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usques la millor
destinació de va-
cances? T’agrada

la platja o la muntanya? T’a-
passiona la cultura o la diver-
sió? T’encanta practicar es-
ports o bé t’estimes més
relaxar-te mentre prens el
sol? A la Costa Daurada hi
trobaràs tot això i molt més,
perquè a la costa i també a
l’interior t’oferim les millors
propostes per gaudir d’un es-
tiu únic.

T’hi animes? Els romans
es van enamorar de Tarrago-
na per la seva llum i també
per la climatologia. Desco-
breix-la passejant per la part
alta d’aquest conjunt monu-
mental, que és Patrimoni de

la Humanitat per part de la
Unesco, recorrent el circ o bé
descobrint l’amfiteatre. 

A Reus et proposem la ru-
ta modernista formada per
25 edificis i emplaçada al
centre de la ciutat, que convi-
den a gaudir de l’oferta co-
mercial, cultural, gastronòmi-
ca i enològica. I si t’agrada el
vermut, a Reus, una proposta

obligada: el Museu del Ver-
mut i el Gaudí Centre, on co-
neixeràs la passió de Gaudí
per la natura i la seva vincula-
ció amb l’arquitectura.

Si t’escapes a la Costa
Daurada escolliràs una desti-
nació ideal per viure-la en fa-
mília. Salou, Cambrils, Vila-
seca, la Pineda Platja,
Calafell, el Vendrell i les mun-

tanyes de Prades tenen la
certificació de Destinacions
de Turisme Familiar, una ga-
rantia perquè hi trobis allotja-
ments, restaurants i serveis
adaptats per a tots els mem-
bres de la família. A més, Sa-
lou, Cambrils, i Vila-seca, la
Pineda Platja són tres desti-
nacions de la zona situades a
la façana marítima. Desco-

breix-les passejant pel camí
de ronda, assaborint la seva
cuina o capturant-hi les mi-
llors postes de sol. Tot ple-
gat, sense oblidar PortAventu-
ra World, un món de diversió
per a tota la família.

A Mont-roig del Camp-Mia-
mi Platja hi trobaràs Mas Mi-
ró, la finca familiar dels Miró
que va arrelar l’artista a la

Els romans es van
enamorar de
Tarragona per la llum
i la climatologia

Molts punts de la
Costa Daurada tenen
la certificació de
Turisme Familiar

B

COSTA DAURADA,
CAPTURA EL MOMENT!

La platja naturista del Torn de l’Hospitalet de l’Infant.

COSTA DAURADA 3
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Costa Daurada. De fet, en
moltes de les seves obres hi
trobareu tots els colors del
poble amb tota l’estructura
medieval, o la roja ermita de
la Mare de Déu de la Roca, a
més de les seves platges.

I si busques la natura en
estat pur, a l’Hospitalet de
l’Infant i la Vall de Llors hi ha
la platja del Torn, un dels en-
torns naturals protegits pel
seu conjunt natural amb ve-

getació autòctona mediterrà-
nia que, a la vegada, és una
de les platges naturistes més
valorades arreu d’Europa.

Al nord de la Costa Daura-
da descobreix Cunit, amb llar-
gues i daurades platges i
també rutes, com la creada
per descobrir com els primers
estrangers s’hi van instal·lar.
A Calafell t’hi esperen pro-
postes per gaudir tota la fa-
mília. Es tracta de Calafell

Aventura: un indret on podràs
passar-ho d’allò més bé.

Un altre dels ports que et
proposem descobrir és el del
Vendrell, amb la vil·la Casals,
una casa d’estiueig que es va
fer construir Casals amb una
extraordinària façana maríti-
ma i que ara acull el museu
dedicat al músic. 

A primera línia de mar, Ro-
da de Berà preserva una ruta
molt interessant: el camí de

ronda que voreja platges i et
regala marinades extraordinà-
ries, vistes espectaculars al
mar i, si et ve de gust, podràs
fer alguna capbussada refres-
cant-te a les platges que es
troben a tocar del camí de
ronda. I al nord, et proposem
descobrir Torredembarra i
Creixell, que, entre d’altres,
comparteixen escenari amb
la ruta dels castells que es
van construir a l’edat mitjana.

La Costa Daurada ofereix múltiples opcions per gaudir de l’esport.

L’interior de la Costa Daurada és un marc excepcional per gaudir
amb la natura. És un paradís per als amants dels esports a l’aire
lliure, envoltat de colors verds –de les fulles d’avellaners i vinyes–,
colors grisos –d’oliveres–, i ocres i marrons –de les pedres dels mo-
nestirs i esglésies–, tots envoltats del blau del cel. En aquest entorn
natural es poden practicar diferents modalitats de turisme actiu per
descobrir la flora i la fauna pròpia del territori: excursions per conèi-
xer aiguamolls, rutes amb BTT, senderisme...  

UN ENTORN NATURAL INCOMPARABLE

a més!
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VACANCES EN FAMÍLIA
La Costa Daurada posa a disposició dels visitants una oferta turística de gran
qualitat, amb opcions de lleure i activitats pensades tant per a petits com per a grans 

a Costa Daurada
–que rep el nom del
to daurat que el re-

flex del sol dona a la sorra de
les seves platges– és un es-
pai natural de gran bellesa i
interès ple de contrastos: tan
aviat ens podem endinsar en
zones rocoses amb molta ve-
getació com, a pocs quilòme-
tres, remullar-nos en la fres-
ca aigua del mar. 

Els visitants tenen al seu
abast una oferta turística de
qualitat, amb tot allò que han
somiat per a les seves vacan-
ces: història, art, monu-
ments, naturalesa, esport,
tradició, gastronomia, allotja-
ment de qualitat… A més, l’o-
ferta es complementa amb
una sèrie d’activitats pensa-
des perquè els pares i mares

puguin experimentar amb els
fills noves sensacions en un
entorn natural. Les opcions
per gaudir del temps de lleu-
re i descobrir els seus en-
cants no s’acaben mai: les
famílies podran compartir es-
tones de platja, excursions
per la muntanya, activitats
d’animació i esports, entre
d’altres sorpreses.

La Costa Daurada és un
paisatge natural que com-
pleix plenament les expecta-
tives de qui té ganes de viure
noves experiències. És molt
més que un espai natural, és
una cultura de vida, amb un
clima esplèndid que ens per-
met gaudir durant totes les
hores del dia. 

És un espai idoni per pas-
sar les vacances en família,

amb una oferta i infraestruc-
tures adaptades a les neces-
sitats dels més petits. Les lo-
calitats de Salou, Cambrils,
Vila-seca, la Pineda Platja,
Calafell, el Vendrell i les mun-
tanyes de Prades en són un
clar exemple, ja que estan
certificades per la Generalitat
de Catalunya com a Destina-
ció de Turisme Familiar.

Però, a més de la tran-
quil·litat de les llarguíssimes
platges, amb sorra tan fina i
neta com l’aigua del mar, es
poden descobrir tota una sè-
rie d’activitats pensades per-
què les famílies amb nens i
nenes puguin experimentar
noves sensacions en un en-
torn natural prop del mar. Vi-
ne a descobrir tot un món de
sensacions.

L Hi ha una gran oferta
i infraestructures
adaptades a les
necessitats dels nens

Les opcions es
completen amb tot
tipus d’activitats per
gaudir de l’entorn

La Costa Daurada és una destinació ideal per gaudir amb tota la família.

