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Presentació

La gastronomia catalana i la gironina són hereves 
de totes les tradicions culinàries mediterrànies i una 
fusió de cuines contemporànies de tot el planeta. La 
gastronomia de Girona no ha sorgit per atzar: no és, 
en efecte, una nova creació desenvolupada a partir de 
l’èxit, l’enginy i l’esperit innovador dels xefs de l’escena 
actual, sinó més aviat una cuina amb una llarga i 
riquíssima història. Incorpora un llegat ancestral que 
va començar amb els ibers, els fenicis, els grecs, els 
romans, els àrabs i els jueus... i que, amb els anys, 
ha anat evolucionant fins a incorporar influències 
modernes arribades d’Àsia, Àfrica i Amèrica. 

Avui, al començament del segle XXI, la província 
de Girona és una de les principals destinacions 
gastronòmiques i enoturístiques del món. I la 
Costa Brava, en particular, se situa a l’avantguarda 
de la innovació culinària com el focus de creativitat 
més important del món, de la mateixa manera que 
en el seu dia va ser la pàtria del genial  Salvador 
Dalí i, consegüentment, epicentre del surrealisme. 
L’esperit pioner i l’excel·lència de la cuina d’El Bulli 
van inaugurar una nova era en el panorama de la 

innovació gastronòmica que primer va influir en els 
cuiners catalans i més tard es va difondre per tot 
Espanya i per la resta d’Europa, per acabar conquerint 
tot el planeta. Fa pocs anys, El Bulli va decidir 
reinventar-se amb El Bullifoundation, que obrirà el 
2020 amb la voluntat de projectar el llegat de Ferran 
Adrià en un nou repte. Per la seva banda, l’evolució 
del laboratori creatiu dels germans Roca, La Masia, ha 
contribuït a mantenir la regió com a punta de llança 
de la innovació en les tecnologies culinàries.

Totes les grans cuines depenen de la qualitat dels 
ingredients locals amb què s’elaboren els seus plats. El 
territori Gironí té un entorn natural privilegiat; és una 
zona on conflueixen el mar, la plana i les muntanyes 
per donar com a resultat uns productes extraordinaris, 
com ara les anxoves de l’Escala, les gambes de 
Palamós, Roses i Blanes, la vedella dels Pirineus, les 
pomes de Girona, els vins de la DO Empordà, els fesols 
de Santa Pau i una inacabable varietat d’embotits, 
formatges, olis... Molts d’aquests productes estan 
avalats pel segell Girona Excel·lent. 

Avui, al començament 
del segle XXI, la 
província de Girona 
és una de les 
principals destinacions 
gastronòmiques i 
enoturístiques del 
món. I la Costa Brava, 
en particular, se situa 
a l’avantguarda de la 
innovació culinària com 
el focus de creativitat 
més important del món.
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Girona sempre ha estat una terra amb una 
gastronomia excel·lent, que des de fa temps 
troba el complement ideal en uns vins igualment 
extraordinaris. Encara que la regió té una tradició 
vitivinícola centenària, els cellers de Girona 
han experimentat un creixement espectacular 
sobretot en les darreres dècades, i han convertit un 
recorregut enoturístic per la Costa Brava i la Ruta 
del Vi de la DO Empordà en un viatge únic per 
descobrir l’univers dels vins empordanesos i el seu 
entorn. Amb una superfície de 2.000 hectàrees, 
la regió vitivinícola de l’Empordà aglutina 269 
viticultors i 51 cellers, 29 dels quals es poden visitar 
per experimentar de primera mà els vins, la terra, 
la tramuntana i el treball dels elaboradors. Al món 
hi ha pocs indrets que acullin unes varietats de 
raïm amb uns gustos tan genuïns i distintius com 
l’Empordà, una regió els vins de la qual es poden 
descobrir i tastar gràcies a nombroses activitats 
enoturístiques.

Però la gastronomia de la zona, no menys important, 
hauria estat impossible sense una tradició secular 
unida a uns productes de primera categoria i a uns 
plats amb personalitat pròpia i sense lligams de 
col·laboració que uneixen els seus restaurants. La 
província de Girona té més de 2.000 restaurants 

que ofereixen al comensal molt més que un simple 
àpat, conjuminant una cuina excepcional amb una 
experiència gastronòmica plaent i inesborrable. 
Així mateix, Girona disposa d’una xarxa de mercats 
d’abastament la preocupació primordial dels quals 
és la qualitat dels productes, una prioritat que 
es reflecteix en la relació amb els agricultors i els 
ramaders locals. A tota la província, a més, diversos 
col·lectius gastronòmics treballen activament per 
promoure la cuina local a partir d’una combinació 
de territori i producte.

Girona és terra d’estrelles Michelin i 
d’ambaixadors de l’ONU. Aquest organisme 
internacional va nomenar els germans Roca 
ambaixadors de bona voluntat de Nacions Unides 
per donar suport a la lluita contra la pobresa i la 
fam. Els propietaris del millor restaurant del món —
segons la prestigiosa revista britànica Restaurant— 
van ser elegits per la seva aposta pel producte de 
proximitat, per l’ús sostenible i mediambientalment 
responsable dels aliments i perquè promouen una 
dieta saludable.

El Celler de Can Roca de Girona, amb tres estrelles 
Michelin i propietat dels germans Roca, que ha estat 
nomenat en dues ocasions el millor restaurant del 
món per la revista Restaurant (2013 i 2015), no és 

Els cellers de Girona 
han experimentat un 
creixement espectacular 
sobretot en les darreres 
dècades, i han convertit 
un recorregut enoturístic 
per la Costa Brava i la 
Ruta del Vi de la DO 
Empordà en un viatge 
únic per descobrir 
l’univers dels vins 
empordanesos i el seu 
entorn.
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La combinació del mar 
i la muntanya és el 
senyal distintiu de la 
gastronomia gironina, la 
fusió de la personalitat i 
les tècniques culinàries 
de la regió. Una 
gastronomia que té 
substància i identitat, que 
no és només una manera 
de menjar i beure, sinó 
un estil de vida.

l’únic establiment aclamat per la crítica en terres 
gironines: 16 restaurants de la província sumen 
un total de 20 estrelles Michelin, entre els quals 
hi ha el Miramar, de Llançà, amb Paco Pérez com el 
cuiner que acumula més estrelles a la zona (sis), i 
a Olot, amb dues estrelles Michelin, Les Cols, en el 
qual Fina Puigdevall serveix la màxima expressió de 
la cuina volcànica de la Garrotxa. Per tot això, Girona 
se situa com la regió amb més estrelles Michelin per 
capita del món.

El corpus literari de la gastronomia catalana 
està format per nombrosos llibres, documents i 
receptaris, entre els quals hi ha el Llibre de Sent Soví, 
un compendi de receptes medievals escrit en català 
que està considerat un dels més antics d’Europa en 
el seu gènere. Personalitats i figures com l’escriptor 
Josep Pla, el periodista Manuel Vázquez Montalbán 
i una llarga llista de crítics gastronòmics han 
contribuït a portar Girona fins al punt més alt de 
l’univers literari. 

Els productes de temporada es promouen al llarg de 
tot l’any mitjançant campanyes i esdeveniments 
gastronòmics que tenen com a protagonistes el 
peix de roca, les garoines, el suquet, els escamarlans, 

l’arròs, la carn de caça i els bolets, etc. Cal tenir 
també en compte la  multitud de fires dedicades 
a les cireres, a la ratafia... La regió s’enorgulleix de 
l’esforç dels seus agricultors, ramaders i vinicultors, 
i ho demostra amb aquests esdeveniments, en què 
mostra joiosament els seus productes regionals i 
els comparteix amb els aficionats del país i amb els 
visitants.

La combinació del mar i la muntanya és el senyal 
distintiu de la gastronomia gironina, la fusió de la 
personalitat i les tècniques culinàries de la regió. 
Una gastronomia que té substància i identitat, que 
no és només una manera de menjar i beure, sinó un 
estil de vida que ha anat guanyant popularitat entre 
els visitants fins a arribar a convertir-se en un dels 
principals atractius turístics de la zona.

En qualsevol moment de l’any, la Costa Brava i el 
Pirineu de Girona ofereixen una infinitat d’opcions 
per als gurmets, des de rutes temàtiques de tota 
mena i durada per fer al ritme de cadascú fins a 
itineraris personalitzats organitzats per empreses 
especialitzades a combinar la cuina, la natura i la 
cultura de la zona a fi de brindar unes experiències 
gastronòmiques i enoturístiques irrepetibles.

La gastronomia catalana explica la història d’un 
país, d’una regió i d’una idiosincràsia, i aquestes són 
precisament les raons per les quals s’ha sol·licitat 
que sigui reconeguda com a Patrimoni Cultural 
Immaterial de la UNESCO. 





Girona Excel·lent

Girona Excel·lent és el segell de qualitat 
agroalimentària que reconeix els millors productes de 
les comarques gironines. Tots els productes escollits 
s’elaboren 100 % a les comarques gironines, i han estat 
seleccionats mitjançant tastos a cegues pels millors 
cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics.

Aquest segell, promogut per la Diputació de Girona 
i la Cambra de Comerç de Girona, és el resultat de 
l’estreta relació existent entre el talent dels cuiners 
i l’exigència dels productors locals, i té com a 

Pjda. Sant Martí, 4-5 · 17001 Girona
Tel. (+34) 972 185 000
gironaexcellent@ddgi.cat · www.gironaexcellent.cat

principal funció impulsar i difondre en l’àmbit estatal 
i internacional els productes agroalimentaris gironins 
de la més alta qualitat.

Girona Excel·lent el formen vuit sectors: anxoves, arròs, 
begudes locals, conserves de fruita i almívars, foie gras, 
productes lactis, oli i vi, a més d’altres productes que 
hi han format part en anteriors convocatòries com ara 
la poma de Girona (IGP), el fesol de Santa Pau (DOP) 
o les galetes Trias de Santa Coloma de Farners i les 
galetes Birba de Camprodon.
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Cuina de l’Empordanet

La Cuina de l’Empordanet és un col·lectiu 
gastronòmic, format per 19 restaurant, que aplega 
a un ample grup de professionals de la cuina i de 
la restauració, que fa molts anys que treballen en la 
difusió de la cuina del Baix Empordà.

Fou l’any 1995 quan el grup de restauradors que 
organitzava des del 1983 les mostres gastronòmiques 
de “la Cuina de l’Empordanet” va decidir convertir-se 
en una associació sense ànim de lucre, per treballar 
des d’aleshores en la millora i la difusió de la cuina 
d’aquest petit rodal, cada dia i a tota hora individual i 
col·lectivament.

C/ del Turisme, 1 · 17253 Vall-llobrega 
Tel. (+34) 972 600 069

Perfils i edats diferents capaços d’intercanviar 
coneixement i criteris, de complementar propostes 
i de fer pinya per enlairar la qualitat i el prestigi 
d’una cuina ancestral i que ells s’han encarregat de 
preservar, però també de posar al dia i d’innovar quan 
ha convingut i quan la demanda del públic nostrat o 
forà així ho ha reclamat.

Fan part de la història gastronòmica d’un país que ha 
assolit l’excel·lència gastronòmica i ha esdevingut un 
referent mundial; no només per ser el primer col·lectiu 
que va creure en la identitat de la cuina del territori, 
sinó per la seva millora constant.

Cuina Pirinenca de Cerdanya

Cuina Pirinenca de Cerdanya va néixer de la inquietud 
d’un grup de restauradors, que formaven part de 
l’Associació de Bars i Restaurants i de l’Associació 
d’Hotels i Càmpings de la Cerdanya, d’impulsar una 
nova entitat sota la qual acollir els restaurants que 
fan una aposta decidida per la qualitat, el producte 
agroalimentari de proximitat i el turisme culinari en 
una comarca com la Cerdanya, amb una tradició 
gastronòmica, agrícola i turística tan rica.

Oficina de Turisme de la Cerdanya · Carretera Cruïlla N-152 
N-260 s/n · 17520 Puigcerdà
Tel. (+34) 972 140 665 

Les accions immediates de l’associació són 
l’assistència a diverses fires i accions puntuals fora de 
la comarca, moltes de les quals conjuntament amb 
el Consell Comarcal de Cerdanya i altres organismes 
provincials i nacionals. És una entitat sense ànim de 
lucre que té el fi de promocionar la comarca de la 
Cerdanya, la seva cuina i els seus productes.

empordanet@grupcostabravacentre.com
www.cuinadelempordanet.com

cuinapirinenca@gmail.com · info@cerdanya.org
www.cuinapirinenca.cat
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Cuines de la Vall de Camprodon

El col·lectiu Cuines de la Vall de Camprodon comprèn 
deu restaurants de la vall, que tenen com a objectiu 
comú promoure la gastronomia, el producte 
agroalimentari local, la cultura i la tradició de la cuina 
de muntanya.

Pl. de la Vila, 1 · 17867 Camprodon
Tel. (+34) 972 740 936

La seva activitat es concentra al voltant de tres eixos: 
les temporades gastronòmiques (la de la matança i la 
Quaresma, abans i després de Carnaval; la del poltre, 
al maig, i la de la trumfa, al setembre); la formació (de 
cursos específics al Fòrum Cuines), i les col·laboracions 
(com la que fa al Fòrum Gastronòmic).

Cuina Volcànica

El col·lectiu Cuina Volcànica neix el 1994, quan 
un grup de restaurants creuen en la necessitat de 
representar, defensar i promocionar la comarca de 
la Garrotxa a través dels fogons, elaborant els seus 
plats amb productes autòctons i de proximitat. És un 
col·lectiu de cuina que valora especialment la feina 
del petit productor local, així com la temporalitat i la 
qualitat dels seus productes.

Els cuiners han recuperat receptes tradicionals i n’han 
creat de noves per reivindicar productes que havien 
caigut en l’oblit, o que simplement havien deixat de 

Av. Onze de setembre, 22, 2a · 17800 Olot
Tel. (+34) 972 659 678

gaudir d’un ús habitual en la cuina com ara el farro, 
associat als temps de postguerra i d’escassetat de 
recursos, amb el qual s’han elaborat receptes a fi 
d’incorporar-lo en els plats dels diferents restaurants del 
col·lectiu, com és el plat de corral, una crema de farro 
amb foie, ou d’ànec i tòfona. Un maridatge de tradició 
i innovació que té l’objectiu de destacar els productes 
del propi territori a través de la gastronomia.

Aquest any Cuina Volcànica celebra el seu 25è 
aniversari.

info@cuinavolcanica.cat 
www.cuinavolcanica.cat

canjordirestaurant@gmail.com
www.cuinesvalldecamprodon.blogspot.com
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La Cuina a Sils

La Cuina a Sils és un col·lectiu que va néixer a 
començament dels anys noranta amb el propòsit de 
recuperar i preservar el ric patrimoni gastronòmic de 
Sils, un municipi caracteritzat per una llarga tradició 
culinària que resta en la memòria d’avis i àvies. El 
col·lectiu està constituït bàsicament per dones, que 
tenen el seu nucli originari en les populars «iaies» de 
Sils (divuit en un inici i un centenar llarg en el moment 
actual), les quals, amb els seus coneixements, apresos 

Carrer Major, 32 · 17410 Sils
Tel. (+34) 972 853 112

per tradició oral de generació en generació, aporten 
una múltiple i variada gamma de saviesa popular.

Tot aquest conjunt d’experiències i de saber, tot 
aquest pòsit d’art de la cuina tradicional, que permet 
a tothom dir-hi la seva i trobar-hi identitats, és 
projectat enfora com un valor positiu i integrador 
de la comunitat, i és ofert amb un esperit divulgatiu, 
d’amenitat i de bonhomia perquè faci un bon profit.

Cuina del Vent

El col·lectiu Cuina del Vent pertany a l’única comarca 
del Principat que comparteix els paisatges dels 
Pirineus i els de la Costa Brava. Nascut el 2004 sota el 
paraigua de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà, 
el formen dotze restaurants, algun dels quals amb 
estrelles Michelin. La voluntat del col·lectiu és defensar 
el producte empordanès i mantenir la tradició, però 
sense renunciar a la innovació. 

Av. Maria Àngels Anglada, nº15, 1er pis · 17600 Figueres 
Tel. (+34) 649 009 366

Com tots els col·lectius, Cuina del Vent surt a 
l’estranger a promoure Catalunya i l’Empordà, per 
bé que els seus membres volen anar més enllà de 
la promoció turística: així, busquen intercanvis de 
coneixements i experiències amb els grups acollidors 
del país on es fa la promoció.

cuinasils@sils.cat
www.lacuinaasils.com

info@empordahostaleria.com
www.lacuinadelvent.com
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La cuina reflexiva i a la vegada original d’en Joan, 
la imaginació desafiant de les postres d’en Jordi i 
la bellesa dels maridatges de vi d’en Josep formen 
la tríada perfecta, que l’any 2013 va catapultar el 
projecte de restaurant dels germans Roca al número 1 
de la llista «The World’s 50 Best Restaurants». 

La passió dels tres germans es va començar a forjar a 
Can Roca, l’establiment que els seus pares regenten al 
barri de Taialà. Allà és on van créixer: el bar de la fonda 
era la seva sala; l’espai on jugaven i feien els deures de 
l’escola, al mateix temps que, de la cuina, en sorgien 
les aromes dels guisats que la seva mare preparava de 
manera generosa, senzilla i honesta. 

Des d’una visió holística i transversal del procés 
creatiu, el projecte de restaurant dels germans Roca 
dialoga alhora amb la ciència i la pagesia; la tecnologia 
i la sostenibilitat; el producte i l’antropologia sensorial. 

El seu restaurant beu d’una dinàmica familiar vibrant 
i amb un profund sentit de l’hospitalitat. La seva és 
una cuina que harmonitza els sabors tradicionals 
amb les tècniques més innovadores, des de l’exercici 
creatiu d’aquest triangle fraternal que mai no deixa 
de nodrir el coneixement i la creativitat del seu 
equip per mitjà de les iniciatives més atrevides 
i innovadores que es podrien imaginar en un 
restaurant. 

Reconeixements 

2018 – El Celler de Can Roca, el segon millor 
restaurant del món segons el rànquing «The 
World’s 50 Best Restaurants» de la Restaurant 
Magazine.

2018 - Joan Roca, és nomenat el millor xef del món 
segons el rànquing «The Best Chef’s Awards».

2016 - Joan, Josep i Jordi Roca són nomenats 
ambaixadors de bona voluntat pel Programa 
de Desenvolupament de l’Organització de les 
Nacions Unides. 

El Celler de Can Roca
C/Can Sunyer, 48 · 17007 Girona
Tel. (+34) 972 222 157
restaurant@cellercanroca.com · www.cellercanroca.com

 Joan Roca, és nomenat el millor xef del món 
segons el rànquing «The World’s 50 Best 
Restaurants» de la Restaurant Magazine.

2015 - El Celler de Can Roca, el millor restaurant del 
món segons el rànquing «The World’s 50 Best 
Restaurants» de la Restaurant Magazine. 

 Joan Roca es posiciona dins el rànquing dels 
deu millors xefs del món de la revista Le Chef, en 
ser votat per un jurat compost per 512 xefs amb 
dues i tres estrelles Michelin. 

2014 - Jordi Roca, és nomenat el millor pastisser del 
món segons el rànquing «The World’s 50 Best 
Restaurants» de la Restaurant Magazine. 

2013 - El Celler de Can Roca, el millor restaurant del 
món segons el rànquing «The World’s 50 Best 
Restaurants» de la Restaurant Magazine. 

2009 - Des del 2009, tenen 3 estrelles Michelin. 
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La Fina regenta des del maig de l’any 1990 el 
restaurant Les Cols, d’Olot, que s’emplaça a la masia on 
ella va néixer i del qual és propietària i cuinera.

La seva cuina transmet molt amb pocs elements. Li 
agrada despullar els plats fins que en quedi allò que és 
essencial, però sense perdre’n la poesia. Es tracta d’una 
cuina sòbria però essencial; depurada però generosa. 
Transmet sinceritat, equilibri, austeritat i naturalitat, 
d’una manera autèntica i emotiva, amb il·lusió, intuïció 
i sensibilitat. És una cuina del paisatge i l’estacionalitat, 
del producte no viatjat. Una cuina sostenible en un 
món globalitzat cada dia més mancat d’autenticitat. La 
cuina de la Fina és el reflex de la seva manera de ser.

Les propostes que ofereix estan arrelades a la terra i al 
paisatge de l’entorn. Per això ha començat una tasca 
d’investigació i recuperació de l’horta tradicional de 
la comarca.

Treballa, amb una visió particular, els productes propis 
de la Garrotxa: el fajol, la patata de la Vall d’en Bas, el 
blat de moro, l’aviram de pagès (ànecs i pollastres), 
els fesols de Santa Pau, la ratafia, el tortell d’Olot, el 

porc i els embotits, la truita de riu salvatge, el cargol, 
el senglar, la tòfona, la castanya, el nap, els bolets, les 
herbes i les flors…

Vol donar allò més íntim i familiar però amb el 
llenguatge d’avui. Li agrada enaltir productes humils; 
tenir la natura i el paisatge com a fonts d’inspiració; 
reinterpretar i adaptar els productes de la terra i de 
l’entorn; que la presentació jugui amb el buit o l’espai del 
plat; el contrast entre tradició i avantguarda. La mateixa 
filosofia que ha inspirat la reforma arquitectònica del 
restaurant és la que inspira la seva cuina.

