típic menjar blanc de
Reus. Tot ben variat, combi-
nant verdura amb carn, peix
amb fruita, amb una gran
presència dels fruits secs i
del vi.

Molts municipis organitzen
jornades gastronòmiques per
mostrar la riquesa gastronò-
mica i enològica de les terres
tarragonines. En aquest sen-
tit, és possible assistir, entre
d’altres propostes, a xatona-
des populars, fires del vi, de
l’oli o de l’avellana... Així ma-
teix, també hi ha jornades
específiques de productes,
com l’Encarxofa’t, les Jorna-
des del romesco o les Jorna-
des de la galera, a Cambrils;
les de la tonyina a l’Hospita-
let de l’Infant, o la Diada gas-
tronòmica de la truita amb
suc a Ulldemolins.
A més, en localitats com

Torredembarra es poden visi-
tar les llotges de pescadors i
assistir a les subhastes, o
convertir-se en pescador per
un dia a través de les activi-
tats que s’organitzen.

Les receptes culinàries de la zona s’han
transmès de generació en generació. Sovint,
una tradició oral que ha quedat enregistrada
en llibres de cuina o receptaris. Si vols expe-
rimentar in situ els rituals que envolten la
preparació d’aquestes receptes, no deixis
escapar les Jornades gastronòmiques que
se celebren arreu de la Costa Daurada.

TOTA UNA TRADICIÓ CULINÀRIA

! les receptes

Les Denominacions d’Origen Protegides fan
referència a productes d’una àrea geogràfica
concreta amb unes especials qualitats. A la
Costa Daurada, l’oli de Siurana o l’avellana de
Reus tenen la distinció. També cal destacar el
vi del Priorat, amb Denominació d’Origen Qua-
lificada. La dieta mediterrània, a més, està re-
coneguda com a Patrimoni de la Humanitat.

GARANTIA DE MÀXIMA QUALITAT

denominació d’origen!

M

El xató, una de les especialitats de la zona. PTCD | JOAN CAPDEVILA

COSTA DAURADA 7

A Torredembarra és
possible visitar la
llotja i convertir-te en
pescador per un dia
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VIU LA FESTAMAJOR
És una de les festes més arrelades a la comunitat i la més popular de la vila,
i manté intactes els elements, els actes i l’estructura des de mitjan segle XIX

a festa major del
Vendrell, que se ce-
lebra del 25 al 28

de juliol, té la particularitat
d’estar organitzada cada any
per sis persones, anomena-
des administradors de Santa
Anna.

Aquest grup de persones
és escollit per l’àrea de Cul-
tura de l’ajuntament del Ven-
drell, pel Consell d’Entitats i
pels exadministradors. Els
administradors de Santa An-
na s’encarreguen d’adminis-
trar i gestionar els recursos
municipals destinats a la fes-
ta major, i obtenen les col·la-
boracions voluntàries neces-
sàries de les empreses del
Vendrell, així com de la co-
marca i la rodalia per finan-
çar la celebració.

Els actes tradicionals i ele-
ments folklòrics que omplen
els quatre dies oficials de la
festa donen a la festa major
un caràcter únic de tradició i
continuïtat. Entorn de la figu-
ra de Santa Anna (patrona de
la vila) tenen lloc actes em-
blemàtics com el trasllat de
la imatge a casa dels Por-
tants d’Honor de l’any, la Cer-
cavila de Foc, l’encesa del
campanar, el castell de focs,
els balls a plaça i les cercavi-
les dels vint-i-un balls folklò-
rics: Ball de Diablons, Ball de
Diables, Àliga, Aligueta, Lleó,
Lleonet, Ball de les Pandere-
tes, Ball de la Patatuf, Ball
dels Cercolets, Ball de Figue-
taires, Ball de Faixes, Ball de
Panderos, Ball de Pastorets,
Ball de Gitanes, Ball de bas-

A la vila del Vendrell hi tro-
bareu una oferta museísti-
ca completa, amb equipa-
ments de referència com
la Vil·la Museu Pau Ca-
sals, el Museu Deu, la Ca-
sa Museu Àngel Guimerà,
la Casa nadiua de Pau Ca-
sals o la Fundació Fenosa.
El municipi, a més, forma
part de la Ruta del Paisat-
ge dels Genis, un projecte
molt potent que abraça tot
el territori de la Costa
Daurada.

a més!
UNA COMPLETA
OFERTA MUSEÍSTICA

L La celebració té lloc
del 25 al 28 de juliol i
l’organitza un grup de
sis administradors

Els actes tradicionals
i folklòrics donen a la
festa un caràcter únic
de tradició i continuïtat

DGC FOTOGRAFIAEl Ball de Diables, un dels actes folklòrics més importants de la festa major. 

EL VENDRELL

COSTA DAURADA8
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COSTA DAURADA10

tons, Ball de Cintes, Ball de
Cavallets, Gegants, Nans,
Nanes del Vendrell i l’Agrupa-
ció Musical de Santa Anna,
acompanyats cadascun per
les colles de grallers o músi-
ca que els pertoca.