COSTA DAURADA 5
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LA MILLOR GASTRONOMIA
A la Costa Daurada podràs experimentar un viatge a la bona taula amb una
infinitat de productes, receptes i jornades festives que celebren el sentit del gust

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 expe-
rimentar un viatge a la bona
taula amb una infinitat de
productes, receptes i jorna-
des festives que celebren el
sentit del gust com un dels
majors actius que tenim a la
vida.

A més, a la Costa Daurada
hi trobaràs tots els ingre-
dients de quilòmetre zero per
gaudir de la dieta mediterrà-
nia, un Patrimoni de la Huma-
nitat per tastar els plaers de
la bona cuina.

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
gustos, marca la vida quoti-
diana i alimentària d’aquest
territori. Els paladars més
exquisits poden degustar
una calçotada al març, un

bon civet de senglar a l’hi-
vern, un rossejat de fideus
durant 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, combinant
verdures amb carn, peix amb
fruites, amb gran presència
dels fruits secs i del vi. De
les taules de la Costa Daura-
da no te’n voldràs aixecar!
Visita www.costadaurada.info

L’ampli ventall de productes que ofereix la
Costa Daurada permet que molts municipis
organitzin jornades per mostrar la riquesa
gastronòmica i enològica de les terres tarra-
gonines. Durant tot l’any, es pot assistir a xa-
tonades populars, fires del vi, de l’oli o de
l’avellana. També hi ha congressos i jorna-
des específiques de productes.

JORNADES CULINÀRIES TOT L’ANY

! a més

M

A la zona es troben
tots els ingredients
de quilòmetre zero de
la dieta mediterrània

La cuina és un dels principals atractius de la destinació.
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PLATJA, CULTURA I TRADICIÓ
La localitat gaudeix d’importants atractius turístics, des d’extenses platges fins
als Set tresors del patrimoni cultural, que resumeixen la idiosincràsia del Vendrell

er la seva ubicació,
en una cruïlla de
camins oberta al

mar, el Vendrell ha estat his-
tòricament un lloc de pas i
punt de trobada de cultures,
d’intercanvis comercials i de
difusió d’idees. Amb 7 quilò-
metres de platges (Coma-ru-
ga, Sant Salvador i el Fran-
càs), el visitant pot gaudir del
turisme de sol i platja, fer
snorkel a la Reserva Marina
de Masia Blanca així com
gimnàstica i altres esports a
la sorra. Tota aquesta activi-
tat turística es complementa
amb l’oferta cultural, el ter-
malisme (vil·la termal), fes-
tes, cicloturisme, senderisme
i gastronomia. 

El Vendrell ha esdevingut
Capital de la Cultura Catala-

na i durant el 2020 viurà tot
un seguit d’actes culturals
que serviran per donar visibi-
litat al gran llegat patrimonial
i humà i també a les entitats
que fan viva la cultura de la
ciutat dia a dia. La capital es-
tarà dividida en trimestres:
gastronomia, lletres, art i pa-
trimoni. 

La intenció és que el pro-
per 2020 el Vendrell visqui
una gran festa de la cultura,
que gaudiran els mateixos
vendrellencs i vendrellen-
ques, i tothom qui es vulgui
acostar a conèixer la ciutat. 

El Vendrell compta amb els
Set tresors del patrimoni cul-
tural del Vendrell: Colla Cas-
tellera dels nens del Ven-
drell; Ball de Diables del
Vendrell; església parroquial,

el campanar i l’àngel de To-
bies; cercavila de foc; jaci-
ment ibèric de Mas d’en
Gual; Àliga del Vendrell, i lle-
gat de Pau Casals, els quals
van ser escollits l’any 2016
amb l’objectiu de promoure i
divulgar el patrimoni cultural
del municipi. En aquest sen-
tit, cal puntualitzar que
aquests Set tresors no són
tots els tresors culturals del
Vendrell, i que, en tot cas,
són representatius de la gran
riquesa patrimonial, arquitec-
tònica i de cultura popular de
la localitat. El gran tresor és
el que conforma el conjunt
del nostre patrimoni cultural.

El Vendrell també gaudeix
d’una xarxa important de mu-
seus, com el Museu Pau Ca-
sals, a la platja de Sant Sal-

P El municipi disposa
de 7 quilòmetres de
platja amb una variada
oferta esportiva

El Vendrell, Capital
de la Cultura Catalana
el 2020, oferirà actes
durant tot l’any

JOAN CAPDEVILA VALLVÈ El Vendrell és especialment reconegut per la qualitat de les seves platges.

EL VENDRELL

COSTA DAURADA 7
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vador, la Casa nadiua de Pau
Casals, la Casa Museu Àngel
Guimerà, el Museu Deu i la
Fundació de l’escultor
Apel·les Fenosa, que es tro-
ba en un dels espais més
emblemàtics de la vila, el
Portal del Pardo. Completant
aquest circuit museístic, l’Au-
ditori Pau Casals programa
concerts tot l’any en dife-
rents cicles estables, entre
els quals destaca el Festival
internacional que se celebra
a l’estiu amb les millors or-
questres i intèrprets interna-
cionals i, també, del país. 

Pel que fa a la rica cultura
gastronòmica, hi té un paper
destacat el xató, i de postres
es poden degustar unes pas-
tes anomenades bufats, jun-
tament amb una copa de res-
solis, un licor d’aiguardent
aromatitzat amb anís i canye-
lla. I per gaudir d’un bon
àpat, no ens podem oblidar
dels vins i dels caves d’ex-
cel·lent qualitat elaborats
pels cellers de la zona, que
tenen com a origen les vi-
nyes que conformen una bo-
na part del paisatge agrícola
del municipi. 

El Vendrell és un municipi
ric en festes i tradicions. Les
dues festes principals són la
festa major, per Santa Anna, i
la Fira de Santa Teresa, que
se celebra a l’octubre des
del 1829.

En definitiva, el Vendrell
és una població molt ben co-
municada que ofereix molts
atractius durant tot l’any.

La localitat té una
important xarxa de
museus i l’Auditori
Pau Casals

Els diferents cellers
de la zona elaboren
vins i caves de
reconeguda qualitat 

VÍCTOR MERENCIO
Els diables i els castellers, mostra de la riquesa cultural del municipi.

COSTA DAURADA8
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COSTA DAURADA10

ltafulla es presenta
com una destinació
amb personalitat

pròpia dins de la Costa Dau-
rada. La seva vocació de vila
tranquil·la és ideal per a les
famílies, amb serveis adap-
tats a les necessitats d’un tu-
risme cada cop més exigent i
informat que sap valorar els
atractius culturals, paisatgís-
tics, gastronòmics i esportius
de les destinacions turísti-
ques.

Visites guiades a la Vila Closa
La Vila Closa és l’antic nucli
medieval emmurallat. La ma-

jor part de les cases que s’hi
poden contemplar van ser
bastides durant el decurs del
segle XVIII. L’any 1998 la Ge-
neralitat de Catalunya va de-
clarar Bé Cultural d’Interès
Nacional el seu conjunt histo-
ricoartístic.

Un màgic passeig per la
història d’Altafulla i els seus

EL COR DE LA COSTA DAURADA
Història, cultura i paisatges aporten personalitat pròpia a aquesta destinació

ALTAFULLA

A

Una panoràmica general del nucli antic d’Altafulla.