La Fina considera el seu equip com una prolongació 
de la família, pel joc de complicitats que s’hi creen. 
Considera que l’objectiu del seu restaurant és donar 
felicitat. Per això dóna molta importància al ritual i 
al fet que cal gaudir de tots i cadascun dels plaers 
entorn de la taula: el luxe de la llum i del silenci, 
la importància del gest i la mirada, la serenor en 
l’ambient, l’hospitalitat...

Les Cols
Ctra. de la Canya, s/n · 17800 Olot
Tel. (+34) 972 269 209
lescols@lescols.com · www.lescols.com

Cada dijous, a Les Cols, s’hi pot trobar un menú low 
cost, de 15 €: escudella i carn d’olla a l’hivern, o un 
arròs al paratge de Tossols (al costat del riu Fluvià) 
quan arriba el bon temps.
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Miramar i Paco Pérez no es poden entendre sense allò 
que els envolta i els dóna sentit: el Mediterrani, el cap 
de Creus i Llançà, la tramuntana, la tradició marinera... 
Tots aquests elements defineixen la cuina que el xef 
Paco Pérez fa «a casa», al Miramar de Llançà (Girona). 

El que va néixer com una fonda familiar és avui 
un restaurant amb dues estrelles Michelin. I ho és 
gràcies a una proposta gastronòmica que parteix de 
les arrels i el paisatge de l’Alt Empordà, evoluciona 
amb creativitat i fantasia en mans del xef i culmina 
en una experiència sensorial i emocional a la taula. 
A Miramar, el comensal pot triar entre dues opcions: 
un menú degustació creatiu i sorprenent o una carta 
amb plats tradicionals sempre llegits amb la mirada 
creativa de Paco Pérez: arrossos, tàrtars, peus de 
porc, espardenyes, tonyina, garotes, mero, llenguado, 
cocotxes, etc. 

Talent, producte, territori, tècnica i innovació han 
convertit Miramar en un lloc de peregrinació per 
a gurmets de tot el planeta. Des de l’estiu de 2016, 
amb cinc noves habitacions de luxe, Miramar també 
és relaxació i desconnexió; una experiència exclusiva 
per a viatgers que vulguin gaudir de la màgia de 
l’Empordà amb els cinc sentits. 

Miramar 
Psg. Maritim, 7 · 17490 Llançà
Tel. (+34) 972 380 132
info@restaurantmiramar.com · www.restaurantmiramar.com
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Ca l’Arpa

Ca l’Arpa és un espai pensat per gaudir dels productes 
més destacats de l’entorn amb les elaboracions de 
Pere Arpa, que interpreta el llegat culinari tradicional 
en els seus plats.

A Ca l’Arpa busquen ingredients que transmetin 
emocions i que els ajudin, a partir de la seva 
manipulació, a formar part de la tradició i la cultura 
culinària del nostre país. Els agrada cuinar i transformar 

Pg. de la Indústria, 5 · 17820 Banyoles  
Tel. (+34) 972 572 353

el producte. El resultat d’aquesta simbiosi entre 
producte i cuina els obre les portes de l’excel·lència 
culinària.

A més dels plats que configuren la seva proposta 
gastronòmica, a Ca l’Arpa elaboren personalment una 
gran part dels productes que serveixen a taula, com el 
pa, les melmelades, els pastissos, la tortada d’ametlla..., 
perquè els pugueu gaudir durant la vostra estada i 
també, si voleu, endur-vos-els a casa.

calarpa@calarpa.com 
www.calarpa.com

Bo·TiC 

El desembre del 2007, l’Albert Sastregener i la Cristina 
Torrent, amb 28 i 25 anys respectivament, obrien les 
portes del restaurant Bo·TiC, a Corçà. El novembre del 
2009 els concedien la primera Estrella Michelin.

La cuina del Bo·TiC és tradicional però evolutiva; 
una cuina que busca fer present el gust per mitjà 

Av. Costa Brava, 6 · 17121 Corçà
Tel. (+34) 972 630 869

dels records. Els plats estan extremadament pensats, 
extremadament treballats; uns plats compromesos 
que tenen tot el sentit del món però que no queden 
atrapats en les mateixes receptes, sinó que poden ser 
modificats sense complexos ni remordiments.

restaurant@bo-tic.com
www.bo-tic.com
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Ca l’Enric 

Ca l’Enric comença el 1882 com a hostal per a 
passavolants i petita botiga per abastar els pagesos 
de la zona. 

Al 1965, amb l’arribada de la Dolors, la dona d’en 
Desideri, comencen els platillos i, poc després, les 
cassoles i la brasa del cap de setmana. En aquest 
moment el vell hostal ja és tot un restaurant; és l’inici 
de Ca l’Enric. 

Ctra. de Camprodon, nacional 260, Km 91 · 17813  
La Vall de Bianya · Tel. (+34) 972 290 015

Actualment, els fills d’en Desideri i la Dolors continuen 
evolucionant aquella cuina tradicional, trobant-hi 
l’essència dels sabors del territori. 

Ofereixen una interpretació de la cuina tradicional 
catalana amb productes de temporada i ingredients 
de l’entorn més proper, els boscos de la Vall de Bianya, 
tot seleccionant els millors productes i recuperant els 
sabors de la cuina tradicional, però donant-los un toc 
d’avantguarda.

info@restaurantcalenric.cat
www.restaurantcalenric.cat

Restaurants amb Estrella Michelin

Casamar  

L’hotel restaurant Casamar està situat als peus de la 
costa de Llafranc, on la platja d’aigua cristal·lina i les 
cales rocoses envoltades de pins són els elements 
imprescindibles per crear una imatge inoblidable de 
la Costa Brava. Ha estat recentment reformat, amb 
un aire modern i mediterrani que el fa molt acollidor. 
La seva terrassa té unes formidables vistes a la badia 
de Llafranc. Maria Casellas i tot el seu equip de sala 
treballen amb entusiasme per oferir el millor servei.

El Casamar va començar a funcionar com a hotel 
restaurant el maig del 1955, quan en Joan Casellas 
i la Maria Balaguer (avis d’en Quim Casellas) van 

C/ Del Nero, 3 · 17211 Llafranc
Tel. (+34) 972 300 104

transformar una casa d’estiueig de principis del segle XX 
en un petit hotel de cinc habitacions.

L’any 1974, la Margarita Grassot i en Josep Maria Casellas 
(pares d’en Quim) es van fer càrrec del negoci, i va 
ser l’any 2000 quan els fills, en Quim i la Maria, van 
començar a ajudar en la gestió de l’hotel (aleshores de 
20 habitacions) i al restaurant, i els van donar una nova 
dimensió.

Han passat més de deu anys des de l’inici del nou 
restaurant, i sempre han apostat per la qualitat, i així 
ho seguiran fent: «Creiem que en la qualitat no hi ha 
dreceres, i el nostre client ho agraeix».

info@hotelcasamar.net
 www.hotelcasamar.net
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Castell de Peralada  

Els Brancs 

Després d’anys d’èxits a El Bulli i al Mas Pau, el xef 
Xavier Sagristà i el cap de sala i sommelier Toni 
Gerez han dissenyat al Castell Peralada Restaurant 
una oferta d’alta gastronomia que reinterpreta la 
tradició culinària amb creativitat i amb propostes 
avantguardistes basades en la qualitat dels productes 
de l’Empordà, des de la terra fins al Mediterrani.

Els Brancs és el restaurant gastronòmic de l’Hotel 
Vistabella, tot un mirador obert a la badia de Roses 
que pren el nom d’uns esculls ancorats just davant 
seu. Se situa en una imponent terrassa orientada a 
ponent, sobre la caleta del Bonifaci; una ubicació 
que permet admirar les millors postes de sol del país, 
segons Josep Pla. Els Brancs fa una cuina primmirada 
que parteix d’una base amb el millor producte local 
però oberta al mercat internacional; així, s’hi han 

C. Sant Joan · 17491 Peralada
Tel. (+34) 972 522 040

Av. de Díaz Pacheco, 26 · 17480 Roses
Tel. (+34) 972 256 200

Un nou restaurant gastronòmic d’alt nivell, dissenyat 
per Sandra Tarruella, en un espai totalment renovat 
que ofereix el marc ideal per gaudir d’una autèntica 
experiència sensitiva. Amb un nou disseny de cuina 
a la vista, el restaurant disposa de diverses sales 
ubicades a les torres del Castell i d’una terrassa davant 
del llac amb vistes als impressionants jardins.

incorporat ingredients exòtics que aporten contrastos 
al paladar i que ajuden a aprofundir en la recerca de 
la potència en el sabor. El resultat és un plat en què 
ressalta el virtuosisme tècnic en la presentació i en 
què hi ha continguda una amalgama de sabors que 
farà gaudir el comensal d’una experiència eclèctica. 
L’equip actual el formen els germans Marlon i René 
Veitl, i els xefs Rafa Zafra i Gonzalo Hernandez.

info@casinoperalada.com
www.castellperaladarestaurant.com

info@elsbrancs.com
www.elsbrancs.com
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Els Tinars 

Lloc de referència per als amants de la gastronomia 
catalana. Inaugurat el maig del 1978, és en aquests 
moments la tercera generació de la família Gascons la 
que dirigeix el restaurant: en Marc, com a xef, i l’Elena, 
la seva germana, com a cap de sala.

Els Tinars està situat en una antiga masia, totalment 
restaurada; un espai elegant, modern i lluminós. I a 
l’estiu disposa d’una elegant terrassa, envoltada de 
jardí, L’Orangerie.

Ctra. de Sant Feliu a Girona, km. 7,2 · 17240 Llagostera
Tel. (+34) 972 830 626

La cuina d’Els Tinars és d’alta qualitat, en què es 
potencia des del gust per la tradició i els productes de 
la terra, les arrels dels plats tradicionals, fins a l’equilibri 
dels plats més actuals. Disposa d’un celler amb més de 
500 referències, espanyoles i internacionals.

Des de l’any 2008 té una Estrella Michelin, així com el 
distintiu de Qualitat Turística. 

reservas@tinars.com
www.elstinars.com

Empòrium 

L’hotel restaurant Empòrium va ser inaugurat el 6 
de juny de 1965 per Salvador Vidal i Cinta Carreras. 
D’aleshores ençà, en aquests 51 anys el restaurant 
ha viscut diferents etapes amb cada generació que 
l’ha gestionat, fins a arribar al moment actual, en què 
la tercera i quarta generació proposen una cuina 
tradicional empordanesa actualitzada tot treballant 
productes de proximitat. Aquesta cuina ha estat 
reconeguda per la crítica i les guies més prestigioses, 
així com la seva carta de vins, dissenyada en 
col·laboració amb l’artista nord-americà Ralph Bernabei. 

C/Santa Clara, 31 · 17486 Castelló d’Empúries
Tel. (+34)  972 250 593

La cuina es basa en el concepte del mar i la 
muntanya, prenent com a punt de partida per 
al desenvolupament de les idees i els conceptes 
del receptari tradicional de l’Alt Empordà. Així, es 
proposen plats com ara el verat tebi amb escabetx 
de verdures i most, envinagrats i poma verda; l’ànec 
d’aglà i fetge gras amb anxoves, pera i ous de truita; 
els peus de porc amb perol blanc, espardenyes i 
endívia, o el lluç amb capipota de vedella, suc de 
tomàquet i carxofes, entre d’altres.

info@emporiumhotel.com
www.emporiumhotel.com

Restaurants amb Estrella Michelin
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La Cuina de Can Simon

El restaurant La Cuina de Can Simon està ubicat en una 
antiga casa de pescadors,  rústica i elegant, del nucli 
antic de Tossa de Mar. La casa va ser construïda cap al 
1700, durant la primera expansió del poble, fora de les 
muralles del recinte històric. Actualment, el restaurant 
consta de dues sales, amb capacitat per a 25 persones.

El nom de l’establiment prové de la família de Maria 
Gelpí, els pares de la qual van començar a regentar 
aquest local als anys 50, coincidint amb l’arribada del 
turisme a Tossa.

C/ Portal, 24 · 17320 Tossa de Mar
Tel. (+34) 972 341 269

Des de l’any 1988, la família Lores-Gelpí és al capdavant 
del negoci, treballant amb professionalitat per garantir 
el bon nivell gastronòmic i el tracte familiar als clients. 
Tot això, combinat amb la història culinària de Tossa, 
permet que es pugui parlar de La Cuina de Can Simon 
com un restaurant de síntesi de modernitat i cuina 
tradicional. Els fills, en Xavier i en Josep Maria, són ja la 
tercera generació, i han estat implicats des de la seva 
infància en el restaurant familiar.

reserva@restaurantcansimon.com
www.restaurantcansimon.com

Fonda Xesc 

La Fonda Xesc forma part d’una històrica casa 
del 1730, ubicada a Gombrèn, un petit poble del 
Prepirineu català, envoltat d’un paisatge inigualable. 
Segons consta, sempre ha estat la fonda del poble, 
i, malgrat les noves tendències, es resisteix a perdre 
el significat més tradicional, de manera que també 
ofereix allotjament. El seu entorn natural i la seva 
cuina donen valor a tot un territori per descobrir. 

Pl. del Roser, 1 · 17531 Gombrèn
Tel. (+34) 972 730 404

Actualment, ofereix una cuina autòctona, senzilla i 
aromàtica, basada en els productes del territori, amb 
receptes tradicionals, marcades per les inquietuds 
personals adquirides al llarg d’aquests anys d’ofici, 
influenciades per altres cultures gastronòmiques 
d’arreu. El restaurant disposa d’una carta elaborada i 
creativa, acompanyada d’un tracte cordial i familiar. 
L’any 2009 va obtenir el reconeixement d’una Estrella a 
la Guia Michelin, la qual ha estat renovada fins avui.

info@fondaxesc.com
www.fondaxesc.com
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Les Magnòlies 

El restaurant Les Magnòlies està situat al Montseny, a 
la vall d’Arbúcies. Inaugurat l’estiu del 1996, el dirigeix 
el matrimoni format per l’Isidre Fradera, al capdavant 
del personal de sala, i la Roser Gumà, a la cuina, amb 
el xef Víctor Torres. El local és una torre senyorial 
del 1871 totalment reformada i amb un ampli jardí 
amb tres magnòlies centenàries; d’aquí ve el nom 

C/ Mossèn Antoni Serres, 7 · 17401 Arbúcies
Tel. (+34) 972 860 879

del restaurant. La cuina elaborada per en Víctor es 
caracteritza per transmetre els gustos i les sensacions 
que produeix la terra, la del Montseny, que traspua 
tradició i alhora creativitat.

info@lesmagnolies.com
www.lesmagnolies.com

Massana 

Pere Massana fa trenta anys que lidera una aposta 
gastronòmica que parteix d’una voluntat de servei 
i compromís amb el seu entorn i els seus clients. 
Hereu d’una tradició familiar vinculada al món de 
l’hostaleria, ha estat capaç, des del respecte més 
absolut a aquesta tradició, de crear un llenguatge 
culinari propi, innovador, agosarat i, alhora, 
respectuós amb el producte.

C/ Bonastruc de Porta, 10 · 17001 Girona
Tel. (+34) 972 213 820

L’aposta pels valors que li són propis, de tradició, 
família i singularitat, i també, quan cal, de recerca de 
nous llenguatges i interpretació, fa que la cuina que 
lidera Pere Massana transporti a paisatges familiars 
del paladar, a vegades oblidats, i alhora suggereixi 
paratges desconeguts i per descobrir.

info@restaurantmassana.com
www.restaurantmassana.com
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Terra by Paco Pérez

El restaurant gastronòmic Terra, guardonat amb una 
estrella Michelin, i el seu xef Paco Pérez, juntament 
amb el seu equip, us delectaran amb l’autèntica 
gastronomia mediterrània.

La carta ha estat creada perquè pugueu gaudir de 
la millor gastronomia de terroir de la Costa Brava, 
envoltat per una brisa mediterrània perfumada amb 
aromes de pi i de fonoll.

En cada plat preservem les qualitats dels productes 
i busquem emfasitzar-ne els sabors i les aromes, 
respectant alhora la seva essència. El nostre objectiu 

Ctra. de Sant Pol, 633 · 17220 Sant Feliu de Guíxols
Tel. (+34) 872 200 616

és proporcionar-vos la sensació única de viatjar pel 
nostre entorn a través de la gastronomia, amb els 
contrastos i els matisos que caracteritzen el nostre 
mar, el nostre hort i la nostra muntanya.

La cuina del Terra plasma el nostre paisatge, i combina 
l’excel•lència, la sofisticació i la tradició de la terra 
empordanesa amb el sabor de la Costa Brava per tal 
de satisfer els paladars més exigents. Tot, maridat amb 
l’acurada selecció de més de 1.000 referències que 
compon el nostre celler particular.

Restaurants amb Estrella Michelin
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Casa Marieta

Restaurant centenari des del 1892, està situat a 
l’emblemàtica plaça Independència, al bell mig de 
la ciutat de Girona Casa Marieta disposa d’una sala 
menjador diferenciada en cinc zones mitjançant 
elements decoratius que al seu torn les bateja: Mirall, 
Pedrera, Roma, Coberta i Costa. També hi destaquen 
fotografies de Girona de principis del segle xx i eines i 
utensilis típics de les antigues cases de pagès catalanes. 

Pl. Independència, 5-6-7 · 17001 Girona
Tel. (+34) 972 201 016
info@casamarieta.com · www.casamarieta.com

Preu mitjà: 21 €
Tipus de cuina: tradicional, mediterrània i de temporada
Vacances: obert tot l’any

Casa Marieta es basa en l’essència d’una cuina 
tradicional i de mercat. Disposen d’una carta extensa, 
amb més de quaranta plats, elaboren plats de 
temporada i proposen suggeriments diaris, amb 
postres artesanals. A la planta baixa del restaurant, en 
un ambient apropiat per a la maduració i la conservació 
del vi, hi ha el celler de Casa Marieta Aquest espai fa 
possible oferir una acurada selecció de vins negres, 
blancs, rosats i reserva acompanyats d’una metòdica 
tria de caves i xampanys. 

Compartir

El restaurant Compartir, al centre històric de 
Cadaqués, va néixer l’abril del 2012 de la mà de Mateu 
Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch. Com indica 
el seu nom, l’oferta gastronòmica es presenta amb 
plats per compartir al centre de la taula, uns d’estil 
marcadament modern i d’altres més tradicionals. 

L’essència mediterrània i les vinyes de l’Empordà 
tenen una presència destacada al restaurant. La llarga 

Riera Sant Vicenç s/n · 17488 Cadaqués
Tel. (+34) 972 258 482
info@compartircadaques.com · www.compartircadaques.com

Preu mitjà: 40-60 €
Tipus de cuina: modern – mediterrani
Vacances: gener

tradició vinícola de la zona i les ganes d’evolucionar 
han deixat empremta en la manera de ser dels 
empordanesos, que el Compartir mira de reflectir en la 
seva oferta, tant gastronòmica com vinícola.

El tracte que es dóna al client, servit en un entorn 
informal i distès, contribueix a transmetre-li la filosofia 
del restaurant, caracteritzada per buscar la màxima 
satisfacció dels visitants. 
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Das 1219

El poble de Das, a 1.219 metres sobre el nivell del mar, 
fa que la seva cuina sigui una cuina d’altura.

Es tracta d’una cuina en què el proveïdor local i el 
producte de temporada són la clau de la carta, que 
sempre complementen suculents suggeriments diaris.

Pl. Major, 1 · 17538 Das
Tel. (+34) 972 894 190
restaurantdas1219@gmail.com · www.das.com 

Preu mitjà: 35-40 €
Tipus de cuina: casolana i de temporada
Vacances: segona quinzena de juny i primera quinzena de 
novembre

Les xicoies, les trumfes, els naps, els ceps, les 
múrgoles, l’ànec mut i la perdiu són, entre d’altres, els 
protagonistes dels plats.

La bodega té unes 180 referències de vins nacionals 
i estrangers, caves i xampanys que acompanyen els 
àpats dels clients, que acaben gaudint d’una veritable 
cuina d’altura.

Divinum

El Divinum és un restaurant gastronòmic consolidat 
a la ciutat de Girona. Al capdavant del projecte hi ha 
Joan Morillo, director de sala, sommelier i propietari, 
juntament amb la seva dona Laura Tejero. El 2001 obren 
un local a Girona que esdevindrà el primer i exitós bar 
de vins i formatges de la ciutat, amb clients habituals 
com els germans Roca. Anys més tard, el Divinum 
canviarà d’emplaçament fins a esdevenir l’actual 

C. de l’Albereda, 7 · 17004 Girona
Tel. (+34) 872 080 218
divinum@divinum.cat · www.divinum.cat 

Preu mitjà: 50-65 €
Tipus de cuina: creativa i de mercat
Vacances: obert tot l’any

restaurant gastronòmic —des de 2012—, que compta 
amb un acurat celler amb més de 300 referències. Des 
del 2018, el reconegut xef Jordi Rollan està al capdavant 
dels fogons del restaurant, un pas ferm cap a una cuina 
més arrelada al territori, prenent com a base la tradició 
sense deixar de banda la creativitat i l’ús de tècniques 
més avançades.  
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Dràulic

El restaurant Dràulic regala unes meravelloses 
vistes a la cala Canyelles Petites dins del marc de la 
magnífica badia de Roses. Un indret acollidor i un 
espai obert són els acompanyants perfectes per 
gaudir de la fantàstica fusió culinària entre la tradició 
gastronòmica mediterrània i la cuina clàssica del 
cor d’Europa. El joc entre la modernitat i la tradició 

Av. Diaz Pacheco, 7-9 · 17480 Roses
Tel. (+34) 972 256 500
info@restaurantdraulic.com · www.restaurantdraulic.com 

Preu mitjà: 44 €
Tipus de cuina: fusió de cuina mediterrània i europea
Vacances: de novembre a març

és un ball conjugat al so dels millors productes de 
proximitat, alguns dels quals cultivats per les mans 
del mateix xef Marc Descloux. 