També s’hi poden trobar
les representacions del Ball
de Malcasats, espectacles
infantils al carrer, al vespre
les millors orquestres a la
Rambla i, per als més joves,
concerts de nit.

Durant quatre dies els car-
rers s’omplen de gent per
acompanyar els entremesos
i balls populars en les seves
actuacions durant les cerca-
viles, per emocionar-se amb
la ballada d’honor a Santa
Anna i la diada castellera, o
per presenciar l’espectacle
pirotècnic més gran de la
contrada amb la Cercavila de
Foc dels quinze grups (Ball
de Diablons, Ball de Diables,
La Víbria, el Caramot, les Pu-
ces, el Tallot, el Cabrot, el
Bou de Foc, la Mulassa, el
Borinot, i deu colles convida-
des), que finalitza amb l’em-
blemàtica Carretillada a càr-
rec del Ball de Diables (colla
centenària) i culmina amb
l’emblemàtica encesa del
campanar, element simbòlic
datat l’any 1700 i únic de tot
el territori, que combina l’es-
pectacle pirotècnic amb l’en-
cesa de l’estructura del cam-
panar.

Veniu a gaudir de la festa
major!

La festa es completa
amb espectacles
infantils, orquestres
i concertes de nit

El correfoc culmina
amb l’encesa del
campanar, element
que data del 1700

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, que les fa especialment
saludables.

PLATGES TRANQUIL·LES I SALUDABLES

a més

DGC FOTOGRAFIA
L’encesa del campanar i una de les cercaviles. 

!

8-10 vendrell OK:Layout 2 15/05/2018 17:41 Página 2



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
Torre 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 tran-
quil·les, l’espai natural dels
Muntanyans, el far, diversos
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 Munta-
nyans, 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
vistes privilegiades de tot el
litoral.

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.

!

COSTA DAURADA 11

11-12 torredembarra OK:Layout 2 17/05/2018 10:29 Página 1



COSTA DAURADA

Durant tot l’any, Torredem-
barra 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), les activi-
tats de circ Pleniluni (del 2
al 4 d’agost), o la Festa Ma-
jor de Santa Rosalia (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, el 28 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
(21 de juliol i 3, 10, 14 i 25
d’agost). D’altra banda, du-
rant tot l’estiu, del 23 de juny
a l’11 de setembre, s’organit-

zen visites guiades a la zona
del far i el castell, i també
d’altres rutes per tal de co-
nèixer el nucli antic i el patri-
moni 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 15 i
16 de setembre, o el festival
Torredembarra és Música, el
6 i 7 d’octubre, una cita que
té com a objectiu potenciar
els músics i les formacions
locals. La setmana següent,
els dies 12, 13 i 14 d’octu-
bre, té lloc la Fira de la Cer-
vesa Artesana.

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 carta diferents plats dels ranxets, elaborats tots ells amb pro-
ductes de primera qualitat. Aquestes propostes es poden consultar a
la pàgina web www.turismetorredembarra.cat. 

EL RANXET, PLAT TÍPIC DEL MUNICIPI

gastronomia!

12
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DIVERSIÓ ARRAN DE MAR
VILA-SECA, LA PINEDA PLATJA

Platges tranquil·les, esports, cultura i ‘wellness’, entre altres propostes,
configuren l’oferta turística d’una destinació per a tots els gustos i preferències

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

bell mig de la Costa Daurada
que ofereix als visitants una
gran varietat d’opcions per
passar unes vacances o una
escapada gràcies a la gran
oferta disponible. Platges
tranquil·les de gran extensió,
parcs temàtics, rutes a peu o
en bici, espais verds, centres
de benestar i wellness, ce-
llers i una interessant ruta
cultural pel centre històric de
Vila-seca per descobrir els
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 té el segell de qualitat
de Destinació de Turisme Fa-
miliar des de 2011, distinció
que concedeix la Generalitat
de Catalunya.

Un dels principals punts
d’atracció és la Pineda Platja
i el seu passeig marítim, amb
gairebé 4 quilòmetres de
platja de gran qualitat i amb
un alt valor paisatgístic i am-
biental, tal com ho certifica

la bandera blava de la Funda-
ció Europea d’Educació Am-
biental.

Si després de visitar Vila-
seca, la Pineda Platja encara
us queden forces per seguir
descobrint els racons d’un

dels indrets més bonics de la
Costa Daurada, podeu visitar
el Lumine Golf & Beach Club,
un resort esportiu amb més
de 200 hectàrees, distribuï-
des en tres camps de golf; o
el Beach Club, un espai amb

8 piscines tipus infinity; o bé
els cellers i les vinyes de
Clos Barenys i Vinyes del Ter-
rer i els centres d’aigües
Aquum Spa & Wellness i l’S-
pa & Wellness de l’hotel Gran
Palas.