La Vila Closa permet
passejar per la història
d’Altafulla i els seus
racons emblemàtics
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racons més emblemàtics,
amb visita inclosa a l’Esglé-
sia de Sant Martí. L’horari
d’estiu és dilluns i dijous a
les 19.00 h. Té una durada
d’una hora i mitja i el preu és
de 4 euros. La visita s’ha de
reservar prèviament a l’Ofici-
na de Turisme, al telèfon 977
651 426. En cas de pluja, la
visita quedarà ajornada. Amb
entrada lliure per als menors
de 12 anys.

Visites guiades a la vil·la ro-
mana dels Munts
Al voltant de la gran ciutat ro-
mana de Tàrraco van anar
fundant-se nombroses vil·les
dedicades a l’activitat agríco-
la i al lleure. Una d’elles és
la vil·la dels Munts, situada
molt a prop de la platja d’Al-
tafulla i construïda el segle I
dC. Hi va residir Valerius Avi-
tus Caius, gran mandatari de
Tàrraco, i la seva esposa,
Faustina. S’hi organitzen visi-
tes guiades teatralitzades du-
rant l’estiu. La vil·la romana
dels Munts forma part del
conjunt arqueològic de la Tàr -
raco romana, que va ser de-
clarat Patrimoni de la Huma-
nitat per la Unesco l’any
2000. La vil·la està oberta
durant tot l’any, a excepció
dels dilluns. Podeu fer les
vostres reserves al telèfon
977251515 o al portal web
www.mnat.cat.

La platja d’Altafulla
La platja d’Altafulla és un
dels atractius més impor-

La Vil·la dels Munts
forma part del
conjunt arqueològic
de la Tàrraco romana

La platja del municipi
rep cada any el
distintiu de qualitat
Bandera Blava

Altafulla ofereix un gran ventall d’opcions per gaudir de la natura i el paisatge.

COSTA DAURADA
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tants del municipi. De gran
qualitat, per la seva sorra fina
i daurada, i acompanyada
d’un bon clima mediterrani,
ofereix als visitants la possi-
bilitat de gaudir tot l’any del
mar, la natura i els esports
en família. La nostra platja és
guardonada cada any amb el
distintiu de qualitat Bandera
Blava. Disposa a més d’ac-
cés per a persones amb mo-
bilitat reduïda, i serveis de
socorrisme. 

Museu Etnogràfic d’Altafulla
El Museu Etnogràfic d’Alta -
fulla compta amb diferents
elements de la vida rural i l’e-
conomia del municipi, recupe-

rats i restaurats pel veí d’Al-
tafulla i artesà Salvador Ga-
tell, l’any 2008. S’hi poden
trobar unes 1.000 peces dels
dos darrers segles, amb un

ampli ventall d’objectes, dels
més curiosos als més quoti-
dians, del món de la pagesia.
Gràcies a una xarxa de perso-
nes voluntàries, amb la col·la-

boració de l’ajuntament, el
museu està obert tots els
caps de setmana. Està ubicat
a la Pallissa de l’Era del Se -
nyor, al Camí de l’Ermita, 10.

El Museu Etnogràfic
acull un miler de
peces de la vida rural
dels últims 200 anys

La façana marítima d’Altafulla, amb l’emblemàtica platja del municipi.

COSTA DAURADA
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DIVERSIÓ I ADRENALINA
VILA-SECA, LA PINEDA PLATJA

El municipi ofereix platges tranquil·les, espais verds, un ric patrimoni cultural i
una àmplia oferta d’entreteniment per poder passar unes vacances ideals en família

ila-seca, la Pineda
Platja és un autèn-
tic oasi de tran-

quil·litat situat en ple cor de
la Costa Daurada. Platges de
suau pendent, espais verds,
un ric patrimoni cultural i una
àmplia oferta d’entreteni-
ment t’esperen per gaudir
d’unes vacances ideals amb
els que més estimes. El cli-
ma mediterrani i la seva gran
diversitat d’oferta turística la
converteixen en una destina-
ció ideal per gaudir de la na-
tura, el benestar i la diversió
durant tot l’any. Vila-seca, la
Pineda Platja disposa d’una
planta hotelera d’alt nivell,
una gran oferta gastronòmi-
ca, i golf, wellness i oci.  

Recórrer els gairebé 4 qui-
lòmetres de platja significa
gaudir de l’alt valor paisatgís-
tic d’aquesta destinació. Ca-
minant pel passeig que envol-
ta la platja de la Pineda,
s’arriba al parc del Pinar de
Perruquet, un espai natural
de 2,5 hectàrees ubicat a pri-
mera línia de mar inspirat en
els principals elements de la

natura: el vent, la llum, l’om-
bra, la terra i l’aigua. Un lloc
únic on seure a descansar i a
gaudir de les vistes. 

Més enllà, al mateix pas-
seig, destaca el símbol més
representatiu de la Pineda: el
grup escultòric Pineda. Vuit
pins de 24 metres d’alçada
construïts amb 130 tones
d’acer i coure. Dissenyats per
l’artista Xavier Mariscal, han
donat la volta al món com a

símbol de Vila-seca, la Pineda
Platja. 

A Vila-seca també es troba
el parc de la Torre d’en Dolça,
un important pulmó verd de
gran utilitat social, esportiva i
cultural que està dissenyat
amb criteris de sostenibilitat.
Anomenat així per la torre
que es troba al mig del parc,
aquesta està integrada dins
d’un parc natural de 37 hec-
tàrees. L’espai alberga ac-

tualment restes d’una vil·la
romana, antigues pedreres
de soldó i construccions agrà-
ries com recs i marges de pe-
dra seca. 

També s’hi han creat diver-
ses llacunes artificials i zo-
nes humides amb macròfits
on s’observen gran quantitat
d’ocells migratoris i s’hi po-
den veure centenars d’ar-
bres, com oliveres, garrofers,
pins pinyoners i eucaliptus. 

L’alt valor paisatgístic
de la destinació es
gaudeix a través de 4
quilòmetres de platja

El parc de la Torre
d’en Dolça és un
important pulmó
verd de Vila-seca

V

El parc de la Torre d’en Dolça, un dels espais més emblemàtics del municipi.
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El parc també alberga el
circuit hípic que durant la fes-
ta major d’hivern, en honor a
Sant Antoni, acull les tradicio-
nals curses de cavalls, decla-
rades Element Festiu Tradicio-
nal d’Interès Nacional. Al
parc de la Torre d’en Dolça hi
trobaràs dues zones condicio-
nades com a parcs de salut,
podràs fer rutes a peu o en
bicicleta i descansar també
en algun dels seus racons

per tal d’agafar forces i conti-
nuar visitant la destinació.

Uns 5 quilòmetres separen
el centre històric de Vila-seca
del nucli de la Pineda. És
possible recórrer-los a peu o
amb bicicleta, donant un
agradable passeig pel Raval
de la Mar i a través de la pas-
sarel·la des de la qual es pot
gaudir d’unes fantàstiques
vistes. Abans d’arribar a Vila-
seca, és obligat realitzar una

parada al parc de la Torre
d’en Dolça. Al centre històric
de Vila-seca és possible co-
nèixer els punts d’interès del
seu patrimoni cultural, a tra-
vés d’una ruta marcada amb
tòtems identificatius als mo-
numents més rellevants. Els
tòtems incorporen un codi QR
que enllaça a la informació
de cadascun dels monu-
ments, disponible en 5 idio-
mes. Un bon punt d’inici de la

ruta és el Raval de la Mar, a
pocs metres de l’entrada del
centre històric. Des d’allà es
pot iniciar la ruta per una
trentena de carrers i places.
Amb aquesta ruta, el visitant
pot viure de forma propera la
cultura i patrimoni de Vila-se-
ca descobrint el castell neo-
medieval; l’església de Sant
Esteve; el Celler Noucentista;
o el Santuari de la Mare de
Déu de la Pineda.