La gran diversitat de vins de la carta evoca fragàncies 
de les més importants denominacions d’origen del 
món, però com a plat fort cal remarcar l’àmplia varietat i 
la gran aposta que fan pels vins de la DO Empordà.

El Càntir (Hotel Alga) 

Al restaurant El Càntir, de l’Hotel Alga, un emblemàtic 
hotel familiar situat a tan sols 500 metres de la platja 
de Port Bo, s’hi respira un ambient elegant i tranquil 
on es pot degustar la carta dissenyada per Pere 

Av. Joan Pericot i Garcia, 55 · 17210 Calella de Palafrugell
Tel. (+34) 972 617 080
alga@novarahotels.com · www.novarahotels.com

Preu mitjà: 30- 40 €
Tipus de cuina: de temporada
Vacances: de novembre a març

Malagelada i el seu equip. Hi serveixen plats de cuina 
de temporada, amb productes de proximitat pensats i 
cuinats amb les noves tècniques i tendències culinàries: 
tota una experiència per als sentits. 
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Els Pescadors 

La filosofia d’Els Pescadors no és només una manera 
de cuinar els aliments, ni de comprar-los, ni tan sols 
d’atendre el client: és un tot en què cadascuna de les 
parts té la mateixa importància. 

Lluís Fernández Punset busca l’excel·lència amb 
sensatesa i, per això, juga amb dues variables 

C. de Castellar, 41 · 17490 Llançà 
Tel. (+34) 972 380 125
lluiselspescadors@gmail.com · www.restaurantelspescadors.com

Preu mitjà: 60 €
Tipus de cuina: mediterrània
Vacances: obert tot l’any

indispensables que no poden faltar a la seva cuina: 
d’una banda, el tàndem peix i oli d’oliva i, de l’altra, la 
clarividència de voler aprendre coses noves cada dia, 
renovant el catàleg de referències creatives a través 
de la implementació de tècniques i pràctiques que 
conviuen en perfecta harmonia amb la idiosincràsia 
gastronòmica del territori.

Es Baluard  

Situat en ple centre de Cadaqués i amb vistes a la 
badia, el restaurant Es Baluard, inaugurat el 1967, és un 
establiment d’ambient acollidor regentat per la família 
Seriñana Puig.

Oferim cuina de mercat típica de la zona, elaborada 
principalment amb productes de quilòmetre zero. 

Riba de Nemesi Llorens · 17488 Cadaqués 
Tel. (+34) 972 258 183 
info@esbaluard-cadaques.net · www.esbaluard-cadaques.net

Preu mitjà: 40 €
Tipus de cuina: marinera de temporada
Vacances: de novembre a febrer

Cal destacar, en particular, els arrossos, el suquet i els 
peixos a la brasa o al forn, i una carta de vins en la qual 
trobareu més de 70 referències, amb predomini de la 
DO Empordà.

El nostre desig no és cap altre que oferir qualitat i 
senzillesa des del màxim respecte envers el producte.
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Hostal dels Ossos  

Situat a Batet de la Serra, a la carretera d’Olot a Santa 
Pau, al cor del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, just al costat de la fageda d’en Jordà.

Ctra. Santa Pau, Km 2, 700 · 17812 Olot 
Tel. (+34) 972 266 134
info@hostaldelsossos.com · www.hostaldelsossos.com

Preu mitjà: 25 €
Tipus de cuina: cuina casolana i volcànica
Vacances: juliol

Europa Cafè Restaurant

Situat al bell mig del nucli antic d’Olot, just a la 
Plaça Major un espai emblemàtic de trobada, en el 
carrer major ple de comerços i botigues. Una cuina 
de mercat amb productes de la Garrotxa, postres 
d’elaboració casolana, amplia carta de vins naturals i 
del país.

Pl. Major, 2 · 17800 Olot (La Garrotxa)
Tel. (+34) 972 273 113 
info@cafeeuropa.cat · www.cafeeuropa.cat

Preu mitjà: 18 €
Tipus de cuina: cuina catalana amb tocs moderns
Vacances: al novembre
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La Brasera

Un espai acollidor, càlid i modern, completament 
integrat dins el nucli antic de la ciutat d’Olot. La 
Brasera aposta pels productes frescos i de proximitat. 
També disposa d’espais privats per organitzar 
reunions, celebracions o esdeveniments d’empreses i 
col·lectius. 

C. Major, 29  · 17800 Olot (La Garrotxa)
Tel. (+34) 972 272 611
isabel@grupmorera.com · www.canmorera.com

 

Restaurants

Preu mitjà: 25-30 €
Tipus de cuina: tradicional i de proximitat
Vacances: obert tot l’any

L’Arcada de Fares

Complex rural amb apartaments turístics, restaurant 
i espai privat per esdeveniments. Compta amb parc 
infantil interior i exterior davant del restaurant, una 
àmplia sala de reunions equipada amb projector, 
pantalla i equip de so i una sala de banquets i festes. 
Allotjament fins a 94 persones.

Can Figueres de Fares · 17850 Fares (Sant Ferriol)
Tel. (+34) 972 590 855
info@arcadadefares.com · www.arcadadefares.com 

Preu mitjà: 25-35 €
Tipus de cuina: cuina tradicional catalana
Vacances: obert cap de setmana i agost cada dia
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La Tastaolletes

El projecte de La Tastaolletes comença l’any 2010 
quan la Xantal i en Miquel s’endinsen en l’apassionant 
aventura de fer de la gastronomia una forma de 
vida. Val a dir que no seríem on som sense el suport i 
l’ajuda de la Dolors. 

Ens caracteritza l’esforç, la passió i la il·lusió que 
posem en la nostra feina, que evoluciona i millora 
constantment. El producte de proximitat fresc i de 

Passeig Josep Mundet, 71 · 17252 Sant Antoni de Calonge
Tel. (+34) 622 959 306
latastaolletessantantoni@gmail.com · www.latastaolletes.cat

qualitat és la base de la nostra cuina, que és una 
barreja de creativitat i tradició, cosa que ens permet 
presentar una oferta gastronòmica variada i dinàmica.

L’empresa forma part d’una associació territorial 
comarcal, la federació d’hostaleria de les comarques 
de Girona.

Preu mitjà: 50 €
Tipus de cuina: cuina d’autora, fusió i amb arrels catalanes. 
Productes de proximitat i vins DO Empordà
Vacances: obert tot l’any.  Des d’octubre fins a Setmana Santa 
només cap de setmana. 

La Cuina del Mercat

El restaurant La Cuina del Mercat es troba dins la plaça 
del mercat, al bell mig del centre d’Olot.

A La Cuina del Mercat elaborem tots els plats amb 
productes de qualitat i proximitat de quilòmetre zero: 
del mercat als nostres fogons.

Els productors i placers són veïns i coneguts nostres; 
sabem el que tenen i coneixem el seu producte, d’on 
surt, com l’elaboren i el sistema de traçabilitat que 
apliquen. Per això, podem dir que sempre cuinem 
amb productes d’alta qualitat, de proximitat i sense 
additius alimentaris.

Pl. Hospital, 5 · 17800 Olot (La Garrotxa)
Tel. (+34) 972 280 120
info@restaurantolot.com · www.restaurantolot.com

 

El nostre local consta de tres espais ben diferenciats, 
per poder gaudir cada moment del dia.

El menjador principal amb la barra està envitrallat per 
tres dels quatre costats, amb una il·luminació molt 
especial i acollidora; sobre aquest, al primer pis, està 
situada la cuina, un espai de treball de gran comoditat, 
amb vistes al restaurant i a la plaça, on l’equip de cuina 
deixa anar la seva imaginació i bon fer.

Preu mitjà: 19 €
Tipus de cuina: de proximitat i producte local
Vacances: del 21 de gener al 03 de febrer i del 12 d’agost   
al 25 d’agost
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La Quinta Justa

Cinc espais, amplis i lluminosos, componen el 
restaurant, ubicat en una casa modernista al centre 
d’Olot. Igual que el disseny de l’establiment, la seva 
cuina combina tradició i modernitat, per tal d’oferir 
als clients una experiència gastronòmica capaç de 
sorprendre els paladars més exigents.

Pg. De Barcelona, 7 · 17800 Olot (La Garrotxa)
Tel. (+34) 972 271 209
info@laquintajusta.cat · www.laquintajusta.cat

Restaurant Can Cervera by La Croqueta   

L’any 2013, Carles Roig i Inès Canta van obrir les 
portes d’aquest restaurant familiar, des del qual volen 
transmetre la seva passió per la cuina en cada un dels 
plats que serveixen als seus clients. Uns plats elaborats 
amb productes frescos, de qualitat i de proximitat, 
que enllacen la cuina del Mediterrani amb pinzellades 
de sabors internacionals, peixos frescos i, com una 
aposta diferent en un restaurant de costa, la nostra 
especialitat: les carns a la pedra. A Can Cervera s’hi 

C. d’en Mairó, 56 · 17480 Roses  
Tel. (+34) 972 151 250
restaurantcancervera@gmail.com · www.lacroqueta.cat

Preu mitjà: 18-40 €
Tipus de cuina: cuina de mercat especialitzada  
en tota mena de carns
Vacances: una quinzena al novembre i una quinzena al gener

poden trobar des de carns de proximitat, com les de 
l’Albera, fins a les millors carns d’arreu del món, així 
com carns exòtiques.

El Restaurant Can Cervera és un local nou i de 
disseny que s’ha anat renovant segons les necessitats 
per donar un millor servei al públic. Disposa d’una 
gran terrassa d’estiu, en una zona de vianants molt 
carismàtica de Roses.

Preu mitjà: 30-35 €
Tipus de cuina: tradicional amb tocs moderns 
Vacances: obert tot l’any
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Restaurant Can Rafa 

L’any 1982, Rafa Martín i Carmen Faixó van obrir el 
restaurant Can Rafa, situat al passeig de Cadaqués.  
El matrimoni continuava així la tradició familiar 
heretada dels seus pares en el món de l’hostaleria: per 
part dels Martín, amb Casa Anita, i per part dels Faixó, 
amb el bar Melitón, ambdós establiments situats també 
a Cadaqués.

Plaça del Passeig, 7 · 17488 Cadaqués 
Tel. (+34) 972 159 401

Preu mitjà: 35-40 €
Tipus de cuina: cuina de mercat especialitzada en 
peix fresc del cap de Creus
Vacances: de desembre a febrer

Després de la incorporació dels fills (Ester, Georgina 
i Rafel) al negoci familiar, Can Rafa segueix oferint als 
seus comensals una cuina de mercat especialitzada en 
peix fresc pescat al cap de Creus. La carta de postres 
casolanes i els vins de collita pròpia (Cadac i Perafita) 
constitueixen un altre dels segells de l’establiment.

Restaurant Casa Anita 

El geni de Portlligat Salvador Dalí, l’actor Kirk 
Douglas o la bailaora La Chunga són algunes de les 
personalitats que s’han assegut a les taules llargues 
del restaurant Casa Anita. Obert inicialment com una 
fonda que servia menús per a treballadors, amb l’Anita 
al capdavant dels fogons, el boca-orella el va convertir 
en un dels restaurants de referència de Cadaqués. 

C. de Miquel Rosset, 16 · 17488 Cadaqués
Tel. (+34) 972 258 471

Preu mitjà: 35-40 €
Tipus de cuina: cuina de mercat especialitzada 
en peix fresc a la planxa
Vacances: novembre

Avui, els fills de l’Anita continuen amb el negoci fundat 
pels seus pares. L’ambient acollidor, el tracte familiar 
d’en Juanito i la cuina casolana de l’Ana Mari han fet 
de l’establiment una visita obligada per als amants del 
bon menjar. Les tradicionals paelles amb gambes i el 
peix fresc a la planxa són algunes de les especialitats 
que han donat fama a aquest local emblemàtic.
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Restaurant Hotel Aiguaclara

En el jardí de l’hotel Aiguaclara, un palauet colonial de 
l’any 1.866 situat al centre històric de Begur, es troba el 
restaurant Aiguaclara. Sota el lema de la casa «Fet amb 
Love», Clara i Joan dirigeixen aquest projecte.

C. Sant Miquel, 2 · 17255 Begur
Tel. (+34) 972 623 286
aiguaclara@aiguaclara.com · www.hotelaiguaclara.com

Preu mitjà: 28 €
Tipus de cuina: mediterrània i de mercat
Vacances: de mitjans de desembre a mitjans de febrer

Un equip professional però proper hi prepara una 
cuina mediterrània i de mercat. La decoració vintage, 
repleta de detalls, i les nits plenes de música, amb 
«Nits de Vinils» o «Música Cubana», junt amb una 
terrassa on se serveixen els millors mojitos de la zona, 
garanteixen una experiència única.

Restaurant l’Hostalet 

Restaurant familiar des de 1981. Fem cuina tradicional, 
amb especial atenció als productes de la Garrotxa, 
però també amb elements actuals.

C/ Vic, 18 · 17177 Hostalets d’en Bas (La Vall d’en Bas)
Tel. (+34) 972 690 016
hostalet@garrotxahostalatge.cat  
www.restaurantlhostalet.com

Preu mitjà: 20-25 €
Tipus de cuina: cuina volcànica i catalana 
Vacances: juliol 
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Sa Lola

Sa Lola és un bar gastronòmic que basa la seva 
proposta en una interessant selecció de tapes 
creatives, moltes de les quals són sempre a la carta, i 
d’altres s’ofereixen com a suggeriments del dia.

Passeig de Pau Casals, 59, baixos · 17300 Blanes
Tel. (+34) 972 355 219
www.salolagastronomic.com

Preu mitjà: 25-30 €
Tipus de cuina: tapes d’autor que fusionen tradició i creativitat
Vacances: obert tot l’any

Kubansky 

Restaurant situat a segona línia de mar i ambientat 
en una casa típica catalana, amb una zona de terrassa 
en un pati interior que durant l’època del bon temps 
és ideal per gaudir d’un àpat a l’aire lliure. A l’estiu, el 
restaurant obre cada dia, i a l’hivern, només els caps 

C. de Sant Antoni, 41 · 17252 Sant Antoni de Calonge
Tel. (+34) 972 661 935 
info@restaurante-kubansky.es · www.restaurantekubansky.es

Preu mitjà: 30 € 
Tipus de cuina: cuina tradicional catalana
Vacances: obert tot l’any

de setmana i els dies festius. Al Kubansky s’hi pot 
degustar cuina tradicional catalana, amb una carta 
de plats molt variats i diversos i una bona relació 
qualitat-preu.
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Vicus

Situat a l’antic Cafè de Can Barris de Pals, local 
emblemàtic dels anys trenta, el Vicus va obrir les 
portes el juny del 2011, apostant per una cuina 
catalana d’autor elaborada amb productes de 
temporada, pròxims i de qualitat. 

El restaurant ofereix una cuina enginyosa que pren 
els productes del país com a referència per a les seves 

C/ de l’Enginyer Algarra, 51 · 17256 Pals
Tel. (+34) 972 636 088
info@vicusrestaurant.com · www.vicusrestaurant.com

Preu mitjà: 30-45 €
Tipus de cuina: cuina catalana contemporània
Vacances: gener i febrer

interpretacions. Entre aquests productes destaca 
l’arròs cultivat a Pals, que s’utilitza en diversos plats. 
Seguint els mateixos criteris de proximitat, la carta de 
vins es compon bàsicament de productes catalans, 
amb un èmfasi especial en els de la DO Empordà, 
i intenta donar difusió a grans vins poc coneguts 
elaborats per petits cellers.

Sala Gran 

La Sala Gran és una masia típica catalana del segle 
xviii, amb un menjador que combina la pedra rústica 
amb una il·luminació moderna, càlida i acollidora 
perquè qui arribi s’hi senti com a casa. 

Es dediquen a l’art de la cuina del mar a la brasa, 
una tècnica ancestral posada al dia pel seu xef, Isaac 
Sabrià, que fa servir productes de proximitat i que 

C/ Barceloneta, 44 · 17124 Llofriu
Tel. (+34) 972 301 638
info@salagran.com · www.salagran.com · www.isaacsabria.com

Preu mitjà:  35-40 €
Tipus de cuina: de temporada
Vacances: el 7 de gener al 7 de març

busca sorprendre els clients en tot moment: ho 
fa amb els musclos de roca a la brasa d’olivera, les 
sepionetes de Palamós a la brasa amb cap i pota de 
vedella, qualsevol dels peixos salvatges que compren 
directament a la llotja de Palamós, o el gelat de llet 
d’ovella ripollesa a la brasa amb maduixes macerades 
de Sant Pol de Mar.
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Es portal Hotel Gastronòmic****

Som un hotel gastronòmic en una masia del s. XVI 
amb un gran jardí i piscina als afores de Pals, al cor de 
l’Empordanet, entre les Gavarres i el Montgrí. Envoltats 
d’un paisatge excepcional, a tocar de les millors 
cales i camps de golf de la Costa Brava, organitzem 
esdeveniments de petit format per a particulars i 

empreses. Es Portal Restaurant, del xef director Joan 
Carles Sánchez, ofereix gastronomia empordanesa 
actualitzada, de producte “poc viatjat”, especialitzada 
en l’arròs de Pals, el peix de la Costa Brava, i amb una 
aposta clara pels vins del país.

Ctra. de Pals a Torroella n. 17, 17256 Pals
Tel. (+34) 972 636 596
info@esportalhotel.com · www.eportalhotel.com

Habitacions: 9 
Tipus de cuina: de mercat empordanesa
Preu mitjà: 40-50 € 

Habitacions: 34 
Tipus de cuina: mediterrània i de temporada
Preu mitjà: 40 €
Vacances: de novembre fins abril 

Hotel Cala Jóncols 

En una cala remota del Cap de Creus on s’arriba, o 
bé per una carretera sinuosa, o bé per mar (et venim 
a buscar amb la nostra barca-taxi). El paisatge és 
tan silenciós que et fa vibrar: oliveres, vinyes, mar, 
cel, un horitzó que et convida a somniar... i un hotel 
que et convida a viure. En aquest racó t’ofereix una 
experiència essencialment mediterrània: el silenci, el 
repòs i la pèrdua de la noció del temps, només el teu 
cos marcarà les hores de menjar, descansar o activar-se. 
El restaurant posa cura en oferir-te una experiència 
gastronòmica basada en la cuina del mar i de la terra, 

amb verdures del mateix hort, peix de la llotja de Roses, 
carn de Girona i vins de l’Empordà envellits 6 mesos 
sota el mar. Per activar-te tens mil camins per recórrer 
al parc natural sigui per terra, o pel fons marí. Amb el 
nostre Centre de Submarinisme podràs submergir-te en 
les profunditats de la cala. I per consentir-te endinsa’t 
en les sensacions corporals en el nostre Espai Wellness, 
i gaudeix d’una sessió de massatge, jacuzzi o sauna. Tot 
és al teu abast per viure amb el cos, la ment i l’ànima. 
Gaudeix del teu moment.

Platja Cala Jóncols · 17480 Roses
Tel. (+34) 972 253 970
info@calajoncols.com · www.calajoncols.com



Enogastronomia 47

Hostal La Fosca & SansiBar

La Fosca és una de les grans platges de la Costa Brava. 
Situada al nord del municipi de Palamós, és una de les 
més reputades, netes i tranquil·les. En aquest magnífic 
espai hi ha un hostal de 24 habitacions i un quiosquet 
a peu de platja. 

Allà hi aposten per una cuina mediterrània i de 
temporada basada en els productes que ells mateixos 
elaboren, com ara vi, oli, formatges, conserves 
vegetals, confitures i melmelades, etc., així com 
productes locals com ara el peix del port de Palamós. 

Busquen oferir als clients la satisfacció de menjar 
bé, alhora que fan propostes gastronòmiques 
que s’adapten als seus productes B, de Brugarol, 
la seva marca i segell de qualitat. Els aliments B es 
produeixen a menys de 5 km de la platja seguint els 
criteris de l’agricultura ecològica: respectuosos amb 
el medi ambient i lliures de tractaments químics i 
d’organismes genèticament modificats (OGM).

Habitacions: 24 
Tipus de cuina: mediterrània
Preu mitjà: 37 € 
Vacances: de gener a març

Passeig de la Fosca, 24 · 17230 Palamós
Tel. (+34) 972 601 071
lafosca@brugarol.com · www.brugarol.com

Allotjaments gastronòmics

Hostal Sa Rascassa

Es tracta d’un hotel amb només cinc habitacions 
dobles, amb bany, aire condicionat, calefacció i 
televisor, i sense telèfon. El restaurant és de cuina de 
producte: senzilla i fresca, amb ingredients de tota la 
vida, i plats que no necessiten explicació. 

És sota els pins, a la vora del mar, a la cala d’Aiguafreda, 
a prop de Begur. Un paradís de tranquil·litat fins i tot 
a l’estiu: sense bars ni discoteques en 3 km, però a 
l’abast de tot a 3,5 km. 