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’esglé-
sia de Sant Esteve o el celler noucentista són
alguns dels indrets més emblemàtics.

CENTRE HISTÒRIC DE VILA-SECA
! cultura

PortAventura World és un dels parcs d’atrac-
cions més importants, amb sis àrees temàti-
ques. El Ferrari Land, d’altra banda, compta
amb més de 70.000 metres quadrats de di-
versió i adrenalina. L’atracció estrella és Red
Force, la muntanya russa més alta i ràpida
d’Europa. Per als amants de les activitats
aquàtiques, tant l’Aquapolis com el Costa Ca-
ribe ofereixen espectaculars atraccions.

ADRENALINA I ENTRETENIMENT
parcs temàtics!

V

La Pineda Platja compta amb certificació de bandera blava. 

COSTA DAURADA14
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ESPAIS VERDS EN FAMÍLIA
El municipi ofereix 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 entre
els mesos d’agost i febrer. La
visita és gratuïta i apta per a
totes les edats, on s’expli-
quen la història de l’indret i
els seus valors naturals, i
s’observen ocells amb pris-
màtics i espècies protegides.

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 que té 2,5 hectàrees
de superfície, i que està
situat en un marc privile-
giat, a primera línia de
mar. En aquest indret, els
visitants 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
connectats pel Raval
de la Mar, un gran vial
de 3 quilòmetres

La Séquia Major és una zona humida litoral protegida i un dels espais més emblemàtics de Vila-seca.

VILA-SECA, LA PINEDA PLATJA

COSTA DAURADA16
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#LIVESALOU
SALOU

Platja, gastronomia, esport i diversió als parcs temàtics són algunes de les
propostes perquè passeu les millors vacances a la capital de la Costa Daurada

a brisa marina
sempre us dona la
benvinguda a Sa-

lou. Al matí, les platges de la
capital de la Costa Daurada
són l’aixopluc ideal per al vi-
sitant que té ganes de des-
connectar. De fet, el mormo-
leig del mar s’escolta des de
cadascuna de les 9 platges i
cales de la destinació: les
més urbanes, és a dir, la de
Ponent, Llevant, Llarga o Ca-
pellans, disposen de totes
les comoditats i serveis.

Durant l’estiu, la de Lle-
vant obre el Club Infantil per
acollir els nens que vulguin
gaudir de les activitats que
s’hi organitzen. Si en canvi
preferiu prendre un bany a

l’abric de la natura, les cales
Font, Penya Tallada o Llengua-
dets són petits paradisos per
als amants d’aquesta conne-
xió amb el medi natural.

Al migdia, i per obrir la ga-
na, podreu refrescar-vos i fer
unes tapes a les diferents
guinguetes que es troben a
les platges urbanes de Salou.
Podreu degustar uns musclos

a la marinera, unes patates
braves, sèpia a la planxa o
peixet fregit acabat de pes-
car. Autèntiques delícies gas-
tronòmiques per a tots els
membres de la família, tot
gaudint de les vistes i la tran-
quil·litat de la platja.

Per als més actius, us pro-
posem descobrir Salou com
un lloc idoni per a la pràctica
de l’esport. Activitats nàuti-
ques com ara l’esquí nàutic,

el parasailing, l’snorkel o el
padel-surf, així com una ex-
cursió en vaixell, una ruta en
bicicleta per les carreteres de
la Costa Daurada, el futbol o
el triatló. Que, us animeu?

D’altra banda, a PortAven-
tura Park us esperen atrac-
cions, espectacles, botigues,
hotels i restaurants d’allò
més impressionants. A PortA-
ventura Caribe Aquatic Park,
el parc aquàtic de PortAventu-

ra, gaudireu de les piscines i
els tobogans més divertits
amb tota la família.

A Ferrari Land, un parc te-
màtic únic a Europa, podreu
descobrir tots els secrets de
la mítica marca italiana i del
seu creador, Enzo Ferrari. A
més, i com a novetat del
2018, els més petits de la
casa no es poden perdre la
nova Kid’s Area, una zona
amb atraccions pensades ex-

La platja de Llevant
disposa d’un club
infantil amb activitats
per als més petits

Els comerços de
Salou ofereixen una
variada oferta de
productes

L

Les platges de Salou son idònies per a tota la família.

17COSTA DAURADA
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clusivament per al públic in-
fantil.

Des de PortAventura, la
tornada a Salou és molt cò-
mode. I si no voleu agafar el
cotxe, ho podeu fer amb el
trenet turístic, amb parada al
centre de la capital de la Cos-
ta Daurada, i des del qual po-
deu conèixer la història de
Salou a través de les audio-
guies en diferents idiomes.

Un cop arribats de nou al
centre, els comerços de Sa-
lou us ofereixen una variada
oferta de productes. Podeu
posar-vos al dia amb les dar-
reres tendències de moda i
articles de bijuteria per lluir
aquest estiu, bellesa, souve-
nirs o complements.