Una panoràmica de la platja de la Pineda.

L’oferta turística de la Pineda inclou una gran varietat de propostes
d’oci i entreteniment per a tota la família. PortAventura World, un
dels majors resorts d’oci d’Europa, presenta aquesta temporada im-
portants novetats, com el nou hotel temàtic Colorado Creek (****) i
una nova atracció, la primera i única dark ride a Europa, situada a Sé-
samo Aventura. Aquestes novetats se sumen a les més de 40 atrac-
cions i els gairebé 15 espectacles de PortAventura Park i Ferrari
Land, un parc temàtic únic a Europa. 

OCI I ENTRETENIMENT PER A TOTA LA FAMÍLIA

a més!
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ARQUITECTURA

DESCOBREIX EL CAP SALOU
Explorant aquesta extensa zona del municipi descobrireu espècies naturals
autòctones, paisatges espectaculars i tranquil·les platges i cales on relaxar-te

alou es troba en
una localització pri-
vilegiada, gràcies a

la qual la capital de la Costa
Daurada us ofereix una desti-
nació amb petites joies natu-
rals. Una de les zones més
extenses del municipi és el
Cap Salou, una extensió de
terreny rocós que amaga es-
pècies naturals pròpies i ex-
clusives de la zona. A més
d’oferir-vos una infinitat d’in-
drets on gaudir de l’ombra i
la tranquil·litat, el Cap Salou
també amaga cales tan màgi-
ques com Cala Crancs, la
Penya Tallada o Cala Font, i
és accessible tot resseguint
el Camí de Ronda.

I com si es tractés de la ci-
rereta del pastís, al Cap Sa-
lou hi trobareu el far de la

ciutat, una construcció d’allò
més especial –accessible a
peu o mitjançant el trenet tu-
rístic– que data del 1885 i
que us oferirà unes vistes
que us deixaran sense alè.

Així mateix, també hi po-
dreu descobrir el nou mirador
de Cala Morisca, un autèntic
tresor a la vora del Mediterra-
ni. El nou espai de 9.200 me-
tres quadrats –situat a la vo-
ra de Cala Crancs– us
permetrà gaudir d’alguns
dels millors paisatges medi-
terranis de Salou. A més, l’in-
dret permet posar en valor i
protegir una zona de gran in-
terès natural i ecològic del
Cap Salou, alhora que s’in-
corpora al Camí de Ronda.

Aquest sender, de 6,5 qui-
lòmetres, recorre el litoral

Salou us convida a desco-
brir la màgia del seu fons
marí. Dos itineraris per
gaudir de la varietat, rique-
sa i biodiversitat del mar,
amb activitats gratuïtes i
monitors especialitzats.
www.viesbraves.com

a més!
FONS MARÍ 

A les diferents platges de
Salou hi trobareu un gran
nombre de guinguetes per
a tots els gustos que us
permetran gaudir dels mi-
llors capvespres primer, i
de begudes refrescants un
cop el sol s’hagi amagat.

NITS D’ESTIU

S Des del far de la
ciutat obtindreu 
unes vistes que us
deixaran sense alè

El Camí de Ronda,
de 6,5 quilòmetres,
travessa diferents
cales i platges

Vista de la Platja Llarga, la més extensa de Cap Salou. 

SALOU

COSTA DAURADA16
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des de la zona de Pilons fins
a Far de Cap Salou. El recor -
regut consta de 2 trams: des
de Pilons fins a Replanells (2
km), que està totalment habi-
litat, i des de Replanells fins
al far (4,5 km), un camí natu-
ral, no totalment condicionat.
La seva gran riquesa natural
i paisatgística el convertei-
xen en un punt d’atracció tu-
rística de primer ordre. Una
manera ben diferent de des-
cobrir Cap Salou. Tot i que
s’assoleix una alçada màxi-
ma de 77 metres respecte al
nivell del mar, amb trams que
tenen una petita dificultat, la
major part del camí és practi-
cable per a tothom.

A Cap Salou hi trobareu di-
verses cales i platges. La
Platja Capellans està envolta-
da pel Camí de Ronda i es
troba limitada per penya-se-

gats naturals; la poca profun-
ditat de les aigües i el suau
pendent la fan ideal per a to-
ta la família. 

La Cala Llenguadets està
envoltada de natura i és una
petita platja d’arena fina i ai-
gües transparents i poc pro-
fundes. L’accés només es
pot fer a peu pel Camí de
Ronda que porta al far o bé
pel camí de la Torrassa. 

La Platja Llarga és la més
extensa de la zona. La part
posterior està envoltada per
boscos de pins i un passeig
marítim per als vianants dis-
corre paral·lel a la platja. La
seva situació, allunyada de
les zones més turístiques,
propicia que no estigui tan
massificada com altres plat-
ges grans del municipi, per la
qual cosa és ideal per a
aquells visitants que bus-
quen certa tranquil·litat.

La Cala Penya Tallada és
una petita cala de gran belle-
sa natural que està situada
entre la Punta Roja i la paret
rocosa que s’endinsa al mar.
Té 125 metres de longitud. 

La Cala Font és una de les
petites platges que es troben
al tram costaner més rocós
de Salou, és d’arenes fines i
està flanquejada per roques.
És un indret ideal per practi-

car snorkel, ja que les seves
aigües tranquil·les  permeten
gaudir del fons marí i de les
espècies animals.

La Cala Vinya és una cala
semiurbana d’aigües clares
que està situada a continua-
ció de Cala Font, en una zona
turística per la seva proximi-
tat a establiments hotelers a
la que es pot accedir pel car -
rer de les Dunes.

Finalment, Cala Crancs és
la cala més oriental de totes
les que formen el litoral del
municipi de Salou. Està limi-
tada per masses rocoses po-
blades de vegetació a tots
dos costats. La seva arena
és fina i l’entrada al mar pre-
senta un suau desnivell, per
la qual cosa les seves aigües
són tranquil·les i ideals per al
bany.

El Far de Salou ofereix paisatges espectaculars. 

La Cala Font és ideal
per fer ‘snorkel’,
gràcies a les seves
aigües transparents

18 COSTA DAURADA
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UNA DESTINACIÓ ‘HEALTHY’
El mar, la gastronomia i les activitats
esportives fan de Cambrils un indret idoni
per als amants de la vida saludable

CAMBRILS

Per què Cambrils és una des-
tinació healthy?

–Pel mar: molts de nosal-
tres ens apropem al mar, en
qualsevol època de l’any, per-
què ens agrada veure el movi-
ment de les onades o perquè
ens relaxa escoltar-les tren-
car. Aquesta és una ex-
 cel·lent manera de descon-
nectar. Córrer al costat del
mar, caminar per la sorra, es-
coltar les onades, fer ioga i
meditar a la platja són activi-

tats que omplen la ment de
benestar i el cor de pau. Veu-
re la sortida del sol pel mar i
recórrer el litoral en bicicleta
sens dubte és un exercici
que estimula els sentits. Sub-
mergir-se al Mediterrani, des-
cobrir la vida submarina, na-
vegar en veler al capvespre i
veure la posta de sol amb la
quietud de les onades calma
i asserena.