Habitacions: 5 
Tipus de cuina: tradicional de mercat
Preu mitjà: 50-60 € 
Vacances: de novembre a febrer

Cala d’Aiguafreda, 3 · 17255 Begur
Tel. (+34) 972 622 845
info@hostalsarascassa.com · www.hostalsarascassa.com
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Hotel & Spa Terraza ****

L’Hotel & Spa Terraza és un hotel familiar de quatre 
estrelles situat a Roses, al nord de la Costa Brava. 
Ubicat a una de les badies més maques del món, 
entre el mar Mediterrani i el Parc Natural del Cap de 
Creus, l’hotel gaudeix d’una situació privilegiada, arran 
de platja i a 300 metres del centre de Roses. 

Dins l’hotel el client es pot delectar amb els exquisits 
plats del restaurant La Cuina d’en Norat o fer un 

àpat lleuger al Bim’s Bistrot Mediterrani. L’oferta 
gastronòmica és molt variada i es basa sempre en 
productes autòctons i de temporada.

Durant l’estiu, un cop a la setmana s’organitza un bufet 
a la terrassa de l’hotel, on els comensals poden gaudir 
del millor marisc: ostres, llamàntol, cloïsses, escopinyes, 
gambes de Roses, escamarlans..., a més d’una 
degustació de vins de l’Empordà i de música en viu.

Av. Rhode 34 · 17480 Roses
Tel. (+34) 972 256 154
info@hotelterraza.com · www.hotelterraza.com 

Habitacions: 83 
Tipus de cuina: tradicional de mercat
Preu mitjà: 45 € 
Vacances: 15 novembre al 12 de març

Hotel Canyelles Platja ****

‘Hotel Canyelles Platja, de quatre estrelles, està ubicat 
a una zona privilegiada de la Costa Brava nord. A 
primera línia de mar, sobre la platja de Canyelles 
Petites, un racó bucòlic de la badia de Roses inclosa 
dins el club de les badies més fantàstiques del món 
segons la UNESCO.

L’hotel té 99 habitacions, renovades totalment l’any 
2014, l’establiment completa les seves instal·lacions 
amb piscina, gimnàs, fisioteràpia, supermercat, llibreria 

amb premsa diària internacional i nacional i punt 
d’Internet. A partir d’aquest any 2016, ofereix servei de 
connexió gratuït amb l’estació de l’AVE de Figueres i 
amb els aeroports de Perpinyà i Girona.

Tant a la sala climatitzada interior com a la terrassa, 
els clients poden gaudir d’un excel·lent servei de 
restauració basat en els productes de mercat de la 
comarca de l’Alt Empordà i la cuina mediterrània al 
restaurant Dràulic.

Habitacions: 99 
Tipus de cuina: fusió de cuina mediterrània i europea
Preu mitjà: 44 € 
Vacances: de novembre a març

Av. Diaz Pacheco, 7-9 · 17480 Roses
Tel. (+34) 972 256 500
info@hotelcanyelles.com · www.hotelcanyelles.com
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Hotel Gastronòmic del Teatre **** Restaurant La Calèndula

Petit hotel gastronòmic ubicat en ple cor de 
l’Empordanet, al poble medieval de Regencós, 
envoltat de natura i a 5 minuts de les millors cales 
de la Costa Brava. L’edifici està situat en una finca on 
antigament hi havia el teatre del poble, i on es troba 
també el restaurant La Calèndula de la xef Iolanda 
Bustos, amb una cuina creativa i molt representativa 
del paisatge. L’espai disposa així mateix d’un bonic 
jardí i una piscina. 

Especialitzat en turisme de parella, ofereix paquets 
romàntics d’oci, gastronomia i cultura compromesos 
amb l’entorn. 

L’empresa forma part de les associacions territorials 
La Cuina de l’Empordanet, Hotels Gastronòmics de 
Catalunya, Petits Grans Hotels i Ruralka.

Pl. Major, s/n · 17214 Regencós
Tel. (+34) 972 303 859
info@hoteldelteatre.com · www.hoteldelteatre.com

Allotjaments gastronòmics

Hotel Mas Lazuli ****

L’Hotel Mas Lazuli  és un hotel de 4 estrelles superior, 
situat al cor de l’Alt Empordà, que en el seu origen, al 
segle xi, va ser una masia de frares  .

Consta de 17 habitacions, confortables i amb totes 
les comoditats, que conviden a la relaxació. Els 
jardins, les vinyes, les oliveres i l’hort donen a l’hotel 
un caràcter únic.

Mas Lazuli també disposa d’un restaurant, el xef del 
qual és Jordi Dalmau, que defineix la seva cuina com 
«l’amor incondicional per l’excel·lència del producte 
fresc, ecològic i de proximitat». S’hi organitzen tallers 
de cuina i tastos de vins i olis, entre altres activitats 
que no deixaran de sorprendre el visitant.

Carretera de Roses, s/n · 17494 Pau 
Tel. (+34) 872 222 220
info@hotelmaslazuli.es · www.hotelmaslazuli.es

Habitacions: 17 
Tipus de cuina: creativa, tradicional i de mercat
Preu mitjà: 38 - 48 € 
Vacances: gener-març

Habitacions: 7 suites 
Tipus de cuina: cuina de mercat creativa especialitzada 
amb herbes i flors
Preu mitjà: 60 € 
Vacances: de Nadal a Setmana Santa tancat
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Hotel Peralada Wine Spa & Golf *****

Situat al municipi de Peralada, a l’Alt Empordà, en 
una zona de vinyes i grans vins, l’Hotel Peralada és 
un establiment de 5 estrelles, amb 54 habitacions i 8 
suites, que disposa d’un camp de golf de 18 forats i un 
centre de benestar i bellesa: el Wine Spa.

Segles de tradició culinària reinterpretats de 
manera creativa. Descobriu plats coneguts com 

no els havíeu vist mai. Amb una cuina basada 
en la qualitat tradicional, de la terra i el mar de 
l’Empordà, presentada en propostes avantguardistes 
i sorprenents. I absolutament tot fet a casa. Gaudiu 
d’una experiència gastronòmica d’alt nivell a càrrec 
d’un equip atent, amable i proper que us farà sentir 
com a casa.

C. de Rocabertí, s/n · 17491 Peralada 
Tel. (+34) 972 538 830
hotelwinespa@golfperalada.com · www.wine-spa.com

Habitacions: 55 
Tipus de cuina: tradicional i creativa
Preu mitjà: 35-40 € 
Vacances: obert tot l’any

Hotel Restaurant Cal Sastre ***

Les habitacions de Cal Sastre són el resultat d’una 
rehabilitació molt acurada de dues cases del segle XV 
en la qual s’ha preservat una harmonia perfecta entre 
l’arquitectura i l’entorn excepcional del centre històric 
de Santa Pau.

El Restaurant Cal Sastre està situat a la placeta dels 
Balls, sota els porxos i davant mateix del castell, al 

centre del nucli antic. Un espai idoni per degustar la 
gastronomia típica de la comarca de la Garrotxa.

La principal especialitat de l’establiment són els fesols 
de Santa Pau, unes mongetes que es conreen en 
grans camps a l’entorn dels volcans. 

Placeta dels Balls, 6 · 17811 Santa Pau 
Tel. (+34) 972 680 421
hotel@calsastre.com · www.calsastre.com

Habitacions: 8 
Tipus de cuina: casolana i de temporada
Preu mitjà: 35-40 € 
Vacances: 15 dies al febrer

Hotel Restaurant Cal Sastre ***
Placeta dels Balls, 6 · 17811 Santa Pau 
Tel. (+34) 972 680 421
hotel@calsastre.com · www.calsastre.com
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Park Hotel San Jorge Costa Brava **** (sup.)

Hotel de quatre estrelles superior amb 121 
habitacions. Situat al centre de la Costa Brava, en un 
paratge elevat sobre dues cales d’aigües cristal·lines i 
envoltat de pins, l’Hotel San Jorge es caracteritza per 
les meravelloses vistes al mar, pel seu emplaçament 
únic i per la modernitat de les instal·lacions. A més, té 

la recepció oberta les 24 hores del dia i disposa d’una 
àmplia oferta de serveis i equipaments: restaurant, 
servei de bar, piscina, Winter & Summer Colors Spa 
(amb circuit spa i carta de tractaments), sala de fitness, 
sales de conferències totalment equipades i Wi-Fi 
gratuïta a tot l’establiment. 

Av. d’Andorra, 28 · 17251 Calonge 
Tel. (+34) 972 652 311
recepcion@parkhotelsanjorge.com · www.parkhotelsanjorge.com

Habitacions: 121 
Tipus de cuina: cuina tradicional  
Preu mitjà: 40-50 € 
Vacances: obert tot l’any

Hotel Villa Gala **** (sup.)

L’Hotel Villa Gala està situat en un entorn natural 
exclusiu, amb unes vistes de somni al mar. En total 
disposa de 14 habitacions (10 habitacions dobles, 3 
junior suites i una suite de luxe), totes amb vistes al 
mar, com també la preciosa terrassa amb piscina no 
climatitzada.

C. Solitari, 3 · 17488 Cadaqués (Alt Empordà)
Tel. (+34) 872 228 000
info@hotelvillagala.com · www.hotelvillagala.com

Habitacions: 14 
Tipus de cuina: mediterrània
Preu mitjà: 35 € 
Vacances: del 8 de gener al 5 d’abril. Novembre i desembre 
només cap de setmana.
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Mas del Joncar

Mas del Joncar (4 espigues) és una masia del segle 
xix amb 5 habitacions dobles, piscina i jardí de 10.000 
m2. Està situada a Sant Pere Pescador, al bell mig 
de la badia, dins del Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà i prop de la platja. Per davant del mas 
passa el GR-92 que, vorejant el riu Fluvià, arriba 
fins a la desembocadura. Pel poble també passa la 
ruta Pirinexus / EuroVelo 8 ideal per als amants del 

cicloturisme.  Els esmorzars i sopars que servim estan 
elaborats amb productes locals. Hi ha la possibilitat 
d’organitzar tasts de vins i sopars maridats amb vins  
DO Empordà.

Hi ha wifi gratuïta a tota la masia i carregadors per a 
cotxes elèctrics. 

Camí del Joncar, 15 · 17470 Sant Pere Pescador 
Tel. (+34) 972 521 072
info@masdeljoncar.com · www.masdeljoncar.com 

Habitacions: 5
Obert: tot l’any  

Hotel Spa Vilamont*** 

L’Hotel Spa Vilamont*** està situat a Garriguella, en 
una masia catalana del 1813 totalment restaurada que 
combina elements antics amb totes les comoditats 
actuals, per relaxar-vos i desconnectar. 

La nostra situació estratègica us permetrà explorar 
còmodament l’Alt Empordà, ja que ens trobem a prop 
de les millors platges de la zona, així com diversos 
parcs naturals (Serra de l’Albera, Cap de Creus i 

Aiguamolls de l’Empordà) i les principals poblacions. 
Disposem d’informació sobre tota mena d’activitats i 
excursions per descobrir el nostre entorn.

El nostre hotel us ofereix 11 habitacions dobles amb 
banys privats molt ben equipats. La zona subterrània 
de l’spa consta de piscina climatitzada, jacuzzi, sauna 
seca, sauna de vapor i salt d’aigua, i també disposem 
de servei de massatges i tractaments de bellesa. 

Pl. de l’Església, 5 · 17780 Garriguella 
Tel. (+34) 972 531 757 · Fax (+34) 972 531 883 
www.hotelspavilamont.com · info@hotelspavilamont.com 

Habitacions: 11
Obert: obert tot l’any  
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Mas Espelt

Mas Espelt és una masia situada als afores de Vilajuïga, 
un poblet de la serra de l’Albera on para el tren. 
Rodejada de vinyes i oliveres i a pocs minuts d’algunes 
de les platges més maques de la zona (Roses, Llançà, 
el Port de la Selva, Cadaqués), així com d’alguns 
referents culturals i naturals destacats (Museu Dalí, 
monestir de Sant Pere de Rodes, ruïnes d’Empúries, 
Parc Natural del Cap de Creus...).

El Mas. Casa restaurada d’estil rústic i a la vegada 
modern. Consta de 5 habitacions  i 2 lavabos complets. 
Compta amb una cuina i un menjador amplis, i ofereix 
terrassa amb grans vistes.

L’apartament. Ampli apartament per a dues persones 
que consta d’una habitació de matrimoni amb cambra 
de bany, d’una banda, i una cuina-menjador-sala d’estar 
en un únic espai, de l’altra.  Hi ha llar de foc i Wi-Fi.

C. Mas Espelt, s/n · 17493 Vilajuïga 
Tel. (+34) 972 531 727 
mas@espeltviticultors.com · www.espeltviticultors.com 

Habitacions: 5
Obert: tot l’any

Habitacions: 8
Obert: 24 i 25 de desembre i 6 de gener

Mas La Ferreria

Ubicada dins la sagrera de l’església parroquial de 
Santa Margarida de Bianya, data de finals del s. XIV. 
El primer document on se’n té constància data del 
1399. Avui en dia, el Mas la Ferreria s’ha convertit en 
un petit Hotel completament reformat, amb totes les 
comoditats d’avui i tot l’encant d’ahir.

A l’Hotel Mas La Ferreria l’envolta un jardí que es 
fusiona amb els prats on pasturen les vaques. Tot 
envoltat per les muntanyes de la Vall de Bianya, La 
Ferreria és un indret on només s’escolta la natura.

La Ferreria compta amb vuit habitacions singulars i 
confortables.

Mas la Ferreria, s/n · 17813 La Vall de Bianya
Tel. (+34) 972 291 345
info@hotelmaslaferreria.com · www.hotelmaslaferreria.com 
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Mas Vivent 

Mas Vivent és la vostra casa rural amb encant per 
desconnectar del món i respirar tranquil·litat en un 
entorn incomparable a la Costa Brava, prop del mar i a 
tocar del Parc Natural de l’Albera.  

A Mas Vivent posem a la vostra disposició una oferta 
d’activitats, tant dins de la casa com als voltants, 
gairebé il·limitada. N’hi ha per a tots els gustos, des 

d’aquells que busqueu uns dies de relax, fins als que 
són més aventurers i us encanta l’aire lliure o fins i 
tot, els més gourmets que voleu gaudir del bon vi i la 
bona taula. 

En definitiva, a Mas Vivent trobareu tot d’experiències 
perquè les vostres vacances siguin úniques i inoblidables. 

Raval de la font, 5 · 17781 Vilamaniscle
Tel. (+34) 872 729 989 
info@masvivent.com · www.masvivent.com 

Habitacions: 8
Obert: tot l’any

Habitacions: consultar disponibilitat a la web
Obert: tot l’any

Moments Rurals

A Moments Rurals disposem de 3 allotjaments de 
tipologies diferents: Can Llobet, una casa rural formada 
per 4 allotjaments independents que es poden llogar 
per separat (5-6 places) o conjuntament (fins a 20 
places) i situada al centre del poble de Capmany, amb 
jardí, piscina, jacuzzi, wifi, etc.; Vilars 10, una casa rural de 
lloguer íntegre ubicada a Espolla, amb capacitat per a 6 
persones i equipada amb jacuzzi, wifi, etc.; i l’Hostal Can 
Xicu, també a Capmany, on oferim habitacions tipus 
suite amb esmorzar inclòs, jardí, wifi...

A Moments Rurals ens podem encarregar d’organitzar-
vos visites a cellers amb dinar o sopar en algun dels 
nostres restaurants recomanats. En un radi de pocs 
quilòmetres, a més, els allotjaments de Moments Rurals 
permeten visitar la Costa Brava nord, el paratge de 
l’Albera, el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà o 
el Museu Dalí. També hi ha la possibilitat de caminar per 
les rutes properes i contemplar els dòlmens i menhirs 
megalítics, així com de fer tota mena d’activitats.

C. Major, 11 · 17750 Capmany
Tel. (+34) 972 549 236
info@momentsrurals.com · www.momentsrurals.com
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NM suites Hotel ****

L’Hotel NM Suites és un nou concepte d’establiment: 
l’equilibri ideal entre personalitat i sobrietat, qualitat 
i senzillesa, atenció i espontaneïtat. Té habitacions 
pensades per a les famílies, per a qui busca un espai 
íntim o per a qui desitja exclusivitat; tres propostes 
i un únic resultat: la millor estada, el millor silenci, el 
millor record. 

El SA Cova Restaurant combina imaginació culinària, 
textures originals i sabors sorprenents amb productes 
autòctons. Tota una demostració d’alquímia als fogons 
que es completa amb una atenció professional, un 
ambient personal i espais serens a l’interior o íntims a 
l’exterior. Un petit paradís gastronòmic per descobrir. 

Av. de l’Onze de Setembre, 70 · 17250 Platja d’Aro
Tel. (+34) 972 825 770
nm-suites@nm-suites.com · www.nm-suites.com

Habitacions: 39
Obert: tot l’any

La Rectoria de Sant Miquel de Pineda 

La Rectoria de Sant Miquel de Pineda és un allotjament 
rural a Sant Feliu de Pallerols, La Garrotxa. Una antiga 
rectoria del segle XII, ara un espai de repòs perquè 
desconnecteu i reconnecteu abans de continuar el 
vostre camí. Amb 7 habitacions amb bany, oferim 
servei d’allotjament, esmorzar i sopar (B&B).

Situada en un entorn ideal per acostar-vos a la natura 
i per alentir el ritme. A La Rectoria oferim un ambient 
relaxat i sense complicacions. Confort, caliu, llum, aire 

fresc, aliments locals i casolans, i recomanacions del 
que podeu fer i veure. Habitacions pensades perquè us 
sentiu ben cuidats i una cuina per assaborir amb calma.

En Roy, el xef, prepara tots els seus plats amb 
ingredients frescos, cuina casolana fent servir 
ingredients locals sempre que li és possible. I per què 
no arrodonir el sopar amb tast de whisky malta o bé 
una ratafia elaborada per la Goretti?

Veïnat de Sant Miquel de Pineda · 17174 Sant Feliu de Pallerols
Tel. (+34) 691 353 111
info@larectoriadesantmiquel.com · www.larectoriadesantmiquel.com  

Habitacions: 7 habitacions dobles
Obert: consulta disponibilitat directament amb 
l’establiment
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Can Moragues

Cervesa Marina

Can Moragues és un projecte social i ambiental que 
vol acostar el desenvolupament rural sostenible a la 
ciutadania. La iniciativa comença amb la creació de la 
marca de melmelades Can Moragues, elaborades amb 
producte fresc i de varietats tradicionals de la nostra 
terra, i dona feina a persones en risc d’exclusió social 
o amb diversitat funcional. Pròximament s’ampliarà 

Cervesa Marina va ser fundada l’any 2010 
pels germans Kevin i Pep Andreu, d’arrels 
irlandeses. Posteriorment, el 2013, s’incorpora 
Gregori González. Les instal·lacions són a 
Blanes, on s’elaboren totes les seves referències 
juntament amb diverses col·laboracions que van 
tenint periòdicament amb cervesers nacionals 
i internacionals. 

La seva cervesa artesana s’elabora amb cura i passió, 
però sobretot utilitzant sempre matèries primeres 
naturals i fresques, en què s’aprecien tots els matisos 

amb l’obertura de l’espai El Rebost, una botiga de venda 
i degustació de productes ecològics i de varietats 
tradicionals i locals de fruites i verdures. L’espai disposa 
així mateix d’una àmplia oferta d’experiències basades 
sobretot en el contacte amb la natura i el territori, però 
també en l’alimentació i les pràctiques saludables.

organolèptics. Cervesa Marina ha estat guardonada 
amb dues medalles d’argent a la Barcelona Beer 
Challenge 2016. 

També són els organitzadors del «Birrasana», festival 
de cervesa artesana de Blanes, en el qual participen 
cervesers de renom a escala nacional i internacional. A 
més, s’hi duen a terme altres activitats com ara tallers, 
seminaris, música en directe, actuacions de clowns i 
teatre de carrer, ofertes gastronòmiques i maridatges, i 
hi ha un gran parc infantil.

Ctra. de Santa Coloma, km 21 · 17421 Riudarenes 
Tel. (+34) 972 164 957
info@canmoragues.org · www.canmoragues.org

C/ Puigmal, 12 · 17300 Blanes
Tel. (+34) 972 354 994 · (+34) 629 331 965
cervesamarina@gmail.com · www.cervesamarina.com

Idiomes: català, castellà, anglès, italià i francès

Idiomes: català, castellà i anglès
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Cerveses Popaire

Les cerveses Popaire són cerveses artesanes, elaborades 
amb ingredients 100 % naturals i de qualitat (aigua, 
llevat, malta d’ordi i llúpol). No contenen additius, 
conservants ni colorants. Per tant, l’alcohol és 
natural, creat exclusivament a partir de l’extracció de 
malta d’ordi, així com la carbonatació, produïda pel 
mateix llevat mitjançant una segona fermentació a 
l’ampolla. Com que aquestes cerveses no es filtren ni 
es pasteuritzen, el llevat queda viu i forma un pòsit al 
fons de l’ampolla que és bo per a la salut. Les cerveses 

es caracteritzen per ser d’alta fermentació (ales), en 
general maltoses i, en conseqüència, més aviat dolces i 
no gaire amargants.

Els responsables estan encantats de rebre el visitant a 
l’obrador, al centre de Blanes. Hi organitzen visites per a 
grups d’entre quatre i dotze persones, a qui expliquen 
el procés d’elaboració, fan una introducció al món 
de la cervesa artesana i, en acabat, ofereixen un tast 
comentat de quatre de les cerveses que elaboren i un 
pica-pica amb pa amb tomàquet i embotit per fer coixí. 