Per acabar el dia, a Salou,
els capvespres al llarg de la
costa són espectaculars. Per-
meteu-nos suggerir dos llocs
molt especials: el camí de
ronda; aquí, el vermell del cel
pren una nova dimensió i do-
na la sensació que vulgui
acaronar les ones del mar. I
Pilons, on podreu seure i ob-
servar com el crepuscle va

oferint diferents tonalitats a
la vela construïda per Antoni
Rosselló.

I si voleu fer temps mentre
arribeu al vostre allotjament,
proposem que us acosteu
fins a les fonts cibernètiques
i lluminoses que hi ha al llarg
del Passeig Jaume I, on cada
nit gaudireu d’un espectacle
de llum i so sense igual.

Pel que fa a l’oci familiar, el trobareu als diferents parcs
de Salou. Boscaventura, situat al centre del municipi,
disposa de desenes d’activitats per gaudir de la natura:
circuits d’altura, escalada, paintball o minigolf, entre al-
tres propostes.

OCI FAMILIAR AL CENTRE DEL MUNICIPI

L’apunt!

Salou és una destinació única per als amants de l’esport i del paisatge.

18 COSTA DAURADA

17-18 salou OK:Layout 2 14/05/2018 17:18 Página 2



UNADESTINACIÓ FAMILIAR
Cambrils és un municipi ideal per viure en família, amb activitats tot l’estiu i
platges certificades amb Bandera Blava, especialment pensades per als més petits

ambrils és una des-
tinació ideal per a
famílies. El segell

de garantia i qualitat que
atorga l’Agència Catalana de
Turisme, de la Generalitat de
Catalunya, assegura que els
allotjaments, els restaurants
i els serveis del municipi esti-
guin especialment adaptats a
les necessitats de les famí-
lies que el visiten.

Des del Patronat de Turis-
me de Cambrils es potencia-
rà durant els mesos de juliol i
agost les activitats familiars
durant tots els dies de la set-
mana. A més, dos dies a la
setmana hi haurà especta-
cles infantils al carrer, i altres
dos dies espectacles de mú-
sica pels carrers del port i la
vila.

Un dels principals atrac-
tius del municipi són les plat-
ges. L’any 2017, quatre plat-
ges de Cambrils van ser
premiades per la Unió Euro-
pea amb la distinció de quali-
tat de Bandera Blava: la Llo-
sa, Prat d’en Forès-Regueral,
Cavet i la Platja de Vilafor-
tuny. Les platges de Cambrils
resulten idònies i estan pen-
sades per als més petits,
amb oasis de palmeres, jocs
per a l’aprenentatge, platafor-
mes flotants, llits elàstics i
un Miniclub.

Altres grans atractius de
Cambrils és veure l’arribada
de les barques, com feinegen
els pescadors i passejar pel
barri antic. Escenes que re-
memoren el sey passat més
tradicional i authentic...

Aquest estiu es reprenen
les visites teatralizades
pel nucli antic i pel port de
Cambrils, amb un nou ho-
rari més al tard per arribar
a més turistes. En la ruta
al barri antic se sortirà del
port i es pujarà cap al nu-
cli històric amb trenet. En-
guany també s’afegeix
una nova visita acompan-
yada amb la Cofraria de
Pescadors, on es pot veu-
re l’arribada de les bar-
ques i la postsubhasta de
peix. També s’afegeix una
ruta en trenet fins el Parc
Samà.

a més!
VISITES GUIADESC Cambrils disposa del

segell de garantia i
qualitat de l’Agència
Catalana deTurisme

Els mesos de juliol i
agost es potencien
les activitats familiars
tota la setmana

Les platges de Cambrils són totalment aptes per als infants.

CAMBRILS
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CAPITAL GASTRONÒMICA
El municipi compta ambmés de 150
restaurants, molts amb importants distincions, i
jornades gastronòmiques al llarg de tot l’any

CAMBRILS

radició i modernitat
s’uneixen en
aquest racó del me-

diterrani, on mar i terra do-
nen els seus fruits, que són
la matèria primera fonamen-
tal per nodrir la cuina cambri-
lenca. Un luxe per al paladar,
amb més de 150 restaurants,
molts dels quals han rebut di-
ferents distincions i guar-
dons. Dos restaurants han
obtingut l’Estrella Michelin, i
d’altres són citats i premiats

en guies i revistes gastronò-
miques i turístiques.

Cambrils compta amb un
Institut Escola d’Hoteleria i
Turisme, únic en tota la pro-
víncia de Tarragona, bressol
de futurs professionals, amb
un menú diari elaborat i ser-
vit pels propis estudiants.

Cambrils ha elaborat un
calendari gastronòmic anual
que proposa, per a cada tem-
porada de l’any, diferents jor-
nades per degustar els pro-

ductes i receptes del temps.
A l’estiu destaquen el Mar de
Tapes (juny) i les Jornades
del Calamar (setembre). En
altres èpoques de l’any, tam-

bé cal ressaltar les Jornades
del Romesco (desembre) o
les Jornades Gastronòmiques
de la Galera i de la Cuina Ma-
rinera (febrer).

