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Costa Barcelona us dóna la benvinguda a 

un territori amb més de 100 quilòmetres de litoral i amb 

atractius turístics per satisfer els més variats gustos i 

interessos: platges, facilitats per a famílies amb nens, 

pobles i ciutats amb encant, modernisme, gastronomia 

i enoturisme, espais naturals protegits, cultura, festes i 

tradicions, grans possibilitats de practicar i gaudir de 

l’esport, infraestructures per celebrar congressos... a més 

del caliu de la seva gent i d’un clima benigne durant tot l’any.

Un territori que té un clar compromís per la qualitat, 

ja que totes les destinacions de Costa Barcelona 

estan adherides al projecte Compromís per la Qualitat 

Turística,  reconegut pel Sistema Integral de 

Qualitat Turística en Destinacions (SICTED).
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Costa Barcelona ofereix molts atractius turístics que es 

complementen amb una àmplia oferta d’instal·lacions i 

serveis específi cs destinats a les estades en família.

Alguns dels municipis costaners de Costa Barcelona 

tenen el reconeixement i la certifi cació ofi cial de 

Destinació de Turisme Familiar (DTF). A Santa Susanna, 

Calella, Pineda de Mar i Malgrat de Mar les famílies amb 

nens poden gaudir de serveis de guarderia a la platja, 

zones de joc, serveis de cangur, hotels amb programes 

d’animació, restaurants amb menú infantil, així com de 

nombroses activitats lúdiques, culturals i esportives per a 

totes les edats.

Turisme familiar

Platja de les Roques, Calella Activitats en família

Platges i estacions nàutiques, activitats a parcs 

naturals i a museus, festes populars, diversitat 

gastronòmica ...

A més, l’interior de Costa Barcelona, amb espais 

naturals protegits i suaus cadenes muntanyoses com 

les serralades del Prelitoral i Litoral, és ideal per al 

senderisme, la bicicleta de muntanya i el turisme rural. 

Disposa d’atraccions com el parc temàtic Catalunya en 

Miniatura, el complex turístic i cultural d’aquesta mena 

més gran del món i únic a Espanya, ubicat a Torrelles 

de Llobregat i que mostra de manera amena i divertida 

els principals monuments, construccions i edifi cis de 

Catalunya.
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La varietat de les platges, unes de grans i extenses com 

les de Calella, Santa Susanna i Castelldefels, i unes altres 

de petites i recòndites, com les de la Vinyeta o la de 

Garraf, amb la sorra daurada i les aigües cristal·lines, fa 

que siguin adequades per a tot tipus de turisme. Tant les 

unes com les altres, ofereixen un accés fàcil i disposen 

d’una àmplia varietat de serveis. La majoria, a més, tenen 

el distintiu de bandera blava que en certifi ca la qualitat i la 

de les seves instal·lacions. 

Aquest paisatge mediterrani, de càlids estius i lluminosos 

hiverns, és ideal per a la pràctica d’esports i activitats 

relacionades amb la nàutica al llarg de tot el litoral. 

Nombrosos clubs, estacions nàutiques, escoles i 

empreses especialitzades permeten gaudir d’una oferta 

solvent i variada: vela, caiac, surf, xàrters nàutics, motos 

aquàtiques... a més d’organitzar freqüents regates, 

algunes de caràcter internacional.

El mar és un punt de partida per gaudir de la mena 

d’estada que prefereixi cada visitant: tranquil·litat i relax o 

bé activitat esportiva a l’aire lliure.

Platges 

Cala de la Vinyeta, Calella

Platja de Castelldefels

Els més de 100 quilòmetres de litoral de Costa 

Barcelona estan emmarcats pel verd de les 

muntanyes i el blau del Mediterrani.
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Els seus orígens relacionats amb l’agricultura, la pesca, 

el comerç marítim, la construcció naval i la indústria fan 

de Costa Barcelona un lloc singular.

Al comerç tradicional de mercats i fi res que se celebren  

periòdicament a molts indrets, s’hi sumen nombroses 

zones comercials al centre de pobles i ciutats que 

han contribuït al dinamisme urbà, gràcies a la seva 

peatonalització. A banda, existeixen nombrosos centres 

comercials moderns, entre els que destaca La Roca 

Village, especialitzat en outlet de moda, 

a la Roca del Vallès. 

  

Pobles i ciutats

Els productes gastronòmics autòctons, a més de 

ser la base de l’exquisida cuina tradicional, creativa i 

mediterrània reconeguda internacionalment, són moltes 

vegades un deliciós motiu per recórrer els pobles 

i ciutats de les sis comarques que integren Costa 

Barcelona. 

Un dels altres atractius es completa amb les viles 

termals. Així doncs, les fonts d’aigua termal de la Garriga 

o de Caldes de Montbui, han donat lloc a confortables 

balnearis i centres de termalisme. Arenys de Mar i 

Caldes d’Estrac compten amb l’avantatge de trobar-se 

vora el mar.

 

Plaça Porxada, Granollers

Església de Santa Maria, Sant Martí Sarroca

Els pobles i ciutats de Costa Barcelona han desenvolupat 

infraestructures turístiques de primer ordre.