C/ Joan Burcet, 1 bis · 17300 Blanes
Tel. (+34) 972 355 042
info@popaire.com · www.popaire.com

Idiomes: català, castellà, francès, anglès 
i neerlandès

Productors visitables

Confraria de la Ratafia

La Confraria de la Ratafia és una entitat sense ànim 
de lucre que organitza activitats o que col·labora 
en projectes al voltant de la ratafia, amb una forta 
vinculació a Santa Coloma de Farners.

Entenen la ratafia com l’essència d’una terra i de les 
persones que hi viuen presentada en una copa. Per 

estendre aquest univers de la ratafia, organitzen tallers 
per elaborar-ne o per colar-la, tasts, degustacions, visites 
guiades, sortides a la natura. La gamma de ratafies 
1842, elaborades a partir de les receptes de Francesc 
Rosquellas del mateix any, van ser  trobades a Santa 
Coloma de Farners.

C/ Can Gallart 1bis · 17430 Santa Coloma de Farners
Tel. (+34) 699 905 769
confraria.ratafia@gmail.com · www.ratafia.cat

Idiomes: català, castellà i anglès
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Cooperativa La Fageda

Al llarg de la visita, un guia us acompanyarà a la granja, 
on veureu les vaques en producció, la sala de prepart, 
els vedells i la sala de munyir. També us n’explicarà el 
funcionament.

Un cop a fàbrica, des de l’exterior us explicarem com 
transformem la llet en iogurts i postres, i també els 
diferents processos d’elaboració i fermentació.

I, finalment, sabreu com produïm les nostres 
melmelades a la nostra fàbrica.

El dissabte a la tarda podreu gaudir d’una visita en què 
els més petits se sentiran com autèntics grangers. El 
diumenge a la tarda també es fa una visita per gaudir de 
l’emblemàtic entorn de la fageda, a més de conèixer les 
nostres instal·lacions.

Mas Els Casals, s/n · 17811 Santa Pau (La Garrotxa)
Tel. (+34) 972 681 011
fageda@fageda.com · www.fageda.com

Idiomes: català, castellà, anglès i francès

Confraria de Pescadors de Palamós: Gamba de Palamós

La funció principal de la Confraria de Pescadors de 
Palamós és organitzar la subhasta diària del peix i 
marisc fresc que pesquen les embarcacions que hi 
pertanyen: en són vint-i-quatre d’arrossegament, vint 
d’arts menors i quatre d’encerclament. Diàriament es 
pesca una gran quantitat d’espècies com ara el pop, la 
bròtola, el lluç, la sardina, l’anxova, el rap o l’escamarlà, 
entre d’altres. Això sí, hi destaca la gamba de Palamós, 
que actualment representa el 40 % dels ingressos de 
la Confraria.

Aquesta espècie de gamba disposa d’una marca 
de garantia que regula el seu procés al llarg de tota 
la cadena de distribució a fi que compleixi els més 
alts estàndards de qualitat des de la barca fins al 
consumidor. Per tal de garantir al màxim la qualitat 
de tots els productes se segueix el sistema de qualitat 
alimentària APPCC.

Cal destacar l’important treball de la Confraria adreçat 
a protegir legalment el recurs pesquer per mitjà dels 
estudis de millora de la gestió pesquera i de la seva 
comercialització.

Moll Pesquer, s/n · 17230 Palamós
Tel. (+34) 972 314 437
palamos@confraria.cat · www.confraria.cat
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Eccocivi 

Eccocivi és actualment l’únic celler situat al Gironès, 
concretament a l’espai d’interès natural de les 
Gavarres. Elaborem vi de manera sostenible i 
respectuosa amb el medi ambient (som el primer 
celler d’Espanya a rebre el segell CeroCO2).

La nostra filosofia consisteix a aplicar mètodes de 
cultiu sostenibles per assegurar-nos que el vi s’elabora 
amb el màxim respecte envers l’entorn. Aquest 

principi es manté en cadascun dels passos que fem 
fins a l’embotellament i la venda dels nostres vins. El 
resultat és una col·lecció de vins artesanals marcats per 
la personalitat del terreny i amb un vincle estret amb el 
territori. Un celler diferent que val la pena visitar, a tocar 
del preciós poble de Sant Martí Vell.

Paratge de Mont-rodó, 3 - ctra. GIV-6701, km 4,2
17462 Sant Martí Vell · Tel. (+34) 872 000 015
info@eccociwine.com · www.eccociwine.com

Idiomes: català, castellà, anglès, francès i italià

Granja Mas Bes

Mas Bes és una empresa familiar que ofereix visites 
guiades per a totes les edats. L’activitat consisteix en 
un recorregut per la granja al llarg del qual s’explica 
cada secció de l’explotació: el cicle de vida de la vaca, 
la seva alimentació, la planta de biogàs (aprofitament 
dels purins per produir energia elèctrica), la sala de 
munyir, etc. També es fa interactuar els més petits, 
donant menjar a les vedelles i els burros, tocant els 
conills i munyint la Bes, una vaca de plàstic. La visita 

s’acaba amb un audiovisual, una ruta pel museu 
d’eines antigues del camp i una degustació de llet i 
coca artesana de la granja.

Mas Bes disposa així mateix d’una agrobotiga, de 
diferents espais de lloguer per a celebracions amb 
barbacoa i de dues cases de turisme rural. També 
ofereix un paquet gastronòmic que inclou una visita a 
la granja i dinar.

C. del Mas Bes, bústia 3 · 17183 Vilobí d’Onyar 
Tel. (+34) 639 014 269 
visites.masbes@gmail.com · www.masbes.com

Idiomes: català, castellà, francès i anglès

Productors visitables



Enogastronomia 64Productors visitables

La Xiquella

Ferrer Xocolata 

La Xiquella és un projecte personal de l’Oriol i l’Irma, 
que el 2014 es van instal•lar a la Vall d’en Bas per 
engegar-hi un petit obrador de formatges artesans. 
Mesos més tard van obrir les portes de casa seva 
per rebre i allotjar visitants en general i, sobretot, 
curiosos i amants de l’entorn rural i dels formatges. Si 
voleu compartir amb ells els petits i grans plaers de la 

La Xiquella és un projecte personal de l’Oriol i l’Irma, 
que el 2014 es van instal•lar a la Vall d’en Bas per 
engegar-hi un petit obrador de formatges artesans. 
Mesos més tard van obrir les portes de casa seva 
per rebre i allotjar visitants en general i, sobretot, 
curiosos i amants de l’entorn rural i dels formatges. Si 
voleu compartir amb ells els petits i grans plaers de la 

vida, com la gastronomia local, la pau de la natura, les 
passejades en bici, els paisatges de somni, l’artesania 
de qualitat..., us acolliran encantats en aquest raconet 
de la Garrotxa. Podreu descobrir com elaboren els seus 
formatges, visitar la cava i la formatgeria i fer un tast o un 
maridatge de les seves especialitats amb vins de la DO 
Empordà i amb cerveses artesanes.

vida, com la gastronomia local, la pau de la natura, les 
passejades en bici, els paisatges de somni, l’artesania 
de qualitat..., us acolliran encantats en aquest raconet 
de la Garrotxa. Podreu descobrir com elaboren els seus 
formatges, visitar la cava i la formatgeria i fer un tast o un 
maridatge de les seves especialitats amb vins de la DO 
Empordà i amb cerveses artesanes.

Veïnat de Villalonga · 17176 Sant Esteve d’en Bas
Tel. (+34) 667 421 065
laxiquella@laxiquella.cat · www.laxiquella.cat

Pl. Mora, 5-6 · 17800 Olot
Tel. (+34) 972 260 693
ferrerxocolata@gmail.com · www.ferrerxocolata.cat 

Idiomes: català i castellà

Idiomes: català i castellà
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Mas La Coromina

Mas la Coromina és una casa de pagès a Joanetes a la 
Vall d’en Bas. La família ens encarreguem del benestar 
dels nostres animals i de produir una llet d’excel·lent 
qualitat, produïm la llet ATO Natura.

Creiem que la millor manera de donar a conèixer i 
valorar la nostra feina, és convidant-te un matí a la 
granja. Els avenços tecnològics han facilitat molts 
processos, però n’hi ha molts d’altres, que es fan de 
la manera tradicional tal com ho feien els nostres avis 
i besavis.

Estimem la nostra feina, el nostre Mas, la nostra granja, 
els nostres tractors, les nostres eines, les nostres vaques, 
conills i vedelles, i et convidem a venir cuidar-los amb 
nosaltres perquè visquis el ser pagès, per un dia!

El galliner, els camps, la granja, la sala de munyir.... tenim 
tantes coses per fer!! Acompanya’ns un matí a la granja i 
posa’t les botes, al camp i a la taula.

Mas La Coromina, s/n · 17176 La Vall d’en Bas 
Tel. (+34) 699 746 752
www.maslacoromina.cat 

Idiomes: català, castellà, anglès i francès

Mas Alba 

Mas Alba som una família arrelada a la nostra masia 
des de fa cinc generacions i que vivim de l’agricultura 
i la ramaderia. Estem ubicats a Terradelles, un petit 
municipi de 46 habitants del Pla de l’Estany, a 20 
minuts de l’Escala, de Besalú i de Girona. 

Oferim visites guiades al corral de cabres i a la 
formatgeria que inclouen un tast de formatges. 
També podeu allotjar-vos en alguna de les nostres 6 

habitacions dobles (una de les quals és familiar, per a 
4 persones); tots els hostes de la casa tenen una visita 
guiada i un tast inclosos en l’estada. A més, oferim la 
possibilitat de llogar la casa sencera per a celebracions 
privades i gaudir del jardí, la pista d’esports, la piscina, 
la barbacoa, la granja i molta tranquil·litat. És un lloc 
molt apreciat per les famílies amb nens. 

Mas Alba s/n · 17468 Vilademuls (El Pla de l’Estany)
(+34) 629 308 173
formatgeria@masalba.cat · www.masalba.cat

Idiomes: català i castellà
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Molí d’Oli de Ventalló 

Ventalló, situat al bell mig de l’Empordà, tocant a 
l’antiga ciutat grecoromana d’Empúries i envoltat de 
velles oliveres, té una llarga tradició en l’elaboració 
d’oli d’oliva de qualitat. 

Oli de Ventalló, donant continuïtat a la tradició 
d’oliaires de la família Serra Sala, elabora l’oli d’oliva 
verge extra Anna Sala Trull de Ventalló, de sabor intens 
i aromàtic, fruit del saber fer transmès generació rere 
generació, i  l’oli d’oliva verge extra Serraferran, d’un 

sabor afruitat verd, elegant i equilibrat, el qual, seguint 
els criteris de la DOP Oli de l’Empordà, combina 
tradició i modernitat.

El visitant podrà conèixer el món de l’olivera i de l’oli 
d’oliva passejant pels olivars i visitant l’antic molí de 
premsa hidràulica i el modern, situat al Mas Ferran, 
i aprendrà a apreciar la qualitat de l’oli d’oliva tot 
degustant-lo. També s’ofereix la possibilitat de gaudir 
d’un petit àpat degustació de productes de la terra 
característics de la dieta mediterrània.

Mas Ferran · Carrer de la Bassa, 20 · 17473 Ventalló
Tel. (+34) 972 793 076 · info@oliventallo.com
www.oliventallo.com

Idiomes: català, castellà, anglès i francès (altres 
idiomes, a convenir)

Làctics Peralada – Mas Marcè

La història de Mas Marcè es remunta a sis generacions 
enrere, quan la família Marcè es dedicava a la 
transhumància. Els tres objectius principals del mas 
són recuperar l’ovella de raça ripollesa, el recuit de 
l’Empordà i el quall vegetal herbacol (la flor del card) 
per a l’elaboració dels seus productes.

A Mas Marcè volen donar a conèixer qui són, com 
treballen i quin és el seu producte final, obrint les portes 

de la granja. Ofereixen un ampli ventall d’activitats per 
realitzar amb la família, els amics o en grup, a més de 
visites guiades especialitzades per a escolars. 

Se’n visita l’obrador, la sala de munyir, el corral i els 
camps on pasturen les ovelles. Seguidament hi ha un 
tastet de cinc formatges, recuit, iogurt, vi de l’Empordà, 
aigua i un tall de pa amb oli de Mas Marcè. Finalment 
s’ofereixen diferents tallers perquè se n’esculli un. 

C/ Ribera, 5 · 17469 Siurana d’Empordà
Tel. (+34) 972 538 003 · (+34) 674 076 691 
masmarce@masmarce.com · www.masmarce.com 

Idiomes: català, castellà i anglès
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Mooma

Mooma és un projecte familiar que va néixer ara fa 
tres anys amb l’objectiu d’apropar al públic el gust 
i l’aroma de l’Empordà a través d’un producte poc 
conegut a les nostres terres: la sidra. La sidra Mooma 
és jove, afruitada, de baixa graduació alcohòlica, 
filtrada i lleugerament gasificada. A més, elaborem 
sucs de poma monovarietals 100 % naturals. 

La totalitat de la producció la duem a terme a les 
nostres instal·lacions, situades al Mas Saulot (Palau-

sator). Aquí oferim visites guiades aptes per a tota la 
família que us permetran conèixer de primera mà tots 
els passos que seguim per crear la nostra sidra: collita, 
fermentació, filtratge, gasificació i embotellament. 

Veniu i tasteu els nostres productes, feu un maridatge 
o gaudiu d’un bon àpat entre pomeres. 

Mas Saulot, s/n · 17256 Palau-sator
Tel. (+34) 972 755 689
info@mooma.cat · www.mooma.cat

Idiomes: català, castellà, anglès i francès

Vins de Taller

Un paisatge, el mediterrani; i una filosofia, vins 
ecològics i biodinàmics d’autor que són un tros de 
l’Empordà en cada ampolla, camins plens d’aromes 
d’una agradable complexitat.

Vins de Taller mostra el seu respecte per la terra i 
l’entorn mitjançant pràctiques d’agricultura ecològica 
i biodinàmica. Treballant sempre de la mà dels vinyets, 
s’alia amb la terra per tal que el petit ecosistema 

de Siurana d’Empordà esdevingui un espai d’àmplia 
biodiversitat en què arbres, plantes, flors, ocells, abelles 
i petits animalons transmetin la seva riquesa aromàtica 
als ceps. El procés es completa amb tècniques 
enològiques poc intervencionistes, cuidant sempre el 
raïm perquè trobi la seva màxima expressió en el vi.

C. Sant Jordi, 4B · 17469 Vilamalla (L’Alt Empordà)
Tel. (+34) 972 525 578
info@vinsdetaller.com · www.vinsdetaller.com

Idiomes: català, castellà, anglès i francès
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Vins JOC

Descobreix els vins JOC de Jordi Oliver, productor de 7 
vins a 4 DO diferents. Visita d’una vinya i projecció d’un 
audiovisual on farem tot el recorregut per saber com 
es fa un vi: del cep a l’ampolla, amb degustació i tast 
dels vins JOC creats per Jordi Oliver acompanyats d’un 
dinar familiar o bé un tast de formatges i embotits de 
la zona. També podem desplaçar-nos allà on siguis.

Mas Marti · 17467 Sant Mori
Tel. (+34) 607 222 002
info@vinojoc.com · www.vinojoc.com

Idiomes: català, castellà, francès i anglès

Productors visitables
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Castell de Peralada

Quan Miquel Mateu va adquirir el castell de Peralada, 
el 1923, una de les seves il·lusions era recuperar la 
tradició vitivinícola del segle XIV, època en què els 
monjos carmelites del convent annex ja produïen un 
vi excel·lent. Fou així com va néixer el celler Castell 
Peralada, situat al cor de l’Empordà, una comarca amb 
unes condicions geoclimàtiques privilegiades gràcies 
a la proximitat del mar Mediterrani i a l’extraordinària 
heterogeneïtat dels seus sòls. Avui dia, Castell Peralada 
és un referent de prestigi i carisma arreu del país.

C. de Sant Joan, s/n · 17491 Peralada
Tel. (+34) 972 538 503 / (+34) 972 538 011
visitas@castilloperelada.com · www.perelada.com

Idiomes: català, castellà, francès i anglès

En una àrea geogràfica reduïda, i en unes terres en 
què diverses civilitzacions han cultivat l’art del vi, 
l’Empordà concentra una varietat de sòls que es dóna 
en molt pocs llocs del món: vessants de pissarra, valls 
de sorra, sediments d’origen fluvial, terres riques en 
llims i argiles, sòls de grava... Aquesta heterogeneïtat 
del territori en el qual creixen les seves vinyes permet 
a Castell Peralada obtenir un raïm amb una amplíssima 
gamma de matisos.

Celler Arché Pagès

Celler familiar situat a la població de Capmany. 
Cinc generacions de viticultors han conreat les 14 
hectàrees de vinyes de la propietat, on hi ha plantades 
principalment les varietats autòctones de la zona: 
garnatxa i carinyena. L’empresa es caracteritza pel 
control absolut de tots els processos, des de la poda 
fins a la comercialització. 

C. de Sant Climent, 31 · 17750 Capmany
Tel. (+34) 626 647 251
bonfill@capmany.com · www.cellerarchepages.com 

Idiomes: català, castellà, francès i anglès

Aquest celler modern i dinàmic ofereix la possibilitat 
de visitar les seves instal·lacions en companyia del 
viticultor i elaborador, de passejar per les vinyes i 
de tastar uns vins (Sàtirs, Cartesius i Bonfill) que es 
distingeixen pe   granític i descobrir el paisatge de 
l’Empordà dins la copa.
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Celler Brugarol

Al mateix límit entre la vinya i el bosc es troba, 
pràcticament soterrat, el Celler Brugarol. L’obra, 
projectada per l’estudi d’arquitectura RCR d’Olot, 
sorprèn per la seva audàcia i per la perfecta simbiosi 
amb la natura. A la superfície, les planxes d’acer 
paral·leles que s’inclinen en diferents direccions són 
una manera original de conferir un ordre estructurat 

Camí de Bell-lloc, 63 · 17230 Palamós
Tel. (+34) 902 101 466
celler@brugarol.com · www.brugarol.com

Idiomes: català,  castellà, francès i anglès

i, alhora, dinàmic a tot el conjunt. Sota terra sorgeix 
un laberint de passadissos subterranis, foscos, aïllats, 
frescos i dotats de climatització controlada. Entrar-hi és 
endinsar-se en el món de les ombres. Aquí se sent el 
silenci, es flaira el vi, es percep la força dels materials i, 
quan es tasten els vins, s’aconsegueix, per fi, estimular 
els cinc sentits. 

Celler Cooperatiu d’Espolla

El Celler Cooperatiu d’Espolla, fundat el 1931, és una 
de les empreses vinícoles amb una tradició més llarga 
a la comarca de l’Alt Empordà.

Amb el pas dels anys, al mateix temps que s’hi 
han anat adherint nous socis, ha augmentat la 
diversitat de terrenys i sòls de les finques pròpies del 
celler: actualment n’hi ha de granítics, d’argilosos 
i de pissarra, amb unes altituds que arriben fins 

Ctra. de Roses, s/n · 17753 Espolla
Tel. (+34) 972 563 178 
info@cellerespolla.com · www.cellerespolla.cat

Idiomes: català, castellà, anglès i francès amb reserva prèvia

a 150 metres. La proximitat del mar Mediterrani, 
els contraforts de la serra de l’Albera i el vent de 
tramuntana sec que bufa del nord acaben de 
conformar un paisatge i un entorn característics en 
els quals les varietats tradicionals empordaneses 
conviuen amb altres d’incorporació recent.
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Celler Hugas de Batlle

El Celler Hugas de Batlle és un petit celler situat al 
centre de Colera. Consta d’un pati exterior com a 
zona d’elaboració i d’un local interior amb una zona 
d’envelliment i una altra per fer-hi tasts.

Cuiden les  vinyes amb molta cura i respecten el medi 
ambient minimitzant l’ús de fungicides i de productes 
poc respectuosos amb l’entorn. Les vinyes, plantades 

C/ Francesc Rivera, 28-30 · 17496 Colera
Tel. (+34) 972 389 149
info@cellerhugasdebatlle.com · www.cellerhugasdebatlle.com

Idiomes: català, castellà, francès i anglès 

en terrasses, veuen com surt el primer raig de sol de la  
Costa Brava. 

La peculiaritat del terreny i l’interès amb què vetllen 
per la qualitat del seu producte fa que gran part de les 
feines les facin manualment.

Celler Martí Fabra

La Masia Carreras és una propietat de vinyes de petita 
extensió (inferiors a una hectàrea de mitjana) situades 
en un terreny accidentat, pels desnivells del sòl, i 
amb una disposició adient per facilitar una insolació 
perfecta que afavoreix un desenvolupament màxim 
de les aromes i una maduració òptima del raïm. 
Aquestes vinyes es troben als vessants de les Alberes, 
zona amb una gran diversitat d’espècies vegetals que 
nodreixen els ceps amb les innombrables fragàncies 

Barri del Vic, 26 · 17751 Sant Climent Sescebes
Tel. (+34) 972 563 011
info@cellermartifabra.com

Idiomes: català, castellà, anglès i francès

dels arbusts mediterranis, responsables de l’extrema 
complexitat de les aromes florals, especiades i minerals 
que expressen els seus vins.