T

La cuina és una de les senyes d’identitat de Cambrils.
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ambrils està certifi-
cada com a Desti-
nació de Turisme

Esportiu, especialitzada en
atletisme, futbol, vela i ciclis-
me, el que vol dir que és un
municipi excel·lent per a la
pràctica d’aquests i altres
esports.

Quant a ciclisme cal des-
tacar el Catàleg de Producte
de Cicloturisme. amb preus i
paquets adreçats a ciclistes
professionals; els més de 20
quilòmetres de carril bici per
circular per tot Cambrils; el

plànol amb rutes ecoturísti-
ques per fer en bici de mun-
tanya i per carretera sortint
de Cambrils i recórrer tota la
Costa Daurada, i el mapa
amb itineraris, pels camins
del Cambrils més rural, per
fer a peu o en BTT.

La marca golf també va lli-
gada a Cambrils. Hi ha un
camp de pitch&putt i la locali-
tat està envoltada de 3
camps de golf en un radi de
15 quilòmetres.

I lligat al mar, Cambrils,
compta amb l’Estació Nàuti-
ca Costa Daurada i el Club
Nàutic de Cambrils, que tam-
bé proposen activitats al mar
durant tot l’any.

UNPARADÍSPERALSESPORTISTES
Ciclisme, senderisme golf, esports nàutics... sigui quina
sigui la teva disciplina preferida, Cambrils és la destinació ideal

CAMBRILS

Cambrils té més de 20 quilòmetres de carril bici.

C
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CITAAMB LAMILLORMÚSICA
CAMBRILS

El Festival Internacional de Música, del 26 de juliol al 12 d’agost, arriba a la 44a edició
amb les grans estrelles del panorama actual, com Jorge Drexler, Juanes, Bunbury o Bisbal

l Festival Internacio-
nal de Música de
Cambrils arriba

aquest any a la 44 edició
amb un total d’onze actua-
cions de primera línia interna-
cional. Entre el 26 de juliol i
el 12 d’agost, una gran varie-
tat de tendències musicals
arribaran, un any més, al Parc
del Pinaret.

Més de 40 anys d’història
converteixen l’esdeveniment
de Cambrils en un referent
del panorama musical de la
demarcació de Tarragona.
Aquest any, el cartell d’artis-
tes que actuaran a la pobla-
ció del Baix Camp està con-
format per noms com Pastora
Soler, Jorge Drexler, Miguel
Poveda, David Bisbal, Sweet
California, La Pegatina o Enri-
que Bunbury.

Pastora Soler obrirà el cer-
tamen el 26 de juliol tot pre-
sentant els temes del seu
nou treball, La Calma. L’enda-
mà serà el torn de la millor
música R&B amb l’Al McKay’s
Earth Wind & Fire Experience.
De la seva banda, Kase.O,
una de les figures més desta-
cades del hip hop espanyol,
actuarà el dia 28. El dia se-
güent, els nostàlgics de Me-
cano podran rememorar les
seves cançons gràcies a Hija
de la Luna, un projecte tribut
al grup més important del
pop espanyol.

Ja a l’agost, el dia 2 l’uru-
guaià Jorge Drexler torna amb
el seu darrer treball d’estudi,
Salvavidas de Hielo, mentre
que el dia 3 el cantautor de
flamenc Miguel Poveda oferi-
rà un recital en el marc de En-

Lorquecido Tour, un homenat-
ge a García Lorca.

L’endemà, el popular David
Bisbal tornarà a Cambrils
dins de la seva gira 2018,
per sorprendre el públic amb
un espectacle únic i irrepeti-
ble. El 5 d’agost serà el torn
del colombià Juanes, consi-
derat el principal artista de
rock en espanyol arreu del
món, amb set àlbums com a
solista i més de 17 milions
de còpies venudes.

A la recta final del festival,
el 9 d’agost actuarà la banda
juvenil Sweet California, la
girlband del moment. El dia
següent, el conjunt La Pegati-
na portarà sobre l’escenari la
seva característica fusió de
ritmes: de la rumba al meren-
gue passant per l’ska, sem-
pre amb la diversió i l’espec-
tacle com a nexe comú. I per
cloure el festival, un convidat
de luxe: Bunbury, que el dia
12 d’agost presentarà els te-
mes del seu darrer treball, Ex-
pectativas.

Entradesa a la venda a
www.festivalcambrils.com.

El Parc del Pinaret
serà escenari un any
més d’un certamen
de referència

Les entrades ja es
poden adquirir a
través de la pàgina
web del festival

E

Pastora Soler.
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CAMBRILS

EXPLOREU EL
PARC SAMÀ
Un disseny modernista i un marc natural
únic caracteritzen aquest singular espai

només cinc quilò-
metres de Cam-
brils, en direcció

Montbrió, hi trobem el parc
històric, botànic i zoològic de
la Costa Daurada, conegut
com Parc Samà, que està en-
voltat d’oliveres i ametllers.
És un majestuós jardí històric
catalogat com a Bé Cultural
d’Interès Nacional i que ha
estat completament renovat
aquesta passada primavera.