–Per la gastronomia: oli
d’oliva extra verge, fruites i

verdures, peix fresc i fruits
secs, tot, d’altíssima qualitat.
Cambrils s’albira per quilòme-
tres de camps de conreus
que dibuixen diferents colors

i contrastos, un territori ge-
nuïnament mediterrani on
destaca l’olivera arbequina,
els avellaners, els garrofers
així com fruites i hortalisses

El mar és sinònim de relax i desconnexió.
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COSTA DAURADA

que proveeixen el municipi de
productes de la terra de pri-
mera qualitat. Som grans pro-
ductors de calçots, de carxo-
fes i de préssecs, entre molts
altres productes agrícoles. 

Però indubtablement el
producte del mar és la base
de la nostra gastronomia ma-
rinera. Cada dia els pesca-
dors de Cambrils surten a fei-
nejar per abastir les nostres
cuines del millor peix i marisc
del dia i la seva tornada a
port es converteix cada dia
en un veritable espectacle. A
Cambrils una quarantena de
restauradors cuinen inspirant-
se en la dieta mediterrània,
declarada recentment com a
Patrimoni Immaterial de la
Humanitat per la Unesco, fet
que indica el grau d’implica-
ció dels nostres xefs vers
l’estil de vida saludable, en-
tossudint-se en l’ús de pro-
ductes locals, frescos i de
mercat. 

Per tal de donar a conèixer
la riquesa i la diversitat dels
nostres productes, cada mes,
i durant tot l’any, es proposen
unes jornades gastronòmi-
ques amb menús especial-
ment dissenyats amb produc-
tes locals i de temporada per

promocionar la gastronomia
de Cambrils.

–Per les activitats esporti-
ves: a Cambrils gairebé es
poden practicar tots els es-
ports a l’aire lliure, gràcies al
clima tan benigne que tenim.
I disposa de les infraestructu-

res municipals i allotjament
necessaris perquè puguis
practicar el teu esport favorit.
Cambrils també és conegut
com el Bike Paradise de la
Costa Daurada. Per una ban-
da i per als amants d’anar en
bicicleta, proposem una ruta
divertida i molt saludable que
consta de 24 quilòmetres de
carril bici amb la qual pots re-
córrer tot Cambrils. I, per als
ciclistes més professionals,
Cambrils és el camp base
idoni i un punt de partida es-
tratègic per als practicants
del ciclisme de carretera i de
muntanya, ja que comunica
amb l’interior de la Costa
Daurada.

El Club Nàutic també ofe-
reix un ampli ventall de pro-
postes nàutiques i d’expe-
riències zen amb el mar de
protagonista. Un club dinàmic
que organitza esdeveniments
esportius, nàutics i socials
durant tot l’any.

Cambrils ofereix productes de la terra de primera qualitat.

Josep Iglesias, 40 · Bloc B, L 1
Residencial Golf de Sant Jordi

43850 (La Llosa) Cambrils

Informació i reserves: +34 977 795 172

Vol agraïr la fidelitat i confiança
als clients andorrans
durant més de 24 anys

Especialitat en arrossos, peix i marisc
Celebracions familiars i d’empresa
La nostra carta, també per emportar

gaudeixi de la nostra cuina a primera linia de mar
Des del 1995

´ 
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UN CARTELL DE LUXE
CAMBRILS

El Festival Internacional de Música, que aquest any se celebra del 25 de juliol a l’11
d’agost, arriba a la 45a edició amb la visita de les millors estrelles del panorama actual

a 45a edició del
Festival Internacio-
nal de Música de

Cambrils tornarà a omplir d’e-
mocions i màgia les nits d’es-
tiu de la localitat. Així, del 25
de juliol a l’11 d’agost onze
artistes internacionals visita-
ran el Parc del Pinaret per
compartir les cançons que
han dibuixat la seva carrera
musical. Veus com les de
Fangoria, Diego el Cigala, Va-
nessa Martín, Els Pets o Ro-
sario, o l’espectacle de Sara
Baras, se sumen als més de
40 anys d’història de l’esde-
veniment, que el converteixen
en tot un referent musical a
la Costa Daurada.

El tret de sortida el donarà
Sara Baras amb l’espectacle
Sombras, el 25 de juliol. L’en-
demà serà el torn de Momo:
Tribut a Queen, mentre el dia
27 Els Pets presentaran els
temes del seu darrer treball,
Som. Ja a l’agost, el dia 1 vi-
sitarà el festival Fangoria. La
mítica banda d’Alaska i Na-
cho Canut repassarà alguns
dels principals èxits de la se-
va carrera. Les cançons de
Cuando el río suena..., el nou
disc de Rozalén, es faran
sentir el dia 2 d’agost, men-
tre que l’endemà serà el torn
d’Álvaro Soler i Mar de colo-
res.

El 3 d’agost arriba al festi-
val una de les veus més inter-
nacionals del flamenc, Diego
el Cigala, en el marc de la gi-
ra del 15è aniversari de Lágri-
mas negras. El següent con-
cert, el 8 d’agost, estarà
protagonitzat per Vanessa
Martín, que torna als escena-

ris amb la seva nova gira, To-
das las mujeres que habitan
en mí. El dia 9 els fans de
Sau podran reviure alguns
dels temes més populars d’a-
questa emblemàtica banda
de rock català gràcies al pro-
jecte SAU30, capitanejat per
Pep Sala. La recta final del
festival vindrà protagonitzada
per Rosario i les seves No-
ches de Gloria (10 d’agost) i
pel jove duo canari Adex &
Nau, que l’11 d’agost oferi-
ran l’últim concert del cicle
amb la seva nova gira Indiscu-
tibles World Tour.

Un any més, la zona gas-
tronòmica central al Parc del
Pinaret obrirà portes a les
vuit del vespre per omplir de
textures i sabors els paladars
dels assistents de festival.
D’aquesta manera, tot tipus
de propostes culinàries, de-
gustació de vins, una acurada
selecció de cerveses i pro-
ductes amb firma pròpia al
territori en un espai a l’aire
lliure, seran el complement
perfecte al cartell d’artistes
convidats.

Fangoria, Diego el
Cigala, Els Pets o
Sara Baras són
alguns dels convidats

Un any més
s’habilitarà una zona
gastronòmica amb
diferents propostes

L

Diego el Cigala. 

Els Pets.

Fangoria.
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CONSTRUCCIÓ

NOU HIVERNACLE AL PARC SAMÀ
CAMBRILS

Amb una superfície de 350 metres quadrats, l’espai ocupa un antic picador 
i s’hi poden admirar més de 75 espècies tropicals, algunes de molt poc freqüents

l Parc Samà, un
dels racons més
emblemàtics de

Cambrils, ha inaugurat re-
centment un nou hivernacle,
de 350 metres quadrats, si-
tuat a l’edifici de l’antic pica-
dor on s’entrenaven genets i
cavalls, la gran passió del
fundador del parc, Salvador
Samà i Torrens.