La criança dels vins del Celler Martí Fabra té lloc als 
soterranis de la Masia Carreras. Documentada des 
del segle XII, la masia ha estat sempre propietat de la 
família Carreras, que, tal com testimonien els registres 
conservats, s’ha dedicat tota la vida al conreu de la 
vinya i a l’elaboració de vi.
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Celler Martín Faixó

L’any 2000, la família Martín Faixó es va embarcar 
en un projecte pioner: la recuperació de la vinya 
al Parc Natural de Cap de Creus. Quatre anys més 
tard, envoltada de familiars i amics, va fer la primera 
verema a mà, continuant amb la tradició dels seus 
avantpassats. No va ser fins al 2007 que van sortir al 
mercat amb el nom de Cadac i Perafita, emparades 
per la DO Empordà, les diverses referències del 
celler. Els vins de Martín Faixó, elaborats a Cadaqués, 

Ctra. de Cadaqués, s/n · 17488 Cadaqués
Tel. (+34) 682 107 142  · info@cellermartinfaixo.com
www.cellermartinfaixo.com · www.saperafita.com 

Idiomes: català, castellà, francès i anglès

deuen el nom al mas Sa Perafita, una masia del segle 
XIV situada entre els termes municipals d’aquesta 
població, Roses i el Port de la Selva que la família 
va adquirir el 2003 per restaurar-la i transformar-la 
en celler i hotel rural. De les seves bótes en surten 
uns vins amb personalitat que es nodreixen d’una 
terra mineral banyada per dos mars i acaronada 
per la tramuntana. La màxima expressió d’aquestes 
influències és el Cadac, el vi de gamma alta del celler.

Celler Mas Eugeni

El Celler Mas Eugeni, situat al vessant sud del municipi 
de Calonge, d’esquena al poble i de cara al mar, s’alça 
a la falda de Roques de Ronquillo, concretament a la 
zona de Fondils, que dóna nom als seus vins. 

Masia de tradició familiar, a finals del segle XX es 
van replantar les vinyes velles amb varietats nobles i 
unificades per camp, com ara garnatxa o merlot entre 

Mas Eugeni, Paratge Roquillo s/n · 17251 Calonge
Tel. (+34) 972 650 184 / (+34) 651 135 314
cellermaseugeni@gmail.com ·www.cellermaseugeni.com

Idiomes: català, castellà, francès i anglès

d’altres, fins a arribar a sis hectàrees que envolten la 
propietat. S’hi elaboren vins blancs, negres i rosats i s’hi 
organitzen visites guiades al celler i les vinyes, amb tast 
de vi, en horaris convinguts segons l’estació de l´any.

A més de fer vi, la masia també té una horta d’estiu i 
animals i es pot visitar.



Enogastronomia 76Cellers de la Ruta del Vi DO Empordà

Celler Viníric

El nou celler Viníric es troba situat a Calonge, terra de 
tradició agrícola i vinícola. En aquest celler petit i molt 
personal us rebrà el viticultor, que coneix a fons els 
vins i la terra empordanesa.

Aquí podreu descobrir l’entorn meravellós de la Conca 
del Tinar, on el paisatge agrícola de l’Empordà s’ha 
preservat al llarg del temps. I al celler coneixereu els 

C/ Ebre s/n · 17251 Calonge 
Tel. (+34) 635 501 314
david@viniric.cat · www.viniric.cat 

Idiomes: català, castellà, anglès i francès

vins Finques Incansables, Propòsit i Vella Lola: vins amb 
caràcter que són l’expressió de la terra on es treballen. 

S’ofereixen diferents tipus de visites, com ara una 
ruta pel territori amb tast de vins, un esmorzar amb 
productes de la zona o un vermut; si voleu, també és 
possible fer només un tast de vins. 

Cellers d’en Guilla 

Vins nous elaborats amb raïm de vinyes velles: 
aquesta és l’aposta de Cellers d’en Guilla, un nou 
celler amb producció limitada ubicat al barri de Delfià, 
al municipi de Rabós d’Empordà. El fet de treballar 
amb produccions reduïdes li permet garantir una 
elaboració curosa, basada en varietats autòctones que 
són un bon reflex de l’Empordà.

C. de Peralada, s/n · 17755 Delfià - Rabós d’Empordà
Tel. (+34) 972 545 128
info@cellersdenguilla.com · www.cellersdenguilla.com

Idiomes: català, castellà, anglès i francès
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Clos d’Agon

El celler Mas Gil - Clos d’Agon està situat a 100 metres 
d’altitud, al vessant d’un prat orientat al sud/sud-
oest i protegit per les grans extensions de boscos 
que componen l’Espai Natural de les Gavarres. La 
superfície total de l’entorn vitivinícola abraça unes 42 
hectàrees, aproximadament quinze de les quals tenen 
vinyes plantades. Al centre de la finca hi ha el celler i 
una antiga masia amb 350 anys d’història. 

Afores, s/n - Ap. 117 · 17251 Calonge
Tel. (+34) 972 661 486
info@closdagon.com · www.closdagon.com

Idiomes: català, castellà i anglès

L’any 2006 es van acabar els treballs de construcció 
d’un celler més gran. Actualment, les sales de 
fermentació disposen de tancs d’acer termoregulats, i 
les sales de criança, completament climatitzades amb 
aire condicionat, compleixen els requisits de qualitat 
més exigents.

Ofereixen visites i tasts guiats, i també organitzen 
experiències gastronòmiques en col·laboració amb 
grans xefs de la zona.

Cellers de la Ruta del Vi DO Empordà

Cooperativa Agrícola de Garriguella

Cooperativa tradicional vitivinícola que va començar a 
caminar fa més de mig segle a l’Alt Empordà, ha sabut 
readaptar-se als nous temps unint passat i present, 
tradició i innovació, per crear un nou somni, un nou 
projecte, Celler Gerisena, on seleccionant amb molta 
cura les millors vinyes velles de muntanya dóna fruit a 
una nova gamma de vins d’autor, trencadors, innovadors, 
amb personalitat empordanesa, vins que emocionen.

Ctra. de Roses, s/n · 17780 Garriguella
Tel. (+34) 658 135 675 · info@cooperativagarriguella.com  
www.cooperativagarriguella.com

Idiomes: català, castellà, anglès, francès i alemany

Disposa d’una agrobotiga en la qual es poden comprar 
els seus vins i olis, així com productes artesanals, 
ecològics i de km 0, es poden maridar al seu restaurant, 
situat en un entorn privilegiat, el qual sorprèn per la 
seva oferta gastronòmica, senzilla però d’alta qualitat.
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Empordàlia

Empordàlia és una cooperativa situada a l’Empordà, 
la comarca catalana amb la personalitat històrica i 
cultural més marcada, que ha sabut lligar passat i 
present amb les seves millors ofrenes: els fruits de 
l’olivera i de la vinya.

Empordàlia és la crònica viva d’antics cellers que 
uneixen en cada ampolla, sota l’etiqueta de la DO 

Ctra. de Roses, s/n · 17466 Pau i 17493 Vilajuïga
Tel. (+34) 972 530 140
info@empordalia.com · www.empordalia.com

Idiomes: català, castellà, francès i anglès 

Empordà, bagatge i qualitat. La cooperativa treballa 
una extensió de terra a l’abast de la mà de l’home: 
500 hectàrees d’oliveres centenàries i 200 de ceps 
vells i vinyes més joves. Són terres ubicades al mig 
d’una geografia rocosa, netejada per la tramuntana, 
regada per pluges escasses i acompanyada pel salobre 
del mar, que reben el primer sol de la península i on 
l’activitat comença quan encara és fosc.

El Celler d’en Marc

Una dinàmica parella belga es va enamorar d’una 
masia protegida del segle XIV que tenia un vell celler: 
el Mas Pagès. La finca estava situada al peu de les 
Gavarres i molt a prop del mar Mediterrani, en un lloc 
perfecte per elaborar-hi vi.

Així, van plantar vinyes a tots els camps, batejats amb 
els noms de les seves quatre filles, i després d’una 
llarga espera, tenint cura de les vinyes amb molta 
paciència, passió i amor per la natura, es va fer la 
primera verema a mà.

Camí de Bell-lloc, Mas Pagès · 17230 Palamós
Tel. (+34) 972 319 138
elcellerdenmarc@gmail.com · www.elcellerdenmarc.com

Idiomes: català, castellà, anglès, francès, alemany  
i neerlandès

Amb la mateixa passió es va transformar la masia en 
un hotel rural i es va equipar el celler amb totes les 
tècniques modernes. Havia nascut el Celler d’en Marc.

Avui dia, tothom pot compartir la seva passió pel 
vi fent una visita al celler, passejant per les vinyes 
i tastant els seus vins en un entorn medieval 
autènticament català. 
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Espelt Viticultors 

Espelt Viticultors és un projecte encapçalat per 
l’Anna, la darrera de moltes generacions de pagesos 
empordanesos. La seva família prové d’una zona 
de terraprims on només es podien cultivar vinyes i 
oliveres, i això és el que ella continua fent actualment.

La vinya és per a l’Anna un projecte de vida en què 
les coses passen a poc a poc: una sola verema a 
l’any; decisions a trenta o més anys vista. El respecte 
al sòl és una de les bases de la seva feina, ja que per 
treure el màxim partit de la terra cal mantenir-la 

Mas Espelt, s/n · 17493 Vilajuïga
Tel. (+34) 972 531 727
info@espeltviticultors.com · www.espeltviticultors.com

Idiomes: català, castellà i anglès

en equilibri i cuidar el seu ecosistema; per això, ja 
treballa 80 ha en ecològic, i la seva intenció és anar 
convertint totes les vinyes.

La seva màxima consisteix a fer vins que parlin del 
lloc del qual surten, dels sòls de granit i pissarra, de la 
tramuntana i el sol mediterrani, del caràcter de la gent 
que els ha vist créixer; però el que la satisfà de debò és 
que arribin, que convidin a beure’n una altra copa i que 
siguin companys de grans i petits moments de felicitat.

Cellers de la Ruta del Vi DO Empordà

Gran Recosind

Just al costat del centre històric de Capmany es troben 
situats els Cellers Santamaria. Els inicis d’aquesta 
empresa familiar es remunten als volts de l’any 1877, 
moment en què Gregori Artizà va aconseguir la 
medalla de perfecció a l’Exposición Nacional Vinícola.

A la finca es poden visitar dos cellers de criança, 
un d’estil romànic/gòtic del segle XVI i un altre de 
principis del segle passat, així com un museu en el 

Pl. Major, 6 · 17750 Capmany
Tel. (+34) 972 549 033
info@granrecosind.com · www.granrecosind.com

Idiomes: català, castellà i francès

qual es conserven estris antics de la família i tota mena 
de documentació, com, per exemple, l’escrit del 1879 
en què el governador civil de Girona nomena Gregori 
Artizà encarregat de la vigilància i el reconeixement de 
la fil·loxera a la província. 

El celler, que elabora el Gran Recosind des del 1980, ha 
estat pioner en la introducció de la criança en fusta de 
roure a la DO Empordà.
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La Vinyeta

El 2002 dos joves emprenedors, Josep i Marta, van 
començar una aventura que avui es coneix com La 
Vinyeta. A partir de dues vinyes velles d’un pagès del 
poble van plantar noves vinyes i van construir el seu 
propi celler. Amb el temps, aquesta parella ha creat 
un petit ecosistema i en pocs anys han obtingut 
diversos reconeixements. S’ha convertit un trosset 
de terra abandonada en un jardí de vinya i olivera. 
La producció de vi i oli es complementa amb altres 

Camí Mollet de Peralada a Masarac,s/n Par117 Pol.2 · 17752 
Molet de Peralada · Tel. (+34) 972 505 323
celler@lavinyeta.es · www.lavinyeta.es

Idiomes: català, castellà, francès, anglès i alemany  
amb reserva prèvia

petites elaboracions pròpies, com la mel i el formatge. 
La Vinyeta és un dels cellers més dinàmics i estimats 
de l’Empordà. Les visites i els tasts es complementen 
amb esmorzars entre vinyes on s’assaboreixen 
embotits d’elaboració pròpia i formatges de la zona. 
Els mesos d’estiu s’organitzen sopars entre vinyes amb 
visites nocturnes, música i poesia. També es fan tallers 
per a grups i famílies, com la verema en família o el 
taller de cupatges.

Grup Oliveda

El celler Oliveda és una empresa familiar fundada l’any 
1948 al municipi de Capmany. 

Ofereix la possibilitat de conèixer un dels cellers més 
antics de l’Empordà i descobrir com hi conjuguen  els 
mètodes més tradicionals de producció i els propis de 
la tecnologia moderna. 

C/ de la Roca, 3 · 17750 Capmany
Tel. (+34) 972 549 011
comercial@grupoliveda.com · www.grupoliveda.com

Idiomes: català, castellà, francès, anglès i alemany

A la part més antiga del celler es troba el Museu de 
les Aixetes, on destaquen més de 5.000 aixetes de 
vi provinents dels països productors de vi amb més 
renom, així com maquinària relacionada amb el món 
vinícola. Es tracta d’una col·lecció única en què es 
barregen elements pràctics i curiositats històriques, 
digna de ser admirada per qualsevol amant del vi.
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Mas Estela

Mas Geli 

El Mas Estela és una propietat mil·lenària situada a la 
vall de Sant Romà, dins el terme municipal de la Selva 
de Mar (Alt Empordà). El 1989 la família Soto-Dalmau 
va adquirir el mas i les 50 hectàrees de terra que 
l’envolten. Després d’una llarga i feixuga tasca de 
restauració, el Mas Estela va tornar a reviure i es van 
replantar 16 hectàrees de vinyes amb garnatxa negra, 
samsó, monestrell i muscat d’Alexandria. La passió per 
la terra i l’obsessió per preservar l’entorn en les millors 

Mas Geli és l’única vinya situada a Pals, i neix de la 
il•lusió d’elaborar un vi que expressi tota l’essència i la 
qualitat del Baix Empordà. Aquí es treballa durant tot 
l’any segons els principis de l’agricultura ecològica, i la 
intervenció humana és 100 % manual. 

Al celler s’elaboren sis referències de vins ecològics i de 
varietats autòctones. Entre aquests vins hi ha un blanc, 
un rosat i un negre joves, i un blanc i un negre de bota. 

Casa Mas Estela, s/n · 17489 La Selva de Mar 
Tel. (+34) 972 126 176
masestela@hotmail.com · www.masestela.com

Barri Bernagar – Masos de Pals, 5 · 17256 Pals
Tel. (+34) 629 694 428
masgelipals@gmail.com

Idiomes: català, castellà, francès i anglès

Idiomes: català, castellà i anglès

condicions ens van portar a optar per l’agricultura 
biològica des del principi, l’any 1989, i ja a partir del 
1999, per la biodinàmica.

L’observació atenta de la vinya, el treball segons el ritme 
lunar i planetari i l’exclusió d’herbicides, pesticides, 
fungicides, insecticides i adobs de síntesi fan possible 
l’expressió del terroir a través d’una terra viva. Aquesta 
és la nostra filosofia, voluntat i manera de treballar.

En tots es reconeix, de diferent manera, la biodiversitat 
de les plantes a la vinya, la tramuntana característica de 
la zona i la proximitat del mar.



Enogastronomia 82Cellers de la Ruta del Vi DO Empordà

Mas Oller

A finals dels anys 90 va ser en Carlos Esteva qui va 
recuperar la finca de Mas Oller i qui va tornar a plantar 
les vinyes amb l’idea d’elaborar vins amb una filosofia 
basada en la recuperació de la tradició vinícola del 
Baix Empordà. Els seus vins són una interpretació 
moderna del concepte del vi. 

Des de l’antiga masia del segle XVI que dona nom al 
celler, s’elaboren vins prestigiosos amb  varietats com 
el Picapoll, el Syrah o la Garnatxa. Actualment, la finca 

Carretera GI-652, km 0.230 · 17123 Torrent
Tel. (+34) 972 300 001
info@masoller.es · www.masoller.es 

Idiomes: català, castellà i anglès

té 17 hectàrees de vinya en producció i fa vi blanc, 
rosat i negre. 

Al Mas Oller l’enoturisme ha estat present durant molts 
anys – s’ofereixen visites guiades amb degustacions 
de vi i s’organitzen varies activitats diferents durant 
l’any. A més, la botiga està oberta tot l’any com a “sala 
de degustació” on es poden tastar i comprar els vins 
d’elaboració pròpia en un entorn idíl·lic.

Mas Llunes

Mas Llunes és un celler familiar fundat per la família 
Roig, amb una llarga tradició com a viticultors i 
elaboradors a Garriguella. 

La seva filosofia és utilitzar únicament raïm de vinyes 
pròpies. Això els permet controlar tot el procés 
d’elaboració, prioritzant la utilització de les varietats 
autòctones de la zona, per obtenir uns vins amb un 
marcat caràcter empordanès.

Ctra. de Vilajuïga, s/n · 17780 Garriguella
Tel. (+34) 972 552 684 · (+34) 972 552 793 · 
info@masllunes.es · www.masllunes.es

Idiomes: català, castellà, anglès i francès 

La major part de les vinyes estan situades al peu del 
paratge natural de l’Albera, en terrenys de pissarra 
molt influenciats per la tramuntana.

El celler ofereix diferents activitats relacionades amb la 
vinya, el vi i el patrimoni que els envolta.
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Mas Vida Celler 

Mas Vida és a les Garrotxes d’Empordà. Treballem 
la vinya, el bosc i l’olivet amb criteris d’agricultura 
orgànica, vida arreu. Al celler també ens agrada que hi 
passin coses: fem visites i activitats tot l’any i lloguem 
l’espai per a esdeveniments privats (casaments, 
comiats de solters, aniversaris, visites privades…). 
Visita’ns i tasta els nostres vins i olis, vine a fer un tiberi 
entre vinyes o algun taller al celler. T’estem esperant 
amb les ampolles obertes!

Afores s/n · 17741 Cistella (Alt Empordà)
Tel. (+34) 659 548 512
celler@masvida.cat · www.masvida.cat

Idiomes: català, castellà, francès i anglès

Els vins i olis que surten de la terra de Mas Vida estan 
tots ells certificat com ecològic, el bosc i l’entorn és 
paradisíac. VIDA en blanc, VIDA en negre, VIDA en rosa 
són només alguns dels nostres vins, vine a tastar-los 
amb nosaltres o crida’ns i vindrem a fer el tast on ens 
digueu. Que el vi és vida i la vida ha de ser una festa! 

Masetplana

Fruit d’una llarga història familiar que es remunta al 
1826 i que han engrandit les darreres generacions, 
l’avi Julián, en Xavier Maset i, ara, en Julià, Masetplana 
és actualment un molí d’oli de referència a l’Empordà, 
per la seva qualitat i volum, i un celler de vins i caves 
de gran projecció que combina innovació i tradició.

Paratge dels Pedreguers, s/n · 17780 Garriguella
Tel. (+34) 972 530 090 
info@masetplana.com · www.masetplana.com

Idiomes: català, castellà, anglès i francès

Tots els seus productes tenen una empremta genètica 
pròpia i autènticament  empordanesa que neix de la 
passió i d’una manera de fer personal, des del conreu i la 
cura de les vinyes i les oliveres fins a la part més creativa, 
la que sorgeix a l’hora de gestar aquests productes. El fruit 
del treball de Masetplana està basat en la paciència i la 
dedicació i en  el desig de proporcionar el màxim gaudi.

Cellers de la Ruta del Vi DO Empordà
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Pere Guardiola Celler

El celler Pere Guardiola i els vins que hi elaboren 
són el reflex fidel de tota una història familiar que 
ha evolucionat fins a assolir una diferenciació i una 
personalitat pròpia, que van indefugiblement lligades 
a la terra que els ha vist néixer i créixer: l’Empordà.
A finals dels anys vuitanta es consolida ampliant 
l’activitat d’elaboradors i embotelladors, i decideixen 
elaborar un producte de qualitat usant raïm 
procedent de les seves vinyes i, per tant, amb una 

Crta. GI - 602, KM 2,9 · 17750 Capmany
Tel. (+34) 972 549 096
vins@pereguardiola.com · www.pereguardiola.com

Idiomes: català, castellà i anglès

producció limitada. La seva filosofia de dur a terme 
una feina curosa els porta a presentar els seus vins en 
quatre famílies diferenciades: els Floresta, els Anhel 
d’Empordà, els Joncària i els Torre de Capmany. 
Ofereixen la possibilitat de visitar-hi les instal·lacions 
en companyia del propietari i alhora elaborador, 
de gaudir d’una passejada per la vinya i de tastar-hi 
alguns dels vins a la sala de tast Can Paraire, un lloc 
amb encant i únic.

Masia Serra

Masia Serra és un celler familiar, on et veuràs immers en 
un paisatge idíl·lic envoltat de vinyes, oliveres i alzines 
centenàries, dins del paratge natural de l’Albera. Els seus 
propietaris, en Jaume i la Sílvia, com també tot l’equip de 
Masia Serra, us transmetran la passió que senten pel seu 
treball i per la seva terra, l’Empordà. 

La història de Masia Serra comença l’any 1996, quan 
en Jaume i la Sílvia van decidir posar en marxa la seva 
pròpia aventura vitivinícola i projecte de vida, començant 

C. dels Solés, 20 · 17708 Cantallops
Tel. (+34) 972 531 765 / (+34) 689 604 905
visit@masiaserra.com · www.masiaserra.com

Idiomes: català, castellà, anglès i francès

a elaborar 1.300 ampolles procedents de la petita vinya de 
garnatxa negra que havia plantat l’avi, l’ any1961. 