Es troba situat dins d’un es-
pai natural únic i és un llegat
indià del marquès de Maria-
nao. Amb un disseny i un ur-
banisme modernista, amb
grutes, passarel·les i bancs
que evoquen les roques, els
caragols i les branques, joncs
i plataners màgics i elegants
envolten el llac, on també hi
conviuen ànecs i tortugues.

Si sou amants dels ani-
mals, al Parc Samà també hi

podreu veure aus exòtiques
com el guacamais, daines,
galls d’indi i faisans empai-
tant-se al voltant de la casca-
da. Tots us hi alegrareu la vis-
ta. Aquest any a més s’ha

inaugurat un laberint indià
d’una hectàrea d’extensió i
s’ha habilitat per visitar el
museu bodega de vi, vermut i
d’oli a la antigua granja del
parc.

A
El Parc Samà de Cambrils. RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ/DNA
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LES VACANCES IDEALS
MONT-ROIG DEL CAMP I MIAMI PLATJA

Cales salvatges, platges paradisíaques i una simbiosi única de mar i muntanya
fan d’aquest municipi una de les destinacions imprescindibles de la Costa Daurada

uè és el que fa que
Mont-roig i Miami
sigui la destinació

ideal? La calma que s’hi res-
pira, la proximitat, l’accessi-
bilitat i la fantàstica simbiosi
del mar i la muntanya, que fa
que en menys de 15 minuts
et puguis trobar enmig de
boscos mediterranis o nave-
gant amb caiac els més de
10 quilòmetres de costa que
té el municipi.

El tresor més ben guardat
de Miami Platja són les se-
ves onze cales salvatges,
amb noms que ja ho diuen
tot: Cala Misteri, Cala del So-
litari, Cala de les Sirenes...
quan les descobreixis, no en
voldràs marxar!

Però a Mont-roig del Camp
i Miami Platja també hi troba-
ràs platges gairebé paradisía-
ques, algunes de les quals
compten amb la prestigiosa
distinció de Bandera Blava.
Concretament, les àrees de
bany que compten amb
aquesta denominació són la
platja de la Pixerota, la platja
Cristall, la platja de la Casa

dels Lladres i la Cala dels
Vienesos-Platja dels Penyals,
per la qualitat de l’aigua i els
nombrosos serveis que s’hi
ofereixen.

A més, saps que a Mont-
roig i Miami et pots banyar
amb la teva mascota? El mu-
nicipi compta amb una platja
apta per a gossos, la platja
de la Punta del Riu.

El tresor més ben
guardat de Miami
Platja són les onze
cales salvatges

Quatre platges del
municipi compten
amb la distinció de
Bandera Blava

Q

El nucli de Mont-roig del Camp té més de 800 anys
d’història i una gran riquesa patrimonial: l’ermita de la
Mare de Déu de la Roca, amb vistes espectaculars, les
monumentals barraques de pedra seca o l’església de
Sant Miquel –la Catedral del Baix Camp– són una petita
mostra de la història més antiga del municipi.

UN NUCLI AMB SEGLES D’HISTÒRIA
L’apunt

RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ / MONT-ROIG MIAMI TURISME

!
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El municipi té més de deu quilòmetres de costa.
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i el genial i interna-
cional artista Joan
Miró va fer de Mont-

roig i Miami la seva casa de
vacances, per què devia ser?

Sens dubte, els colors del
paisatge mediterrani i la infi-
nitat de matisos que sorgei-
xen del mar i la muntanya
van captivar-lo fins al punt
d’afirmar que tota la seva
obra va ser concebuda a
Mont-roig.

Si us voleu transportar al
Mont-roig mironià i conèixer
millor tots aquells indrets i
elements que l’inspiraren no
us podeu deixar perdre la visi-

ta al Mas Miró i seguir la ruta
creada El paisatge emocional
de Miró, recorrent diferents
indrets com l’Ermita de la
Mare de Déu de la Roca, font
d’inspiració i devoció on el
roig de la seva roca captivà
Miró d’una forma especial, o
la platja de la Pixerota, llenç
natural on dibuixava les se-
ves conegudes estrelles miro-
nianes que més tard es con-
vertirien en un dels símbols
més representatius de la se-
va obra.

Per a més informació, po-
deu visitar la pàgina web
www.masmiro.com

EL PAISATGE EMOCIONAL DE MIRÓ
Una ruta permet resseguir els racons que van captivar el reconegut artista

MONT-ROIG DEL CAMP I MIAMI PLATJA

S

Mas Miró, la casa de l’artista a Mont-roig. FUNDACIÓ MAS MIRÓ

COSTA DAURADA 25
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ESPORTS PER A TOTS ELS GUSTOS
El ciclisme i les activitats nàutiques centren l’oferta per mantenir-se en forma

MONT-ROIG DEL CAMP I MIAMI PLATJA

Ciclisme per carretera i pàdel surf, dues de les activitats esportives que es poden practicar al municipi.

i t’agrada el ciclis-
me, aquest és el
teu lloc. Tant si

surts de Miami Platja com de
qualsevol dels càmpings, de
Mont-roig, de Bonmont, de
les urbanitzacions... pots es-
collir el recorregut que més
s’adeqüi a les teves prefe -
rències. 