L’espai acull més de 75
espècies de palmàcies i al-
tres arbres tropicals, entre
els quals destaquen dos
exemplars de Roystonea re-
gia, la palma reial, arbre na-
cional de Cuba; un exemplar
de Dypsis decaryi, una es-
tranya  palma triangular de
Madagascar, i dues Ravenala

madagascariensis, coneguda
com a arbre del viatger.

Amb la nova instal·lació es
pretén potenciar l’ambient
bucòlic del parc històric, ofe-
rint al visitant una immersió
en un ambient tropical que li
permetrà aïllar-se de l’entorn
exterior, seguint el principi de
priorització dels sentiments,
propi dels jardins romàntics. 

S’ha volgut retre homenat-
ge a Alfons de Fontcuberta i
Samà, VII marquès de Maria-
nao, impulsor de la transfor-
mació de la finca i del parc
en els últims 20 anys del se-
gle XX. Fontcuberta va desen-
volupar diversos projectes
d’innovació, entre els quals
destaquen plantacions i sis-
temes de reg.

La nova instal·lació
vol potenciar
l’ambient bucòlic 
del parc històric

Es ret homenatge a
Alfons de Fontcuberta
i Samà, impulsor de la
transformació del parc

E

El Parc Samà ha multiplicat per 8 el nombre de visitants
en els dos primers anys de gestió. Expertus Turismo y
Ocio va presentar recentment els resultats de la tempo-
rada 2018, en què el parc va rebre 86.000 visitants, da-
vant els 55.000 del 2017 i els 10.000 del 2016.

ES MULTIPLICA PER 8 EL NOMBRE DE VISITES

a més

RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ / DNAUna panoràmica del Parc Samà de Cambrils. 

!
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magina’t un petit
món mediterrani
amb infinitat de ca-

les i platges de sorra fina i
daurada, amb ermites que
s’ho miren desafiant la grave-
tat i pintades de roig, amb
una vila medieval arrelada a
la terra i que temia els pira-
tes, amb un paradís verd ide-
al per als amants del golf i la
natura i amb una gastrono-
mia de sabors del mar i la
ter ra. Aquest petit món i
aquest gran jardí mediterrani
és el que Joan Miró també

escollí per estiuejar-hi i inspi-
rar-se. Et donem la benvingu-
da a Mont-roig Miami, la teva
casa de vacances a la Costa
Daurada.

Platges i cales
Si encara no has trobat la te-
va cala o platja preferida se-
gur que la trobaràs a Mont-
roig Miami. La nostra costa,
banyada per un Mediterrani
d’aigües turqueses, s’allarga
durant 12 quilòmetres dibui-
xant la Costa Daurada més
natural i salvatge. Formada
per petites cales entre penya-
segats o bé immenses plat-
ges, algunes verges, altres
urbanes, amb bandera blava,

CINC LLOCS QUE NO ET POTS PERDRE
El municipi, situat al sud de la Costa Daurada, és un lloc ideal
per explorar-lo en calma i deixar-se impregnar per la seva essència 

MONT-ROIG MIAMI 

La Cala Califòrnia de Miami Platja.

I
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per a gossos, amb còdols…
Totes són de poca profundi-
tat, regades per la sorra fina
i daurada i mai massificades,
ideals per als més petits. 

Ermita de la Mare de Déu de
la Roca
Si alces la mirada des de
qualsevol punt de Mont-roig
Miami observaràs l’atenta
mirada de l’ermita de la Ma-
re de Déu de la Roca i l’ermi-
ta de Sant Ramon de Penya-
fort, ambdues assentades
damunt la muntanya Roja, la
qual dona nom a la vila de
Mont-roig del Camp. És un
espai per somiar, per deixar-
se emportar per la imagina-
ció, per inspirar-se tal com
ho va fer Miró al quadre
Mont-roig, Sant Ramon. Les
formes fantasioses que es-
culpeixen la muntanya, les
vistes panoràmiques del
Camp de Tarragona i les er-
mites penjants sobre la roca,
encara avui punt de referèn-
cia per als mariners, fan d’a-
quest indret un lloc icònic i
de visita obligada a la Costa
Daurada. Actualment l’ermita
acull servei d’hostatgeria i
servei de restauració.

Nucli antic de Mont-roig
A l’interior, als peus de la ser-
ra de Llaberia, s’aixecava
una vila medieval tancada
per muralles i presidida per
un castell. La vila de Mont-
roig del Camp fou disputa en-
tre bisbes i reis per les se-
ves rendes i acollia un call
jueu. Avui et convidem a viat-
jar pels nostres orígens fent
una passejada pel nucli antic,
hi trobaràs dos dels quatre
portals d’entrada a la vila. En
destaca també l’església Ve-
lla, la qual tenia funcions de-
fensives. A l’estiu s’organit-
zen diverses visites guiades
que no et pots perdre!

Camp de golf Bonmont 
Una de les millors formes de
gaudir del nostre gran jardí
vora el mar és amb la pràcti-

ca del golf. La simbiosi per-
fecta entre esport i natura i
l’excel·lència de les instal·la-
cions i serveis del Camp de
Golf Bonmont el situen entre
els millors del continent euro-
peu. Un gran complex dedicat
a aquest esport i dissenyat
per l’expert mundial Robert
Trent Jones Jr. amb l’objectiu
d’integrar-se amb el paisatge
mediterrani de l’entorn. El
camp és obert tot l’any i
compta amb servei de restau-
ració, escola de golf, gimnàs,

lloguer d’equipament i altres
instal·lacions esportives.

Mas Miró i paisatge emocional
Un geni universal com Joan
Miró també escollí Mont-roig
Miami com la seva casa de
vacances, però anà molt més
enllà, també l’escollí per cer-
car inspiració, i la trobà tota.
Ell mateix afirmava: “Tota la
meva obra és concebuda a
Mont-roig.” A la Masia, resi-
dència d’estiueig de la famí-
lia, el geni inicià el seu viatge

cap a la pintura, convertint-se
més tard en un dels artistes
més influents del segle XX.
L’obra de Joan Miró no es pot
comprendre sense la visita al
Mas Miró, l’origen de tot, i
sense recórrer la ruta El pai-
satge emocional de Miró, la
qual visita els paisatges de
Mont-roig que serviren d’ins-
piració per al geni i que aca-
bà convertint en obres mun-
dialment reconegudes, com
ara La Masia, La platja o
Mont-roig, Sant Ramon.

A dalt, l’ermita de la Mare de Déu de la Roca. A baix, la ruta ‘El paisatge emocional de Miró’.
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eixa que les olors
del mar i les pine-
des perfumin les te-

ves vacances, que una gas-
tronomia d’arrel et permeti
descobrir nous sabors, que el
ric patrimoni et faci aprendre
noves històries, que l’esport
en plena natura et faci supe-
rar nous reptes o que l’art de
Miró et permeti somiar des-
pert. Són només algunes de
les essències mediterrànies
de Mont-roig Miami!

Mont-roig Miami en un dia
Et proposem conèixer Mont-
roig Miami del mar a l’interior

en un dia. Comença el matí
jugant amb el mar, navegant
pausadament en caiac per la
costa, recupera forces fent el
vermut i un àpat en algun
dels restaurants ubicats al
passeig marítim. A la tarda et
proposem endinsar-te en la
història amb una visita al nu-
cli antic o fer una petita ex-
cursió fins a l’ermita més sin-
gular de la Costa Daurada, la
de la Verge de la Roca.