Fruit de molt d’esforç, dedicació i il·lusions, han aconseguit 
que Masia Serra sigui actualment un dels cellers referents 
a l’Empordà. El pas d’en Jaume per l’emblemàtic Châteaux 
Pêtrus a Bordeus va marcar el camí que volien seguir des dels 
seus inicis. A Masia Serra podràs viure experiències úniques i 
personalitzades, amb un tracte familiar i proper. Masia Serra 
posa al teu abast  l’essència del món del vi i et farà descobrir la 
força del seu paisatge.
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Sota els Àngels

Petit celler i vinya artesanal situat en un paratge 
màgic de les Gavarres. El bosc mediterrani envolta 
sigil·losament Sota els Àngels, emmarcat per un 
paisatge de somni. El control ecològic i la tendresa 
biodinàmica amb què cuidem les vinyes ens 
permeten extreure l’ànima de cadascuna de les 
varietats de raïm i, al mateix temps, millorar l’equilibri i 

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, 17100 La Bisbal 
d’Empordà · Tel. (+34) 872 006 976  
info@sotaelsangels.com · www.sotaelsangels.com

Idiomes: català, castellà i anglès

l’harmonia de l’entorn. Aquí, vivim i treballem buscant 
de manera incansable el contacte fluid i familiar amb 
el medi natural que ens envolta: del terroir al cel. 
També disposem de dos apartaments turístics amb 
molt de sabor.

Terra Remota

Terra Remota és un celler amb una sensibilitat 
marcada envers el territori en què s’assenta i que, en 
conseqüència, té una forta vocació d’integració amb 
l’entorn.

El celler és propietat del matrimoni format per Marc i 
Emma Bournazeau, d’origen francès però amb arrels 
catalanes; l’avi d’Emma Bournazeau, en concret, era un 
català que, tot just acabada la Guerra Civil, va marxar 
a França per instal·lar-se a Perpinyà. Terra Remota 

Els tallats, km6 de la carretera de Capmany GI 602
Tel. (+34) 972 193 727
terraremota@terraremota.com · www.terraremota.com

Idiomes: català, castellà, anglès, gallec, portuguès i italià

representa per a aquesta família —i, especialment, per 
a Claude Florensa, pare de l’Emma— la recuperació 
d’una identitat perduda i un retorn als orígens que 
posa fi a la nostàlgia pròpia de qualsevol procés d’exili.

La plantació alterna de vinya i bosc i l’arquitectura 
del celler permeten, a més de la integració en la 
naturalesa, un procés d’elaboració per gravetat basat 
en una manipulació mínima. El resultat és un vi de la 
màxima qualitat i un paisatge captivador.

Cellers de la Ruta del Vi DO Empordà
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Vinyes dels Aspres

Aquest celler de dimensió i tradició familiar elabora 
només vins de collita pròpia i bàsicament de varietats 
empordaneses. Tot i que la marca Vinyes dels Aspres 
és nova, al seu capdavant hi ha la nissaga de vinyaters 
i vinaters de Can Batlle de Cantallops, el poble més  
al nord i, segurament, el més atramuntanat de 
l’Empordà vitícola.

C. de Requesens, 7 · 17708 Cantallops
Tel. (+34) 619 741 442
vinyesdelsaspres@vinyesdelsaspres.cat · www.vinyesdelsaspres.cat 

Idiomes: català, castellà i francès

A Vinyes dels Aspres, tradició i modernitat es 
combinen per donar lloc a uns vins autèntics; vins 
personals envellits en bona fusta i uns dolços molt 
especials. Les elaboracions, molt curoses, volen 
expressar l’ànima d’aquest ventós racó de món, magre 
en recursos i ric en essències.

Vinyes d’Olivardots

Fruit de la passió pel vi i amb el segell Empordà al 
seu nom, Vinyes d’Olivardots neix a Capmany (Alt 
Empordà) l’any 2006 de la mà de Carme Casacuberta. 
Es tracta d’un petit celler familiar, on Carme i Carlota, 
mare i filla, elaboren vins singulars que són el resultat 
d’un rigorós treball manual a la vinya, marcat pel 
seu esforç a recuperar les varietats autòctones. Els 

Paratge olivardots s/n · 17750 Capmany (Alt Empordà)
Tel. (+34) 650 395 627
info@olivardots.com · www.olivardots.com

Idiomes: català, castellà, francès i anglès

seus vins, amb una personalitat que busca l’equilibri 
i l’elegància, mostren l’essència de la terra i de la seva 
gent.

Aquest celler modern ofereix la possibilitat de sentir 
l’essència de l’Empordà fent passejos per la vinya, 
tastant-hi els vins en una sala on la vista es perd albirant 
els ceps, gaudint de maridatges amb productes de 
proximitat i participant en altres activitats a mida.



Enogastronomia Restaurants 87



Enogastronomia Cellers 88



Enogastronomia Cellers 89Enogastronomia 89Enoteques i botigues especialitzades

Enoteques i botigues especialitzades



Enogastronomia 90Enoteques i botigues especialitzades

Agrobodega El Parral 

Carnisseries Serraplà

L’Agrobodega El Parral està situada a l’Antiga 
Cooperativa de Capmany, allà hi trobareu tots els vins 
dels Cellers de Capmany, vins de la D.O EMPORDÀ

 i vins d’altres comarques, a part de caves, cerveses 
artesanes, oli i productes de proximitat.

Serraplà és una empresa creada fa uns 40 anys 
dedicada al món de la carn i els embotits amb 5 
establiments a la comarca de l’Empordà (Figueres, 
Cadaqués i Palau-saverdera) i un obrador per a la 
producció d’embotits i cuinats tradicionals.

C. de Sant Climent, 27 · 17750 Capmany
Tel. (+34) 636 066 311
info@elparral.cat · www.elparral.cat

C/ Ramon i Cajal, 6 · 17600 Figueres 
Tel. (+34) 647 748 809
info@serrapla.cat · www.serrapla.cat

Horari: dissabtes, matins de 9 a 13:30 h; tardes  
de 16 a 20 h. Diumenges i dilluns, només matins  
de 9 a 13:30 h
Tancament: diumenge tarda i dilluns 

Horari: 08:00 a 14:00 h i de 17:00 h a 20:30 h
Tancament: diumenge

Fem tastos i degustacions de vins. Vermuts i assortits 
d’embotits de qualitat. Organitzem tastos programats, 
concerts, xerrades i exposicions.

Oferim una visita a l’interior de la carnisseria, amb 
més de 80 anys d’història, on a part de veure els 
productes també oferim uns tastets dels millors 
embotits, pernil i formatges acompanyats de pa amb 
tomàquet i vi de l’Empordà.
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Cireret Bistrot 

El Cireret és un petit bistrot amb botiga de 
degustació, situat al bell mig del poble medieval de 
Peratallada, on els productes locals són presents en 
tots els plats i els articles que ofereix.

La cuina d’El Cireret és l’expressió de la tradició i la 
cultura popular de l’Empordà. Es tracta d’una cuina 
autèntica, sense pretensions, heretada de pares a 
fills i que transmet el caràcter del territori en cada 
mossegada. Dins el seu assortiment de productes 

C. Major, 4 · 17113 Peratallada
Tel. (+34) 972 634 811
info@cireret.com · www.cireret.com

destaca una àmplia selecció de vins de la DO 
Empordà, olis, melmelades, embotits i formatges de 
la zona.

El Cireret vol conservar la tècnica culinària tradicional 
afegint-hi un toc de modernitat, i treballa per donar-
la a conèixer tant als viatgers com als amants de la 
gastronomia en general. És un establiment on no 
només es pot trobar una bona oferta gastronòmica, 
sinó també vida, tradició i molta història. 

Enoteca Es Poal MF

La família Martín Faixó ha obert recentment aquest 
nou establiment, situat a la plaça d’Es Poal de 
Cadaqués just davant del mar. Enoteca es Poal és un 
local especialitzat en els vins elaborats al Celler Martín 
Faixó i dóna al client la possibilitat de degustar els 
diferents productes que elabora la família Martín Faixó,  
com els vins, la cervesa, el vermut i l’oli d’oliva Llei de 

Pl. Es Poal s/n · 17488 Cadaqués 
Tel. (+34) 682 107 142
enoteca@saperafita.com

Horari: 9 a 23 h
Tancament: dimecres (descans setmanal) i de novembre a abril

Horari: obert cada dia de 10 a 23 h
Tancament: obert tot l’any 

Cadaqués. Aquesta varietat d’oliva, coneguda com a 
verdal o Llei de Cadaqués, només es cultiva a la zona 
de Cadaqués i el Port de la Selva i es caracteritza per 
produir un oli d’alta qualitat.

Tots aquests productes es mariden amb tapes 
gastronòmiques fetes amb productes de proximitat.

Enoteques i botigues especialitzades
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La Barberia de Palamós 

Després de dotze anys de moltes vivències al 
restaurant de Sant Antoni, la família de la taverna 
Cal Barber inicia una nova aventura. Es tracta d’un 
projecte familiar basat en dues idees molt clares: 
vins de l’Empordà i productes de Girona. La filosofia 
seguirà essent la mateixa que a la taverna: producte 
de proximitat, quilòmetre zero i com més sostenible 
i ecològic millor. Serà un local molt més informal on 

Av. Onze de Setembre, 89 · 17230 Palamós
Tel. (+34) 616 975 976
taverna@tavernacalbarber.cat · www.tavernacalbarber.cat

Horari: migdies i vespres
Tancament: obert tot l’any

es treballarà bon producte, intentant sempre no fer-lo 
malbé. A més a més, s’hi programarà una agenda 
plena d’esdeveniments i presentacions al voltant del 
món del vi i la gastronomia. 

La taverna bohèmia empordanesa VI-cultural la 
trobareu a Palamós, en un local antic i petit de volta 
catalana i amb molta història situat a la zona de la 
Planassa, a prop del port.

Vins de l’Empordà 

Vins de l’Empordà és un portal promocional de 
l’enoturisme i una botiga en línia especialitzada en la 
venda de productes de la plana empordanesa i de les 
comarques gironines en general. A la botiga s’hi pot 
trobar una àmplia selecció dels millors productes de la 
regió, tots de gran qualitat, entre els quals destaquen 

Tel. (+34) 972 208 496
cata@vinsdelemporda.com · www.vinsdelemporda.com 
www.rutesdelviemporda.com 

Idiomes: català, castellà, anglès, francès i alemany

els vins de la DO Empordà. El coneixement personal 
dels productors, la seva autenticitat i la qualitat dels 
productes són la base de la selecció que ofereix 
Vins de l’Empordà i de la passió que alimenta el seu 
projecte. Tots els proveïdors estan situats a les zones 
rurals de les comarques de Girona. 
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Vins i Licors Grau

Som davant una empresa amb més de trenta-cinc 
anys d’experiència en la distribució de vins i licors 
a la província de Girona. La seva vinoteca, oberta al 
públic i amb més de 9.000 referències entre vins i 
licors, és una de les més grans d’Europa i ja ha estat 
mereixedora de diversos reconeixements. Consta de 
diverses zones, dividides per denominacions d’origen i 
per tipus de producte. A més, disposa de sommeliers i 
enòlegs que donen assessorament sobre les diferents 
referències i sobre els maridatges més adients per a 

C. de Torroella, 163 · 17200 Palafrugell
Tel. (+34) 972 301 835
info@vinsilicorsgrau.com · www.vinsilicorsgrau.com
www.grauonline.com

Horari: de dilluns a dissabte, de 8.00 a 13.30 h i de 16 a 20.30 h, i 
diumenges, de 10 a 13.30 h
Tancament setmanal: obert cada dia

cada vi o licor.Cal destacar l’espai dedicat a la selecció 
de grans vins, tant nacionals com internacionals, 
amb temperatura i humitat controlades. Els clients 
també hi trobaran una àrea d’esbarjo per als més 
petits, una zona de descans per als adults, serveis de 
bar de vinateria i de venda d’accessoris, una llibreria 
especialitzada, una zona de regals, una sala de tast on 
s’imparteixen cursos i un pàrquing privat gratuït de 
fàcil accés.

Wine Palace 

Aquesta botiga especialitzada en vins, destil•lats i 
productes delicatessen disposa de nou establiments 
a l’Empordà: dos a Roses, un a Empuriabrava, dos a 
Figueres, un a l’Escala, dos a Platja d’Aro i un a Sant 
Feliu de Guíxols. El seu equip d’especialistes és capaç 

Zona P.I. Empordà Internacional · 17469 Vilamalla
Tel. (+34) 972 526 061
info@winepalace.es · www.winepalace.es

Horari: obert cada dia de 10  a 20.30 h 
Tancament: diumenge

de satisfer els paladars més exigents. També disposa 
de botiga online, amb una gran selecció de vins de 
l’Empordà.
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Centre gastronòmic Domus Sent Soví 

La Domus Sent Soví és un centre dedicat a la promoció 
i el coneixement del patrimoni gastronòmic català 
per mitjà dels seus millors productes. L’exposició i 
l’audiovisual del Centre Gastronòmic Domus Sent Soví 
(seu de l’oficina de turisme i espai pensat per realitzar-hi 
tastos i tallers de cuina) permeten conèixer la vinculació 

entre el paisatge i els productes de la terra. A la botiga 
del Centre, el visitant hi podrà descobrir productes 
de proximitat. A través de l’experiència: demostrativa, 
activa, gustativa i de descobriment. 

Camí dels Ollers, s/n · 17450 Hostalric
Tel. (+34) 972 874 165
centre@domussentsovi.cat · www.domussentsovi.cat

Idiomes: català, castellà, anglès, francès i alemany

Espai del Peix- Museu de la Pesca

L’Espai del Peix és un equipament cultural, de difusió 
i divulgació del peix fresc desembarcat al port de 
Palamós i de la seva cuina marinera, impulsat per 
l’Ajuntament de Palamós i la Fundació Promediterrània, 
ubicat a la Llotja del Peix del port de Palamós. És una 
continuació del Museu de la Pesca que té la voluntat de 
difondre el patrimoni culinari com un aspecte essencial 
del patrimoni marítim del nostre país.

L’Espai proposa un extens programa d’activitats 
adaptades a grups escolars, familiars, professionals 
i corporatius. Es visita la subhasta del peix, així 
com l’Espai del Peix, amb tastet, demostracions i 
degustacions inclosos, i es pot participar en tallers i 
cursos de cuina al voltant del peix.

Moll pesquer, s/n · 17230 Palamós
Tel. (+34) 972 600 424
museudelapesca@palamos.cat · www.espaidelpeix.org

Idiomes: català, castellà, francès i anglès 
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Local Market

Local Market ofereix experiències enogastronòmiques 
amb l’objectiu que tothom qui les visqui s’enamori de 
la nostra terra i dels seus productes.

Proposem, per a empreses i particulars, serveis d’àpats 
elaborats amb productes de proximitat a la nostra 
pròpia aula gastronòmica, situada al cor del barri 
vell de Girona. També es poden contractar tallers i 
cursos de cuina, tasts de vins i cerveses artesanes 

i maridatges de vins amb formatges, entre altres 
activitats basades en la gastronomia local i tradicional. 

A més, elaborem lots de productes de proximitat en 
diferents formats per a particulars i empreses.  
Un projecte que ens fa una il·lusió especial és el dels 
esmorzars a domicili, que són alguna cosa més que 
un regal.

El sabor i la delicadesa defineixen Local Market.

C/ Bonaventura Carreras i Peralta, 5 · 17004 Girona
Tel. (+34) 645 941 212 / 669 388 899
events@localmarket.cat · www.localmarket.cat

Idiomes: català, castellà i anglès 

Tots a Taula

A Tots a taula us proposem tallers de cuina participatius 
en un ambient acollidor, per apropar-vos a la cuina del 
territori i a altres cuines del món. Aprendre i gaudir de 
la cuina i el menjar és senzill als tallers o a les activitats 
personalitzades per a grups d’amics, famílies i empreses. 

C/ Canonge Dorca, 28, baixos. · 17005 Girona
Tel. (+34) 620 864 058
info@totsatuala.com · www.totsataula.com

Idiomes: català, castellà, francès, anglès i alemany
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El Tinglado d’en Manel  

Xef i bàrman personal especialitzat en cuina tradicional 
catalana i en cocteleria clàssica i evolutiva. Ofereix cursos 
de cuina i cocteleria per a grups, càterings per a grups 
de fins a 100 persones i demostracions de cocteleria 
evolutiva i de preparació de gintònics. Disposa d’un local 
exclusiu per a festes privades i d’apartaments turístics 
equipats per a estades de vacances. 

C. del Carme, 36 · 17310 Lloret de Mar 
Tel. (+34) 670 731 722
mail@eltingladodenmanel.com · www.eltingladodenmanel.com

Idiomes: català, castellà, francès, anglès, alemany, portuguès 
i italià 
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Bacchus on Bikes 

Oferim magnífics recorreguts per a ciclistes de tots els 
nivells, fets a la mida de la vostra capacitat, per l’Alt i 
el Baix Empordà. Rutes excepcionals que combinareu 
amb visites a cellers i vinyes, tasts de vi i oli d’oliva i 
el millor de la cuina catalana. Ens sentim orgullosos 
de poder-vos fer descobrir la gent que hi ha darrere 
d’aquests vins i aquesta cuina meravellosa. 

Malgrat la seva herència vinícola, productora d’oli i 
gastronòmica, l’Empordà és relativament desconegut. 

C. d’Isabel Vila, 7 · 17251 Calonge
Tel. (+34) 670 670 398
info@baccusonbikes.com · www.bacchusonbikes.com

Idiomes: català, anglès i anglès

A la plana empordanesa s’hi produeix vi i oli des de 
fa molts segles, amb una tradició que arrenca en 
temps dels grecs i els romans. Volem oferir-vos una 
experiència molt personal de la regió, acompanyats 
per nosaltres.

Recorreguts de mig dia, d’un dia sencer o de fins a 
quatre dies.

Cocktail Time by Gerard Ruiz 

A Cocktail Time ens dediquem a l’organització i el 
muntatge de qualsevol esdeveniment relacionat amb la 
beguda, personalitzant cada petit detall, per insignificant 
que sembli, i utilitzant productes de quilòmetre zero, 
frescos i de la millor qualitat. Estem especialitzats 
en l’organització de barres temàtiques de cocteleria 
amb un efecte visual espectacular, d’acord amb la 
naturalesa de l’esdeveniment, així com en casaments, 
inauguracions, festes d’empresa, presentacions de 
productes o qualsevol cosa que es vulgui celebrar.

C. de Josep Maria de Sagarra, 3 · 17190 Salt
Tel. (+34) 628 860 712
info@cocktailtime.cat · www.cocktailtime.cat

Un altre dels nostres punts forts són les xerrades, els 
cursos i els tallers de cocteleria, en els quals emprem 
les tècniques més avançades del mercat per oferir el 
millor de nosaltres, fent que els assistents participin i 
gaudeixin de l’experiència.

Per als esdeveniments més vintage tenim un Cocktail 
Truck: una furgoneta antiga customitzada com un 
bar sobre rodes amb la qual podem desplaçar-nos on 
vulguem per servir els millors còctels. 

Idiomes: català, castellà, anglès, alemany i neerlandès
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Girona Food Tours

Apropar-se a Girona obre les portes a conèixer les 
seves delicioses tradicions culinàries i l’autèntica 
gastronomia gironina a través dels ulls d’uns 
local foodies. Girona Food Tours és una empresa 
exclusivament dedicada a organitzar circuits 
gastronòmics a la ciutat i província de Girona.

Volen donar a conèixer a viatgers de tot el món amants 
de la gastronomia els encants de Girona i la història de 

C/ Nord 6 baixos · 17001 Girona
Tel. (+34) 972 664 649
info@gironafoodtours.com · www.gironafoodtours.com

Idiomes: català, castellà, anglès, francès, alemany i holandès.

la tradició culinària catalana. I, sobretot, permetre gaudir 
de tota l’oferta gastronòmica d’olis, vins, caves, embotits 
i molts altres productes típics gironins.

Per aquells que busquen una experiència 
gastronòmica més específica; estarem encantats de 
dissenyar un tour personalitzat adaptat a les vostres 
necessitats.  Per exemple, tours guiats per vinyes, 
tallers de cuina o tours gastronòmics per grups privats.

Glops d’història – Arqueologia, paisatge i vi 

Glops d’Història és una mirada diferent al món del vi. 
Amb la Romina i l’Oriol, arqueòlegs i especialistes en la 
cultura del vi, us endinsareu en la història vitivinícola 
de l’Empordà a través dels seus paisatges, els seus vins 
i la seva gent.

Per mitjà de rutes pel territori aprendreu què és el 
vi des que els comerciants fenicis i grecs van arribar 
a les nostres costes, ara fa 2.500 anys. Viatjareu a la 
vinya monàstica, entre històries de monjos i soldats, i 
reviureu la plaga de la fil·loxera i la unió dels pagesos 
en cooperatives, en un recorregut que s’estén fins a 

C. d’Isabel Vila, 7 · 17251 Calonge
Tel. (+34) 670 670 398
info@baccusonbikes.com · www.bacchusonbikes.com

Idiomes: català, castellà, anglès, francès i italià

l’actual recerca de les varietats tradicionals, patrimoni 
viu del vi català.