Des del mar, i a menys de
5 quilòmetres, ja pots estar
immers a les muntanyes i ini-
ciar l’ascens a colls de prime-
ra categoria. Gaudeix del ci-

clisme en carretera també a
la teva casa de vacances!
Perquè Mont-roig i Miami dis-
posa d’allotjaments especia-
litzats, rutes específiques de
ciclisme en carretera, establi-
ments tècnics i de lloguer de
bicicletes, i tot tipus de ser-
veis que faran de la teva es-
tada una experiència única.

De cara al bon temps, les
activitats nàutiques venen
més de gust, i Mont-roig i
Miami, amb els 12 quilòme-
tres de costa dels quals dis-

posa, permeten gaudir del
mar fent caiac vorejant roco-
ses cales, pàdel surf en ai-
gües calmades o alliberant
adrenalina fent esquí nàutic. 

La Base Nàutica de Miami
Platja és el punt de partida
per començar experiències
marítimes amb els amics o la
família, i la millor època és el
mes de juny, aprofitant la Fes-
ta del Mar, una jornada en
què es poden practicar la ma-
joria d’esports nàutics per un
preu popular.

Si el golf és una de les te-
ves passions, pots jugar
en un dels millors camps
del continent europeu.
Dissenyat pel reconegut
arquitecte Robert Trent Jo-
nes Jr., el camp de Bon-
mont compta amb 18 fo-
rats i està genialment
integrat al paisatge.

a més!
GAUDIR DEL GOLF S

COSTA DAURADA26
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MONT-ROIG DEL CAMP I MIAMI PLATJA

UNA GRAN CITA
GASTRONÒMICA
Les Jornades Gastronòmiques del Pop se
celebren aquest any entre el 2 i el 17 de juny

a cuina mediterrà-
nia és un plaer per
als sentits. I si a

més es pot degustar a prime-
ra línia de mar, sentint les
onades, l’experiència és in-
descriptible, com bé saben
els restauradors de Mont-roig,
que s’esforcen perquè sigui
així, preparant delicioses pro-
postes culinàries amb el pop
com a protagonista. D’aquí
sorgeix la festa gastronòmica

més rellevant del municipi, les
Jornades Gastronòmiques del
Pop, que enguany es celebra-
ran del 2 al 17 de juny. La Dia-
da del Pop, l’acte que aplega
fins a 2.000 persones en un

matí, serveix per donar el tret
de sortida a les Jornades.
S’hi poden degustar tots els
plats participants, i es cele-
brarà el 3 de juny al Bosquet
del Llastres de Miami Platja.

L
A més del pop, l’oli d’oliva
amb DO Siurana, la farina
de garrofa o les ‘mont-ro-
getes’ (galetes típiques)
són altres productes ca-
racterístics de Mont-roig.

a més!
ALTRES PRODUCTES
DE QUALITAT

El pop és un dels productes característics de Mont-roig.

COSTA DAURADA 27
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MAR I MUNTANYA
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

ls que trien l’Hospi-
talet de l’Infant i la
Vall de Llors com a

destinació turística no han de
enfrontar-se al dilema d’esco-
llir entre el mar i la muntanya,
perquè aquest lloc fusiona
els dos elements. Destaca
per les seves platges tran-
quil·les, de sorra fina i aigües
transparents, ideals per a les
famílies; i per uns paisatges
rics en contrastos.

El municipi està format per
cinc nuclis: tres situats a l’in-
terior (Vandellòs, Masboque-
ra i Masriudoms) i dos al lito-
ral (l’Hospitalet de l’Infant i
l’Almadrava); i té quatre plat-
ges: la de l’Arenal, la de la
Punta del Riu, la del Torn i la
de l’Almadrava. Totes tenen

el certificat de qualitat am-
biental EMAS; i les tres pri-
meres llueixen la Bandera
Blava i la Bandera Ecoplayas.

La Platja del Torn és una
platja naturista de renom in-
ternacional, que forma part
d’un espai d’interès natural
anomenat La Rojala; la Platja
de l’Arenal és una platja urba-
na, amb una oferta d’activi-
tats diversa i molt adequada
per a les famílies amb nens,
gràcies a la poca profunditat;
i en la part sud, és una platja
natural, amb dunes plenes de
vegetació mediterrània, un
bosc de pi blanc i un petit ai-
guamoll amb joncs.

