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Para catar
el Priorat
www.turismepriorat.org |Potente es
la web de la oficina del turismo del
Priorat, en la que se incluyen activi-
dades y propuestas para descubrir el
edén vinícola del extremo sur de Ca-
taluña. Aparte de los restaurantes,
alojamientos y vinitecas (imprescin-
dibles) que se referencian, es nece-
sario consultar el apartado que deta-
lla las bodegas abiertas a las visitas
en las denominaciones Priorat y
Montsant. Permite descargar mapas
para practicar senderismo.

AGENDA

«Barcelona encara pot sorprendre»
JORDI RIBALAYGUE

Joan Coll es
presenta com
un emprene-

dor que es va fer un
tip d’esllomar-se
perquè el reconeixe-
ment premiés un al-
tre. Ara li ha arribat
a ell: fa un any va
fundar Cultruta, una
petita empresa que
ofereix itineraris a
Barcelona per a gent
que mai no accepta-
ria caminar rere una
guia, un atreviment
que ha merescut un
guardó de la UB. La
història i la cultura
són els arguments
de les visites; la sor-
presa de redescobrir
la ciutat, l’al·licient.

Pregunta.– Crear
Cultruta era llançar-
se a la piscina?

Respuesta.– Sí, sa-
bia que no anava a
inventar les rutes,
però calia espré-
mer-les més pels barcelonins
amb uns assumptes i unes ma-
neres de fer que els atragues-
sin. El plantejament era moti-
var a qui pensa que les rutes
són només pels turistes.

P.– Com s’atrau a algú que ha
passat desenes de vegades pel
mateix carrer?

R.– Tot funciona pel boca ore-
lla i per internet. La gent creu que
no els explicarem res de nou,
però, per exemple, a la plaça de
Sant Josep Oriol hi ha una pinta-
da amb el nom que li van posar
durant la Guerra Civil, i passem
per davant i ni la mirem. Cal vèn-
cer aquest fre, perquè Barcelona
encara pot sorprendre.

P.– Llavors, és desconeguda
pels barcelonins?

R.– Abans de viatjar un es
compra la Lonely Planet, es

contracta un guia quan s’hi
arriba i es vol descobrir la ciu-
tat, no només els llocs turístics.
Hi ha qui viatja i adquireix un
coneixement bastant detallat
d’allà on va, però no té la ma-
teixa idea de la ciutat on viu. Se
n’adonen quan hi venen amics
de fora i no saben on anar.

P.– I els visitants queden
sorpresos?

R.– És habitual que diguin que
durant anys han passat pel ma-
teix carrer i no havien reparat en
allò que els hi ensenyes. En el cas
de la ruta de Ruiz Zafón, a vega-
des es veu una certa desil·lusió,
perquè els espais no són exacta-
ment com apareixen a la no-
vel·la, i a la de la Guerra Civil es
sorprenen de la duresa amb què
parlem dels dos bàndols.

P.– En més d’un cas us troba-

reu que no queden
testimonis de la ciu-
tat que expliqueu.

R.– En la majoria,
però és inevitable,
aquesta és una ciu-
tat molt viva. Barce-
lona es limitava fins
al segle XIX al que
avui és Ciutat Vella i
tot el creixement és
a partir de sepultar
la ciutat anterior.
Ens agradi o no, és
el que hem tingut.
Té el problema que
és requereix un
exercici d’imagina-
ció, però alhora es
poden percebre de-
talls que passen de-
sapercebuts.

P.– I els estran-
gers, s’hi apunten?

R.– Ens trobem
una colònia impor-
tant dels que viuen a
Barcelona. Acudei-
xen sobretot a la de
Ruiz Zafón.

P.– Ara que es surt
menys de viatge, heu incremen-
tat clientela?

R.– Vénen que ens diuen que
volien marxar el cap de setmana
però que al final s’han quedat.
Busquem que qui estigui satisfet
ens recomani o regali les rutes,
perquè el que ens funciona de
veritat és el boca orella.

P.– Però també caldrà enfron-
tar-se a la mala imatge que es té
dels guies...

R.– Volem trencar els tòpics.
No fem itineraris plens de da-
tes i noms propis, i donem per
suposat que tothom té ulls per
saber de quin color són les ra-
joles d’una església... També
tractem allò que no s’ha fet bé
a Barcelona. Seria poc lògic no
fer-ho, perquè les rutes estan
pensades per persones que
viuen i pateixen la ciutat.