MODERNISME

De l’extens patrimoni arquitectònic i artístic que s’estén al llarg de Costa Barcelona, i que 

abraça tots els períodes culturals, sobresurten dos moviments genuïns de Catalunya: 

el modernisme i  el romànic.

A cavall entre els segles XIX i XX, grans mestres com Antoni Gaudí, Lluís Domènech 

i Montaner o Josep Puig i Cadafalch, entre altres, van convertir l’arquitectura en una 

mostra de fantasia i creativitat. Aquestes obres mestres les trobem tant en habitatges 

burgesos i cases d’estiueig al Vallès Oriental, al Garraf o al Maresme, com altres espais, 

com ara mercats, fàbriques, teatres, esglésies, estesos per tot el territori  –a remarcar la 

cripta de la Colònia Güell, Patrimoni de la Humanitat– o cellers modernistes com els que 

es troben a l’Alt Penedès. 

L’altre gran moviment genuí el trobem en la gran quantitat d’esglésies romàniques. Uns 

exemples serien el conjunt de les esglésies de Sant Pere, a Terrassa, bastides sobre 

vestigis de l’època paleocristiana i visigòtica o el monestir de Sant Cugat del Vallès, on el 

romànic conviu amb l’altre gran període d’esplendor medieval: el gòtic.

Del romànic al 

modernisme

Masia Freixa, Terrassa Detall Colònia Güell, Santa Coloma de Cervelló

Les sis comarques ofereixen diverses rutes 

modernistes amb l’objectiu de donar a conèixer 

aquest important patrimoni cultural.

9
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Pota Blava, el Prat de LlobregatXató, el Garraf i l’Alt Penedès

La gastronomia de Costa Barcelona es basa en la 

diversitat i la peculiaritat de productes d’alta qualitat.

A Costa Barcelona, l’exquisidesa de la pesca 

mediterrània combinada amb els productes que ofereix 

la terra dóna com a resultat un mosaic d’aromes, colors 

i sabors, amb especial interès els conreus de producció 

ecològica. 

Són conegudes les fl otes pesqueres d’Arenys de Mar i 

de Vilanova i la Geltrú, que fan unes captures de gamba 

roja, escamarlà, calamar o seitó de gran prestigi gràcies 

a la seva consistència i sabor intens. 

També són molt apreciats plats com el xató o els 

productes de la terra, mereixedors de certifi cacions 

ofi cials referides a la seva denominació d’origen, com 

Gastronomia

ara la mongeta del ganxet del Maresme, del Vallès 

Occidental i del Vallès Oriental o el pollastre de pota 

blava del Prat de Llobregat, l’ànec mut del Penedès,  

així com els espàrrecs de Gavà i els celebrats pèsols de 

Llavaneres.  

Visitar els mercats de Costa Barcelona és gaudir d’un 

espectacle inoblidable.  Degustar els seus productes 

en restaurants i fondes és un autèntic plaer per al 

paladar, a més de comptar amb una dolça tradició de 

productes de rebosteria. Perquè tradició i creativitat 

s’uneixen a taula i donen com a resultat una alta qualitat 

gastronòmica reconeguda internacionalment.

10
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Vinyes

Enoturisme Penedès és una de les ofertes turístiques 

relacionades amb l’enologia més importants 

d’Espanya.

Costa Barcelona conserva encara nombrosos vestigis 

romans a través dels quals es pot observar com era el 

cultiu, la producció i la comercialització del vi fa més de 

dos mil anys.

La cultura del vi forma part de l’essència mediterrània i té 

aquí una de les seves zones més apreciades, i és alhora 

una de les àrees vinícoles més importants d’Europa, 

molt valorada per la producció de vins (blancs, rosats i 

negres) i caves d’alta qualitat.

A les tres denominacions d’origen en vins, Alella, 

Penedès i Catalunya, s’hi va unir a mitjan segle XIX, 

Enoturisme

coincidint amb l’esplendor de la viticultura catalana, la

producció del cava. Avui, el cava constitueix també una 

denominació d’origen específi ca que té a Sant Sadurní 

d’Anoia la seva capital i que s’ha consolidat en el món.

Interessants rutes enoturístiques al Penedès, visites 

a vinyes i  cellers,establiments temàtics, museus 

especialitzats, excel·lents tasts, interessants maridatges, 

originals propostes gastronòmiques... Els amants de 

l’enoturisme descobriran a Costa Barcelona un autèntic 

paradís.
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El Mediterrani i la muntanya emmarquen una 

naturalesa privilegiada i sorprenent.

Parc Natural del Montseny

Parc Natural de la Muntanya de Montserrat

Situada entre el Mediterrani i la muntanya i amb un 

clima que ofereix càlids estius i suaus hiverns, Costa 

Barcelona conserva, a més, paisatges sorprenents 

entre els quals destaquen els parcs del Montnegre i el 

Corredor, de la Serralada Litoral i de la Serralada de 

Marina, a vora del mar.

El Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, amb les 

seves úniques i peculiars formes arrodonides, és un tot 

un símbol d’identitat de Catalunya. Per la seva banda, 

els espais naturals del Delta del Llobregat, així com el 

Parc del Garraf, el Parc Natural del Montseny, declarat 

Reserva de la Biosfera per la Unesco, i el Parc Natural 

de Sant Llorenç del Munt i l’Obac ofereixen fl ora i fauna 

de gran interès per als amants de la naturalesa.

Natura i ecoturisme

Una àmplia oferta de cases de pagès i allotjaments rurals 

d’arquitectura tradicional i de càmpings permet gaudir 

del contacte amb el medi natural, la cultura, la història o 

l’artesania, de les activitats a l’aire lliure i de la proximitat 

a circuits per a la pràctica del senderisme, l’escalada, el 

ciclisme de muntanya o l’equitació.
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La cultura es difon àmpliament en museus i fundacions 

culturals com la Fundació Palau, a Caldes d’Estrac, amb 

obres de Picasso, o a través del Festival Internacional de 

Cinema Fantàstic a Sitges, el Festival Internacional de Jazz 

a Terrassa o l’Òpera de Sabadell.

El caràcter emprenedor, creatiu i festiu dels habitants de 

Costa Barcelona ha generat al llarg de la història tradicions 

que avui encara es viuen amb passió, com és el Corpus a 

la Garriga i a Sitges, festa tradicional en què es decoren els 

carrers amb catifes de fl ors de mil colors.

Els castells són una de les tradicions més importants i han 

estat reconeguts com a Patrimoni Cultural Immaterial de la 

Cultura, festes i tradicions

La cultura és un dels signes d’identitat 

de Costa Barcelona.

Castells, Vilafranca del Penedès Correfoc, Sitges

Humanitat per la Unesco, amb Vilafranca del Penedès com 

una de les places més emblemàtiques. 

Gegants, capgrossos, dracs, monstres i personatges 

diversos, pirotècnia, danses i melodies d’orígens 

immemorials transformen els carrers en un espectacle 

col·lectiu durant les festes de pobles i ciutats. En 

reconeixement a llur especial singularitat, la Generalitat 

de Catalunya ha distingit amb el rang de Festa d’Interès 

Nacional les celebracions del Carnaval de Vilanova i la 

Geltrú, la Passió d’Esparreguera, la Festa Major de Sant 

Bartomeu de Sitges, la Festa Major de Vilafranca del 

Penedès i la Fira de la Candelera de Molins de Rei.
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Les característiques climatològiques de Costa Barcelona 

permeten la pràctica de l’esport a l’aire lliure i en 

contacte directe amb la natura, tant a la vora del mar 

com a l’interior.

A tot el territori nombroses instal·lacions de qualitat 

ofereixen tots els serveis necessaris per als amants de 

l’esport : natació, vela  lleugera, rem, golf, pitch-and-

putt, bicicleta, tennis, pàdel, equitació, atletisme... 

Municipis com Santa Susanna, Calella i Castelldefels, 

distingits amb la certifi cació de Destinació de Turisme 

Esportiu (DTE) ofereixen recursos tant a esportistes 

d’elit com a professionals i amateurs, i també a tots els 

Turisme esportiu

Costa Barcelona és una destinació idònia per a la 

pràctica de les més variades disciplines esportives.

visitants que vulguin gaudir de l’esport en les millors 

condicions. Altres ciutats, per la seva tradició, han 

quedat associades a esports en particular. És el cas de 

Badalona amb el bàsquet, Granollers amb l’handbol, 

Terrassa amb l’hoquei herba o Sant Sadurní d’Anoia 

amb l’hoquei patins, entre d’altres.

Els esports de motor i els grans premis internacionals 

de motociclisme i de Fórmula 1 tenen al Circuit de 

Catalunya, ubicat a Montmeló, un important punt de 

trobada especialment atractiu per la proximitat de les 

platges del Maresme.

Circuit de Catalunya, Montmeló

14

Golf, Sant Andreu de Llavaneres
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Una important experiència organitzativa en 

congressos, certàmens i reunions  d’empresa.

La situació estratègica de Costa Barcelona, amb 

l’aeroport internacional de Barcelona-El Prat en el mateix 

centre geogràfi c, el de Girona a pocs quilòmetres al nord 

i el de Reus al sud, la converteixen en una destinació

especialment indicada per al turisme de negocis.

El port de Barcelona és un dels més importants 

d’Europa i una completa infraestructura d’autopistes, 

carreteres i vies ferroviàries permet arribar des de 

la capital a qualsevol punt de Costa Barcelona en menys 

d’una hora.

Congressos i reunions 

Molts dels seus municipis ofereixen serveis 

especialitzats per al turisme de negocis i entorns 

singulars com ara castells, palaus o cellers, 

que s’uneixen a instal·lacions fi rals i auditoris 

completament equipats.

Costa Barcelona té, a més, nombroses possibilitats 

complementàries: turisme tradicional, cultura, esports 

nàutics i d’aventura, termalisme, descobriment de 

vins i caves, activitats diürnes i nocturnes, així com 

una excel·lent gastronomia reconeguda mundialment.
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