Mont-roig Miami en un cap
de setmana
Vet aquí algunes de les pro-
postes per descobrir Mont-

SIS PROPOSTES PER DESCOBRIR-LO
Endinsa’t al gran jardí mediterrani de la teva casa de vacances. No t’avorriràs!

MONT-ROIG MIAMI

D

Descobreix la cova de l’Ermita de la Mare de Déu de la Roca.

www.servetconsulting.com   l  info@servetconsulting.com

Av. Barcelona, 130 · MIAMI PLATJA · 977 810 057   l  Passeig de Misericòrdia, 43, 43205-REUS · 977 277 766

TENS PROPIETATS A ESPANYA?
Tens obligacions a complir.

Servet t’ofereix la tranquil·litat de poder complir les teves obligacions fi scals 
de la mà d’experts en Fiscalitat Immobiliària i Patrimonial tributant el just.

NO RESIDENTS 2018
Confecció de la Declar r ració 

fi sc tes en Fiscalitat 

T’assessorem de forma integral desde 1982 
zats en Fiscalitat Immobiliaria

Més de 15 anys d’experiència
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roig Miami en un cap de set-
mana. Comença els matins
fent esport, iniciant-te al golf,
fent una excursió a peu per
les monumentals barraques
de pedra seca o escoltant els
batecs del mar amb la pràcti-
ca de paddle surf. Pots fer
parada per agafar energies
als restaurants de Mont-roig
del Camp o Miami Platja i a
les tardes fer salut passejant
pel nucli antic de Mont-roig
del Camp, visitant l’ermita de
la Roca o fent una excursió
per l’exuberant barranc de la
Mina de les Nines.

El Mont-roig Miami desconegut
L’interior de Mont-roig del
Camp amaga paisatges que
no són més que exquisits tre-
sors de la natura. Entre els
espais naturals més desco-
neguts s’hi troba el barranc
de la Mina de les Nines, el
qual travessa la fèrtil plana
del Camp de forma sinuosa i
exuberant i ens dona pistes

de l’aprofitament de l’aigua
en el passat. La muntanya
Blanca, a la serra de Llaberia,
és un brillant mirador de la
Costa Daurada i un llibre
obert sobre els processos ge-
ològics al sud del Camp de
Tarragona. L’Areny forma un
paisatge emmirallat, fanta-
siós, on la roca vermella
s’encapritxa a lluir mil for-
mes, unes formes que servi-
ren d’inspiració per a genis
universals com Joan Miró.

L’essència mediterrània so-
bre dues rodes 
A Mont-roig Miami som molt
amics de la bicicleta. Les ca-
racterístiques geogràfiques
del terme municipal, dins una

gran plana al·luvial vigilada
per petites elevacions de
muntanya baixa, el fan idoni
per a la pràctica de BTT. És
per això que hem dissenyat
fins a 10 rutes de diversa di-
ficultat que sumen gairebé
140 quilòmetres i que trans-
corren pels camins del nostre
terme municipal. T’animem a
escollir la teva ruta i gaudir
del paisatge mediterrani!

El territori pirata en família
Atenció, vaixell a la vista!
Viatgem a l’època en què pi-
rates i corsaris freqüentaven
la costa de Mont-roig Miami.
En el passat, Miramar o Guar-
damar, l’antic poble mariner
ubicat a l’actual Miami Platja,

comptava amb un port que
servia per enviar mercaderies
des de l’interior de la penín-
sula Ibèrica fins a Barcelona.
Tot plegat era molt llaminer
per als pirates i corsaris que
de tant en tant no només in-
terceptaven les mercaderies,
sinó que saquejaven els po-
bles mariners i d’interior. So-
vint amagaven els botins a
les innombrables i segures
cales de Miami Platja. Us ani-
meu a trobar els botins?

Les cales i platges verges
La costa de Mont-roig Miami
és immensa, amaga racons
poc alterats i de gran bellesa
paisatgística. Són espais lito-
rals ideals per connectar-se

amb la natura a l’hora d’anar
a la platja. Hi trobaràs més
de 12 quilòmetres de platges
i cales, moltes de verges o
semiverges sobretot a la zo-
na nord. Aquí, la baixa pre-
sència de l’home ha permès
conservar espais litorals amb
un gran interès natural i pai-
satgístic. Entre tots aquests
ambients destaca la platja de
l’Estany Gelat, una petita lla-
cuna plena de biodiversitat, o
la platja de la riera de Riude-
canyes i la seva desemboca-
dura, la qual forma un petit
aiguamoll. Tot aquest conglo-
merat de platges i cales ver-
ges i semiverges forma la
Costa Daurada més natural i
salvatge.

La costa és immensa
i amaga racons poc
alterats i de gran
bellesa paisatgística

Viu una història de pirates i practica BTT.
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UNA DESTINACIÓ PER A TOTHOM
MONT-ROIG MIAMI

A Mont-roig Miami trobareu propostes per a totes les edats. Tant si veniu amb
nens, amb amics, en parella o busqueu tranquil·litat, gaudireu d’activitats a mida

mb nens
Anar a la cerca de
pirates i dels seus

botins tot passejant per les
cales de Miami Platja, endin-
sar-se per camins de contes
de fades on les roques pre-
nen forma i hi ha tresors
amagats o bé participar en
les activitats infantils que ca-
da estiu es programen per-
què els més petits no tinguin
mai temps d’avorrir-se durant
les seves vacances amb nos -
altres!

Amb amics
Si sou dels que us agrada
viatjar amb amics i ser actius
a continuació us proposem
diverses activitats. Aventurar-
se practicant esports nàutics
per les cales de Miami Platja,
aprendre a jugar a golf en un

dels millors complexos d’Eu-
ropa o bé recórrer senderons
que us portaran per camins
de contes de fades. I també,
gaudir de la gastronomia en
cites de referència com la
Diada del Pop (el 2 de juny al
Bosquet del Llastres de Mia-

mi Platja a partir de les
11.30 h) o les XII Jornades
Gastronòmiques del Pop de
l'1 al 14 de juny. Aquestes
són només algunes de les
propostes que us permetran
aventurar-vos a la vostra casa
de vacances!

En parella
El paisatge, la tranquil·litat o
l’oferta de serveis són ideals
per passar unes vacances ín-
times amb la teva parella. És
per això que us hem disse -
nyat tres propostes perquè vi-
viu l’amor amb intensitat en-
voltats dels racons més
romàntics de Mont-roig Mia-
mi. Transcorrent en ermites
roges, vora el mar i en mira-
dors de postes daurades.

Sèniors
Calma és la paraula que mi-
llor defineix la tranquil·la vida
vora el mar a Mont-roig Mia-
mi. Cada vegada són més els
qui escullen la destinació per
a passar-hi les vacances o
establir-hi la segona residèn-
cia i no ens estranya. Sabem
que som el paradís perfecte
per als amants de la vida me-
diterrània. Passejades vora el
mar, fer història o descobrir
paisatges de quadre són al-
gunes de les activitats per
gaudir de Mont-roig Miami al
vostre ritme.
www.mont-roigmiami.cat

Podreu aventurar-vos
practicant esports
nàutics, jugar a golf o
recórrer senderons

Mont-roig és ideal per descobrir amb infants.