EL PERSONATGE

JOANCOLL |EMPRENEDOR ICREADORDECULTRUTA De noche. La sierra de Rodes, en
el Alt Empordà, cobija un conjunto
arquitectónico fascinantes. Cada
martes y hasta el 25 de agosto, el
Museu d’Història de Catalunya
programa unos itinerarios guiados
nocturnos por las ruinas del
poblado medieval de la Santa Creu,
la iglesia prerrománica de Santa
Helena y el imponente monasterio
de Sant Pere. La salida empieza a
las 20.00 horas y cuesta seis euros
(tres para jóvenes de siete a 18 años
y gratis para menores de dichas
edades). Las plazas son limitadas,
por lo que es imprescindible
reservar con antelación llamando
al 972 387 559.

Visita. Todos los sábados hasta el
5 de septiembre se organizan visitas
guiadas para conocer las
peculiaridades de una villa romana
con los itinerarios teatralizados que
recorren las ruinas de Els Munts, en
Altafulla (Tarragonès). Se entra en
las estancias y se explica cómo era
la vida de un patricio latino que
residía cerca de la gran ciudad de
Tarraco. Hasta el 8 de agosto, la
actividad se inicia a las 19.30 horas,
y posteriormente y hasta
septiembre, se avanza a las 19.00
horas. Para participar es necesario
apuntarse llamando al Museo de
Arqueología de Tarragona, al
teléfono 977 251 515.

Feria.Del 4 al 5 de agosto, Valls
(Baix Camp) acogerá la 55 edición
de Firagost, una de las muestras
dedicadas a la agricultura y a la
vida del campo más ilustres de
Cataluña. El certamen lo
promociona la Cámara de comercio
de la capital comarcal e incluye
desde un mercado de frutas y
verduras hasta espectáculos
pensados para el público familiar.

El sendero de
los cátaros
www.camidelsbonshomes.com | Los
seguidores de la historia de la orden
de los cátaros deben conocer el itine-
rario que los caballeros recorrieron
para huir de los cruzados. El portal
anota observaciones, indicaciones
para GPS del llamado Camí dels
bons homes y puntos de interés y
servicios de las poblaciones que atra-
viesa el GR-107, de 201 kilómetros.

CHRISTIAN MAURY

LA PROPOSTA

J. R.

Fins a finals d’agost, els capvespres i
les nits a Torroella de Montgrí són
per gaudir de les rutes del museu

de la Mediterrània del municipi empor-
danenc. Al llarg de la setmana, es presen-
ten quatre opcions per passejar quan la
calor es tempera al poble que s’arrecera
sota la serra resseca del Montgrí.

Els dilluns és el dia d’unes visites bate-
jades amb el nom de Nits d’història i de
llegenda, que s’inicia a les 22.00 hores. Es
tracta d’un recorregut nocturn que s’en-
dinsa als indrets on es capta l’essència
medieval que creua la vila. Alhora, l’itine-
rari es condimenta amb actuacions i mú-
sica en viu. Es remata la velada assaborint
una copa de cava al palau del Mirador.

El passat de Torroella també llueix a
Mil anys d’història i llegenda, que es con-
voca els dimecres a partir de les 19.30

hores i que travessa el nucli històric.
L’atractiu rau en què s’entra en edificis
amb solera com Can Quintana, el palau
Solterra i el del Mirador.

En especial pels petits s’ha ideat la de
Hi havia una vegada..., una volta per l’ex-
posició Contes de la Mediterrània que
acull el museu i en què s’emprèn un viat-
ge pel Mare Nostrum a lloms de set relats.
Comença a les 18.30 hores cada dijous.

L’activitat més romàntica (i científica)
és la dels divendres, en què els partici-
pants es desplacen al cap de la Barra per
copsar les constel·lacions i conèixer els
mites que els estels han inspirat. Per pren-
dre-hi part, cal trucar al museu de la Me-
diterrània (972 755 180) o bé a l’oficina de
turisme de l’Estartit (972 751 910). Les vi-
sites dels dilluns i el divendres costen sis
euros i les de dimecres i dijous, quatre.
Són de franc pels menors de cinc anys.

Un passeig per Torroella
quan la calor afluixa

Les cases de la plaça de la Vila, al centre de la població empordanenca de Torroella de Montgrí. / EDDY KELELE

INDRETS no se publicará durante
el mes de agosto ni en la primera
quincena de septiembre. El suple-
mento de ocio y viajes de EL
MUNDO de CATALUNYA regre-
sará a los kioscos el próximo miér-
coles 23 de septiembre.

cultruta.com
Highlight

cultruta.com
Highlight