La Platja de la Punta del
Riu està al costat del Port es-
portiu de l’Hospitalet. Com la

L’Hospitalet de l’Infant i la
Vall de Llors va aconseguir
l’any passat el segell de
sender blau per al camí li-
toral del Jonquet. Aquest
sender (el quart de tota la
demarcació de Tarragona
en obtenir aquesta distin-
ció) és de baixa dificultat,
de manera que resulta
ideal per a les famílies, i
uneix dues platges de
Bandera Blava del munici-
pi: la de l’Arenal i la del
Torn.

a més!
EL CAMÍ LITORAL
DEL JONQUET

E El municipi està
format per cinc
nuclis, tres a l’interior
i dos al litoral

Tres de les quatre
platges de tenen
Bandera Blava i
Bandera Ecoplayas

Una panoràmica de la platja del Torn, un espai de renom internacional.

L’HOSPITALET DE L’INFANT I LA VALL DE LLORS
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de l’Arenal, on està ubicada
la Base Nàutica, és molt
aconsellable per a la pràctica
d’esports nàutics. La Platja
de l’Almadrava destaca pel
passeig marítim, des d’on es
poden contemplar les pinto-
resques cases blanques del
nucli del mateix nom.

A les platges s’hi pot jugar
a diversos esports a la sorra
(com voleibol i futbol) i practi-
car activitats nàutiques com
surf de rem, vela, caiacs,

snorkel... A l’estiu s’habiliten,
a més, unes rutes submari-
nes que permeten als banyis-
tes apreciar la riquesa biolò-
gica del fons marí.

Aquest estiu, els usuaris
de les platges podran gaudir,
així mateix, d’algunes millo-
res: nous aparcaments de bi-
cicleta, l’homogeneïtzació de

les passarel·les, perquè en
els punts d’accés importants
que tenen continuïtat amb el
traçat urbà concentrin els
serveis mínims (dutxa, pape-

reres i lavabo) i la instal·lació
d’un baby point a la Platja de
l’Arenal, un lloc d’ombra per
atendre els nens en les con-
dicions més comfortables.

A les platges es pot
practicar esports a la
sorra i diverses
activitats nàutiques

El pàdel surf és una de les moltes activitats nàutiques que es poden practicar al municipi.
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n altre dels atrac-
tius de l’Hospitalet
de l’Infant i la Vall

de Llors, a part de l’entorn
natural, que el converteixen
també en un lloc òptim per
practicar senderisme, BTT,
golf o escalada, és el patri-

moni historicocultural. Per do-
nar-lo a conèixer, del 30 de
juny al 9 de setembre, s’oferi-
ran visites guiades: a l’Hospi-
tal de l’infant Pere del segle
XIV al Centre de Visitants de
l’Hospital del Coll de Bala-
guer, a les trinxeres i fortifica-

cions de la guerra civil al Coll
de Balaguer i al poblat Hifren-
sa, última colònia industrial
de Catalunya i exemple de l’o-
bra del cèlebre arquitecte ra-
cionalista Antonio Bonet Cas-
tellana, a l’Hospitalet de
l’Infant. A Vandellòs, es podrà

participar en un tast d’oli al
Molí de l’Oli; i al poble medie-
val de Castelló, observar les
estrelles una nit estival, a les
muntanyes de Tivissa-Vande-
llòs. Més informació a
www.hospitalet-valldellors.cat i
a www.culturaalabast.cat.

A l’estiu es programen experiències per conèixer la història i l’entorn de la destinació

U

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

UNPATRIMONI PERDESCOBRIR
El centre de visitants de l’Hospital de l’Infant Pere i els espais de la guerra civil.

COSTA DAURADA30
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er obrir boca, si en-
cara no heu visitat
l’Hospitalet de l’In-

fant i la Vall de Llors, o voleu
veure alguns dels punts més
atractius del municipi des de
diferents perspectives, ho po-
deu fer a través de www.hos-
pitalet-valldellors.cat

Mitjançant aquest web po-
dreu accedir a una visita vir-
tual 360º per descobrir d’una
manera fàcil, divertida i inter-
activa alguns dels indrets
màgics de la destinació: la
plaça de la Marina, la platja

del Torn amb vistes des de
les restes de la torre de guai-
ta medieval del segle XVI; i la
cova del Llop Marí, un espai
únic.

La cova del Llop Marí és
un dels punts més misterio-
sos de l’Hospitalet de l’In-
fant. Molts curiosos arriben
fins aquest indret amb caiac,
fent surf de rem o, fins i tot,
nedant. Es tracta d’una cavi-
tat excavada pel mar a les
entranyes de la muntanya on,
segons explica la llegenda, vi-
via el Llop Marí, un animal
fantàstic que atacava els
pescadors i pirates que s’hi
acostaven. Aquesta cova era
el seu amagatall.

UNAVISITA VIRTUAL
Podeu visitar els indrets més emblemàtics del municipi, com ara la
cova del LlopMarí, a través del web ‘www.hospitalet-valldellors.cat’

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

La cova del Llop Marí, vista a través del web.

P
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