A
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PLATGES PER GAUDIR EN FAMÍLIA
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 i muntanya. Els
que trien l’Hospita-
let de l’Infant i la

Vall de Llors com a destina-
ció turística no han d’enfron-
tar-se al dilema d’escollir en-
tre 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.

Aquesta destinació està
formada per cinc nuclis de
població: tres situats a l’inte-
rior (Vandellòs, Masboquera i
Masriudoms) i dos al litoral
(l’Hospitalet de l’Infant i l’Al-
madrava), i té quatre platges:
la de l’Arenal, la de la Punta
del Riu, la del Torn i la de l’Al-

madrava. Totes tenen el certi-
ficat de qualitat ambiental
EMAS i la bandera Ecoplayas;
i les tres primeres, a més,
llueixen la bandera Blava.

La del Torn és una platja
naturista de renom interna-
cional, que forma part d’un

espai d’interès natural ano-
menat la Rojala; la de l’Are-
nal, a la part nord, és una
platja urbana, amb una oferta
d’activitats diversa i molt
adequada per a famílies amb
nens, gràcies a la poca pro-
funditat, i al sud, és una plat-
ja 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
de l’Arenal, on està ubicada
la base nàutica, és molt
aconsellable per als esports
nàutics. La Platja de l’Alma-
drava destaca pel passeig
marítim, des d’on es poden
veure les pintoresques cases
blanques del nucli homònim.

Una proposta que serveix
per donar a conèixer la ri-
quesa biològica del fons
marí de la costa de l’Hos-
pitalet de l’Infant i la Vall
de Llors són les rutes sub-
marines. Amb aquests iti-
neraris, els aficionats a
l’snorkel poden observar
les espècies més caracte-
rístiques de posidònia,
planta considerada per la
UE com un hàbitat de pro-
tecció prioritària. També
es poden veure fons de
sorra i roca, on es poden
trobar un gran nombre de
plantes i animals.

a més!
RUTES SUBMARINESM El municipi està

format per cinc
nuclis, tres a l’interior
i dos al litoral

Tres de les quatre
platges tenen
bandera Blava i totes
bandera Ecoplayas

La Platja del Torn forma part de l’espai d’interès natural la Rojala.

L’HOSPITALET DE L’INFANT I LA VALL DE LLORS
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ESPORTS DE MAR I MUNTANYA
L’HOSPITALET DE L’INFANT I LA VALL DE LLORS

L’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors és una destinació perfecta per fer
esport, tant pels equipaments com pels paratges naturals de costa i d’interior 

magineu un muni-
cipi on al matí pu-
gueu practicar sen-

derisme travessant la
muntanya i a la tarda anar a
una platja envoltada d’un
entorn natural i gairebé ver-
ge per fer-hi un bany recon-
fortant. I si al vespre encara
teniu ganes d’estirar les ca-
mes, podeu agafar la bici-
cleta i circular pel passeig
marítim, o potser fer una
partida de pàdel, una bona
opció per tancar una jornada
intensa d’activitat física a
l’aire lliure.

Aquest indret on es pot
practicar tot tipus d’activitat
esportiva és l’Hospitalet de
l’Infant i la Vall de Llors.

A les diferents platges
del municipi s’hi pot jugar a
diversos esports a la sorra
(com ara vòlei platja i fut-
bol), i practicar activitats
nàutiques com surf de rem,
vela, caiacs, snorkel, bana-
na...

D’altra banda, a l’interior
s’hi pot fer senderisme, BTT,
escalada o vies ferrades,

A les platges es pot
jugar a tot tipus
d’esports de sorra i fer
activitats nàutiques

L’interior ofereix
opcions com BTT,
senderisme, escalada
o vies ferrades

I

El paddle surf, una de les moltes opcions esportives que ofereixen les platges del municipi.
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entre d’altres. En aquest
sentit, la destinació disposa
d’una xarxa pròpia de ca-
mins i pistes forestals d’uns
180 quilòmetres, amb diver-
ses rutes habilitades de tots
els nivells, des de debutants
fins als més experts i exi-
gents. 

Els que prefereixen fer ru-
tes amb bicicleta de munta -
nya tenen al seu abast vuit
itineraris diferents, que
transcorren per tots els po-

bles del municipi, amb diver-
sos graus de dificultat (fàcil,
mitjana i alta). Igual que els
itineraris de senderisme,
també estan adreçats a tots

els públics, de manera que
permeten fer des de sorti-
des familiars en bicicleta
fins a excursions de nivell
d’autèntic expert.

Així mateix, a les munta -
nyes de l’Hospitalet de l’In-
fant i la Vall de Llors també
s’ofereixen diverses vies
d’escalada esportiva, a més

de dues vies ferrades: la via
ferrada Serres del Mestral,
de nivell baix, i la via ferrada
de l’Aigua al Coll, de dificul-
tat mitjana-alta.

Els amants de la bici
de muntanya tenen a
l’abast vuit itineraris
de dificultat variable

Senderisme a les muntanyes de Vandellòs. 
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UN PATRIMONI PER DESCOBRIR
L’HOSPITALET DE L’INFANT I LA VALL DE LLORS

La localitat ha organitzat diverses visites guiades per als mesos de juliol, agost i
setembre, que permeten conèixer de primera mà una rica herència històrica i cultural 

més d’unes plat-
ges de sorra fina i
d’aigües transpa-

rents, i dels paisatges de
mar i muntanya, l’Hospitalet
de l’Infant i la Vall de Llors té
un ric patrimoni. Per donar a
conèixer aquest patrimoni
històric i cultural del municipi
s’han organitzat diverses vi-
sites guiades per als mesos
de juliol, agost i setembre.

Per començar podeu veure
l’hospital gòtic de l’Hospita-
let de l’Infant, que disposa
dins dels seus murs d’un
centre de visitants dedicat a
la divulgació d’aquest con-
junt del segle XIV declarat Bé
Cultural d’Interès Nacional.
També s’ofereix una visita
especial per a famílies, amb
una gimcana, perquè pares i
fills aprenguin jugant.

Si voleu reviure el passat,
us pot interessar la visita
guiada al centre d’interpreta-
ció de l’oli de Vandellòs, que
inclou un tast d’oli i un taller
d’olis aromàtics, i al poble
medieval de Castelló, amb ta-
llers d’oficis antics. Aquesta
completa activitat està adre-

çada a les famílies i es facili-
ta el transport. 

També us pot sorprendre,
per un costat, la visita al Po-
blat Hifrensa, la darrera colò-
nia industrial de Catalunya
del cèlebre arquitecte racio-

nalista Antonio Bonet Caste-
llana, i la nova visita L’Hospi-
talet de l’Infant vist des del
mar, un recorregut en barca
des del port esportiu pel lito-
ral fins a l’illot del Torn, en
què s’explica la història de la

vila i del seu territori vist des
del punt de vista dels antics
mariners i resseguint els tex-
tos llatins que ja aleshores
en donaven compte. Els parti-
cipants poden gaudir, a més,
d’una capbussada.

Un altre dels recorreguts proposats us pot
portar a veure algunes de les fortificacions
republicanes de la guerra civil, situades al
Coll de Balaguer, i també a conèixer l’expe-
riència de la construcció, per part dels pre-
soners nacionals, del camp de treball de
l’Hospitalet de l’Infant.

CONÈIXER LES FORTIFICACIONS 
DE LA GUERRA CIVIL

! a més

A

Visita guiada per l’hospital gòtic de l’Hospitalet de l’Infant.
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