Cellers, indrets i paisatges empordanesos vinculats a 
la història i la cultura del vi. Tasts històrics per saber 
quan es va abandonar l’àmfora per la bota, o per 
descobrir que avui el món beu els vins en ampolles de 
tres quarts de litre gràcies a una princesa d’Aquitània. 
Propostes per conèixer les diferents cultures i maneres 
de fer i beure el vi a casa nostra, sense oblidar qui som 
i cap a on anem, la singularitat i la potencialitat del vi 
català i el nostre patrimoni vitivinícola.
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Inside Costa Brava 

Inside Costa Brava es dedica íntegrament a organitzar 
experiències de vi i gastronomia d’alta qualitat a 
la DO Empordà. Volem compartir amb vosaltres la 
nostra passió per la zona a través de la seva història, 
excel•lents vins i una excepcional gastronomia.

17255 Begur (El Baix Empordà)
Tel. (+34) 633 770 564
info@insidecostabrava.com  · www.insidecostabrava.com 

Idiomes: català, castellà, anglès i francès.

La Gastronòmica 

La gastronòmica és un projecte d’empresa que pretén 
dotar d’estructura i de contingut les inquietuds 
més imaginatives, creatives i innovadores dels 
seus fundadors. Aprofitant la seva experiència i 

Av. Onze de Setembre · 17230 Palamós
Tel. (+34) 649 765 697
info@lagastronomica.cat · www.lagastronomica.cat

Idiomes: català, castellà, anglès i francès.

coneixements en sectors tan diversos com la nutrició, 
la salut, el món dels vins, la formació, la divulgació, la 
cuina i la gastronomia en general, vol convertir-se en 
un referent com a empresa de serveis de qualitat en el 
sector gastronòmic.
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Laura Masramon, Empordà Personal Sommelier 

Laura Masramon és personal sommelier i està 
especialitzada en els vins de l’Empordà. Amb ella 
podràs conèixer com són els vins de l’Empordà a 
través del Joc de tast de vins o a través del Maridatge 
de vins i formatges catalans sense moure’t de casa o 
de l’hotel. Descobrir l’Empordà, les seves vinyes més 
espectaculars, els seus cellers des dels històrics fins als 
més avantguardistes, la seva gastronomia local, així 
com fer una compra de vins assessorada, tot fent la 

Tel. (+34) 609 199 086
sommelier@lauramasramon.com
www.lauramasramon.com  

Idiomes: català, castellà, anglès i francès
Preu: Joc de tast de vins: A partir de 16 €/persona
Maridatge de vins i formatges catalans: A partir de 23 €/persona
Ruta de vins Empordà: A partir de 40 €/persona 

Ruta de vins Empordà durant tot un matí, ja sigui per 
l’Alt o pel Baix Empordà. Activitats de teambuilding 
per empreses. Tallers de tast variats com el taller 
de tast d’olis d’oliva verge, el taller de caves i vins 
escumosos del món o el taller de Vins&copes. Planifica 
la teva estada en un hotel gastronòmic o bé contracta 
el servei de Personal Wine Shopper per tenir les millors 
referències de vi de l’Empordà disponibles. 

Empreses d’activitats

Naturalwalks

Cada vi té el seu origen en la terra d’on neix el cep i 
en el paisatge que envolta la vinya. A Naturalwalks 
ens dediquem a mostrar aquesta relació entre natura 
i cultura a través de passejades guiades, maridatges 
amb flors silvestres, tallers, cursos fins a vacances 

Cal Marcús s/n · 17401 Arbúcies
Tel. (+34) 662251059
info@naturalwalks.com · www.naturalwalks.com

Idiomes: català, castellà, francès i anglès

organitzades i acompanyades. Som especialistes 
en l’ús de les plantes silvestres des de la tradició a 
l’avantguarda. Ens agrada fer cada experiència a mida 
de l’usuari i les oferim per tot el territori de Girona.
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Tela Marinera

Tela Marinera és una singladura al passat mariner, a la 
navegació a vela llatina. És una oferta per als qui volen 
rescatar els valors històrics i la tradició marinera de la 
costa catalana. A través dels seus vaixells i tripulacions, 
ofereixen diverses activitats relacionades amb la 
navegació: pedagògiques, turístiques, esportives, 
lúdiques, gastronòmiques, culturals, etc.

La navegació de Tela Marinera és una navegació 
activa. Els tripulants participen en la singladura: 

C/ Raval de d’Alt, 36 · 17253 Vall-llobrega
Tel. (+34) 609 307 623
joan@telamarinera.es · www.telamarinera.es

Idiomes: català, castellà, francès i anglès

prenen part en les maniobres, hissen les veles, porten 
el timó i gaudeixen de la vida a bord... tot recuperant 
una antiga manera de navegar. 

L’experiència permet gaudir de la navegació tradicional, 
tranquil·lament, sense estrès, en uns vaixells clàssics, on 
la història dels homes que van navegar a bord es barreja 
amb un paisatge geogràfic i cultural que sempre és part 
protagonista dels passejos.

SK Kayak 

SK Kayak és un centre d’activitats en caiac. Les 
excursions tenen lloc a l’entorn del Parc Natural 
de Cap de Creus i del Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà, i permeten conèixer els magnífics 

Pg. Marítim, 4 · 17490 Llançà 
Tel. (+34) 627 433 332
info@skkayak.com · www.kayakcostabrava.com

Idiomes: català, castellà, anglès, 
francès i alemany

paisatges de la zona tot navegant amb amics o 
familiars i gaudint del contacte directe amb la natura. 
També s’ofereix un maridatge de sortida amb caiac i 
tast de vins.
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Ocio Vital

Oferim les millors experiències enogastronòmiques 
dels territoris que visitem. Des del 2004 estem 
orientats a crear la varietat més àmplia d’experiències 
culinàries i de vi del país. Els nostres serveis cerquen 
la singularitat i l’autenticitat de les coses pròximes i 
quotidianes, que cada cop són més extraordinàries.

C. del Pintor Fortuny, 10-14 · 08001 Barcelona
Tel. (+34) 615 469 920
hola@ociovital.com · www.ociovital.com

Idiomes: català, castellà, francès, anglès i italià. 
Sota petició: portuguès, alemany, eslovè i suec 

La millor forma d’experimentar la cultura local es a 
través de la gastronomia. La gastronomia és cultura.

Creiem en el que és local, i defensem que les coses 
serioses no han de ser avorrides.

Traditional Tours 

Traditional Tours és una agència de viatges receptiva 
situada a Roses, en un entorn privilegiat, amb vistes 
al mar Mediterrani i a les muntanyes dels Pirineus. 
L’agència està especialitzada en l’organització de 
viatges a mida per tot Catalunya, a la resta d’Espanya, 
a Andorra i a Portugal des del 1993. 

C. del Pare Claret, 72 · 17480 Roses
Tel. (+34) 972 152 564
huub@traditionaltours.net · www.traditionaltours.net

Els viatges organitzats per Traditional Tours ofereixen 
als grups participants l’oportunitat de gaudir de les 
tradicions culturals del país a través de rutes i activitats 
relacionades amb el món del vi, la gastronomia, 
la cultura, la llengua, el folklore, etc. A part de fer 
excursions i les visites habituals a  i monuments, el 
client pot participar activament en classes d’espanyol, 
de cuina, de flamenc...
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Viemocions

Som una agència de viatges especialitzada en 
enoturisme, gastronomia i cultura, amb un equip 
professional i apassionat pel seu treball. Creiem en 
un model de turisme que no depreda i enriqueix 
tant la societat d’acollida com als viatgers. Volem 
compartir amb vosaltres un viatge emocional, sensitiu, 
estimulant pel món del vi, les terres i les persones 

C. de la Diputació, 279, 1r, 7a · 08007 Barcelona
Tel. (+34) 934 877 626 · (+34) 673 279 235
info@viemocions.com · www.viemocions.com

Idiomes: català, castellà, anglès, francès i rus

que el conreen, oferint-vos un descobriment a fons 
del territori, la personalitat, el paisatge, la tradició, la 
història, la cultura i la gent del nostre país. 

Tots els nostres productes són únics i exclusius i es 
poden personalitzar al vostre gust. 
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Gran Recosind

Aquest museu familiar acull una col·lecció d’estris, 
objectes i documents de la família Artizà-Cusí-
Santamaria, dedicada al món de la vinya i el vi des 
del 1680. Destaca especialment la part centrada 
en la figura de Gregori Artizà, mestre de professió i 
autor de nombrosos llibres. El 1906, Gregori Artizà va 
participar en el I Congrés Internacional de la Llengua 
Catalana amb una ponència; al museu encara es 

Pl. Major, 6 · 17750 Capmany
Tel. (+34) 972 549 033
info@granrecosind.com · www.granrecosind.com

Preu: gratuït
Idiomes: català, castellà i francès

conserva un exemplar del llibre del congrés, així com 
una primera edició (1918) de la Gramàtica catalana de 
Pompeu Fabra. Gregori Artizà també va ser l’encarregat 
del control i la vigilància de la fil·loxera a la província 
de Girona. Entre les peces exposades cal esmentar així 
mateix tres mobles catalogats de la masia catalana del 
segle XVIII: un capçal de llit d’estil olotí, una caixa de 
núvia i un frontal d’una altra caixa de núvia.

Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes

Al capdamunt de la serra de Verdera s’alça un dels 
conjunts monumentals més interessants per conèixer 
el món medieval, Sant Pere de Rodes. 

Deixeu-vos transportar mil anys enrere a través de 
les visites guiades que us oferim al monestir, al poble 
i l’església de Santa Creu de Rodes i al castell de 
Verdera. Us convidem a viure experiències úniques, 

Camí del Monestir, s/n · 17489 El Port de la Selva
Tel. (+34) 972 194 238
santperederodes.cultura@gencat.cat · www.patrimoni.gencat.cat/
ca/coleccio/monestir-sant-pere-de-rodes

Preu: per consultar
Idiomes: català, castellà, francès i anglès

des de gimcanes per a tota la família fins a tasts de 
vins de la DO Empordà maridats amb productes locals. 
També podeu gaudir del restaurant de Sant Pere de 
Rodes, situat al mirador del monestir i amb un servei a 
l’altura de les vistes. 

Al conjunt monumental de Sant Pere de Rodes 
trobareu un món per descobrir!
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Museu de la Cuina de la Costa Catalana 

El Museu de la Cuina de la Costa Catalana està ubicat 
en una masia de marina del segle XVI del barri de 
pescadors de Sa Roqueta. La casa està fortificada com 
a protecció contra els atacs dels pirates i corsaris ja que 
està construïda fora de les muralles. Fou la residència 
de Tomàs Vidal i Rey, un dels primers indians catalans 
que feu fortuna a Guatemala en la segona meitat del 
segle XVIII. Posteriorment va tenir diferents usos, com 
ara el de taverna de pescadors a inicis del segle XX. 
Actualment es pot visitar una cuina tradicional catalana 

C/ Codolar, 4 (Can Ganga) · 17320 Tossa de Mar
info@museudelacuina.org · www.museudelacuina.org

Preu: per consultar
Idiomes: català, castellà, francès i anglès

de foc a terra amb tots els seus elements associats i 
una fresquera excavada en la roca viva per a conservar 
els aliments. S’organitzen rutes guiades i autoguiades, 
tallers i experiències gastronòmiques que articulen 
altres punts d’interès de la vila marinera de Tossa de 
Mar: barri de pescadors, masies i productors locals, 
comerços emblemàtics d’alimentació i estris de cuina, 
pastisseries, restaurants de cuina tradicional i creativa i 
hotels patrimonials i gastronòmics.

Museu de la Pesca i Espai del Peix

A Palamós el treball de l’home a la mar esdevé 
espectacle als ulls del visitant: a mitja tarda l’arribada 
de les barques a  port i la descàrrega de peix ofereix 
un quadre de moviment color inigualable.  
A Palamós, el món pesquer no s’acaba al moll, sinó 
que té continuïtat en el Museu de la Pesca, únic a la 
Mediterrània en la seva especialitat. Aquest centre 
presenta el passat, el present i el futur de la pesca, a 

C. Moll pesquer s/n · 17230 Palamós
Tel. (+34) 972 600 424
museudelapesca@palamos.cat · www.museudelapesca.org

Preu: per consultar
Idiomes: català, castellà, 
francès i anglès

través de la seva exposició permanent i d’un conjunt 
d’activitats vinculades al fet marítim i pesquer de la 
Costa Brava: visites guiades a la subhasta del peix, 
sortides en vaixells de pesca, rutes marítimes i tallers. 
També proposa a l’Espai del Peix, l’aula gastronòmica 
del Museu, activitats de descoberta i valoració del 
peix desembarcat al port de Palamós i de cuina i 
degustació de plats mariners.
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Museu del Suro de Palafrugell

El Museu del Suro és una institució que es troba al 
centre de Palafrugell i que es dedica a la interpretació 
i difusió del patrimoni i els territoris vinculats al món 
surer català. El primer objecte del Museu és el propi 
edifici, una fàbrica modernista projectada per General 
Guitart i construïda entre els anys 1900 i 1907 que, 
actualment, conté els diversos espais expositius 
del Museu (producció del suro, transformació i 
comercialització), al voltant d’una petita sureda. 

Placeta del Museu del Suro s/n; 17200 Palafrugell
Tel. (+34) 972 307 825
info@museudelsuro.cat · www.museudelsuro.cat

Preu: per consultar
Idiomes: català, castellà, francès i anglès

També cal destacar l’audiovisual Can Mario, una 
història excepcional, la història de la qual va ser la 
fàbrica surera més gran de l’estat espanyol i una de les 
més importants del món.

Seguiu la programació de l’espai d’exposicions 
temporals, de la sala d’actes i de les activitats i tallers 
infantils o familiars. I si, a més, voleu comprar quelcom, 
no us perdeu la botiga de productes de suro. Sempre 
trobareu algun motiu per tornar a visitar el museu.

Museu del Vi del Castell de Peralada

El Museu del Vi del Castell de Peralada ocupa el 
soterrani del convent del Carme, una construcció del 
segle XIV restaurada a finals del XX. En aquest espai 
es van fundar les caves actuals, que a mitjan anys 
seixanta del segle passat es van traslladar a l’exterior. 
Al museu s’exposa tota mena d’objectes relacionats 
amb la cultura del vi, des del segle IV aC fins a principis 

Pl. del Carme, s/n · 17491 Peralada
Tel. (+34)972 538 125 · infomuseo@castilloperalada.com 
www.museucastellperalada.com

Preu: per consultar
Idiomes: català, castellà, francès i anglès

del XX. Cal destacar-ne, en particular, la col·lecció de 
vidres, amb exemplars datats a partir del segle XVI, i les 
enormes bótes cerclades de fusta, amb capacitat per a 
milers de litres, que es construïen als mateixos cellers, 
ja que no passaven per les portes. La visita forma part 
de la general al Museu del Castell.
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Estarriol Bus

B&C Transfers 

Estarriol Bus és una empresa familiar, fundada l’any 
1950 i dedicada des dels seus orígens al transport 
públic de viatgers per carretera. Amb disponibilitat 
de minibusos i autocars de 16,19, 26, 35 i 55 places, 
organitzem viatges discrecionals. Comptem amb 
un minibus vinilat amb imatge de la Ruta del Vi 

Oferim un transport professional i de qualitat. 
Conductors amb una àmplia experiència i coneixedors 
del territori; formats en llengua anglesa, perquè 
l’idioma no sigui un obstacle. Trasllats des de l’aeroport 
i estacions de tren (AVE, TGV, etc.) fins a la Costa Brava, 
Girona… allà on els nostres clients desitgin. També 

Alt Empordà
Tel. (+34) 972 500 403
info@estarriol.com · www.estarriol.com 

Av. Lluís Pericot, 64 · 17003 Girona 
Tel. (+34) 639 774 704
comercial@becetransfers.com · www.becetransfers.com

DO Empordà. Oferim un servei personalitzat per 
a cada client: excursions, visites enoturístiques 
i/o gastronòmiques, activitats esportives, serveis 
d’empreses, trasllats, entre d’altres.

També disposem de vehicles adaptats per a persones 
amb mobilitat reduïda.

oferim rutes turístiques per la zona que prefereixin: 
Empordà, Garrotxa… Els recollirem a l’hotel i gaudiran 
d’un viatge còmode i confortable en vehicles d’alta 
gamma i estàndard, adaptat a les seves preferències i 
necessitats, amb capacitat de fins a 8 passatgers.
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Entitats adherides al Club d’Enogastronomia

Ajuntament d’Espolla
www.espolla.cat

Ajuntament de Blanes
www.visitblanes.net

Ajuntament de Cadaqués
www.visitcadaques.org

Ajuntament de Calonge-Sant Antoni
www.calonge-santantoni.com · www.calonge.cat 

Ajuntament de Cantallops
www.cantallops.cat

Ajuntament de Capmany
www.visitcapmany.cat

Ajuntament de Cassà de la Selva
www.cassa.cat · www.cassadestapa.cat

Ajuntament de Cistella
www.cistella.cat

Ajuntament de Colera
www.colera.cat

Ajuntament de Cruïlles, Monells i St Sadurní de 
l’Heura
www.cmss.cat

Ajuntament de Figueres
www.visitfigueres.cat

Ajuntament de Garriguella
www.garriguella.cat

Ajuntament de La Selva de Mar
www.selvamar.cat

Ajuntament de Llançà
www.visitllanca.cat

Ajuntament de Mollet de Peralada
www.molletperalada.cat

Ajuntament de Palamós
www.visitpalamos.org 

Ajuntament de Pals
www.visitpals.com

Ajuntament de Pau
www.pau.cat

Ajuntament de Peralada
www.visitperalada.cat 

Ajuntament de Rabós d’Empordà
www.rabos.cat

Ajuntament de Roses
www.visit.roses.cat

Ajuntament de Sant Climent Sescebes
www.santcliment.cat 

Ajuntament de Santa Coloma de Farners
www.scf.cat

Ajuntament de Torrent
www.torrent.cat

Ajuntament de Vall-llobrega
www.vall-llobrega.cat

Ajuntament de Vilajuïga
www.vilajuiga.com

Ajuntament de Vilamaniscle
www.vilamaniscle.cat

Associació de Càmpings de Girona
www.campingsgirona.com

Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme
www.udg.edu/catedracalonge

Institut Català del Suro 
www.icsuro.com

Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell  
www.visitpalafrugell.cat · www.ipep.cat

Girona Excel·lent
www.gironaexcellent.cat



Enogastronomia

Consell Comarcal de l’Alt Empordà
www.altemporda.org 
www.empordaturisme.com

Consell Comarcal del Baix Empordà
www.visitemporda.com

Consell Regulador de la DO Empordà
www.doemporda.cat

Entitat gestora del Club d’Enogastronomia:
Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Av. de Sant Francesc, 29, 3r · 17001 Girona
Tel. (+34) 972 208 401
www.costabrava.org
costabrava@costabrava.org
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Cultura

Parlar de cultura a la Costa Brava i al Pirineu de Girona 
vol dir remuntar-se als orígens de la civilització. Si 
comencem la nostra recerca per ordre d’antiguitat, 
descobrirem monuments megalítics a les serres de 
l’Albera i les Gavarres, coves prehistòriques a Serinyà, 
un antic poblat ibèric a Ullastret o elements romànics, 
gòtics, barrocs i modernistes presents en tots els 
recorreguts. Les nostres platges han estat visitades 
i habitades, especialment amb finalitats comercials, 
per grecs, cartaginesos, romans..., que hi van deixar 
la seva empremta i que van edificar poblacions com 
ara Empúries, on avui dia podem seguir els passos 
d’aquells antics visitants. De l’edat mitjana us en 
podem oferir mostres d’arquitectura tan excepcionals 
com ara Sant Pere de Rodes o Ripoll, que encara 
respiren l’aire d’unes vivències mil·lenàries.

Al llarg dels darrers anys ha estat la mirada dels 
artistes, i especialment la del genial Salvador Dalí, 
la que ha obert un nou prisma en la visió del nostre 
entorn cultural i paisatgístic, plasmant-lo en unes 
creacions artístiques impagables. Actualment, el 
Triangle Dalinià —Teatre-Museu Dalí de Figueres, 
Casa-Museu Castell Gala Dalí de Púbol i Casa-Museu 
Salvador Dalí de Portlligat— permet gaudir d’un 
viatge gairebé metafísic per un món de natura 
turmentada i per uns paratges idíl·lics i singulars.

A més dels espais dalinians, a les nostres contrades us 
esperen més de 55 museus, 550 monuments i sales 
d’exposicions reconegudes, com ara l’Espai Carmen 
Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.

De l’edat mitjana us en 
podem oferir mostres 
d’arquitectura tan 
excepcionals com ara 
Sant Pere de Rodes 
o Ripoll, que encara 
respiren l’aire d’unes 
vivències mil·lenàries.
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Natura i turisme actiu

Els territoris gironins, envoltats pels Pirineus i, alhora, 
banyats per la Mediterrània a l’extrem més oriental, 
són l’escenari perfecte per fer activitats a l’aire lliure. 
Aquesta proximitat al mar, a més, confereix a la 
serralada pirinenca un clima suau i un paisatge únic. 
El visitant de seguida se sent atret per la natura, 
de colors canviants segons l’època de l’any, i pel 
gran ventall de propostes esportives i culturals que 
ofereixen els diferents territoris.

Paratges magnífics de mar i de muntanya, on es pot 
viatjar al passat gràcies al llegat de l’art romànic i a les 
tradicions que ens recorden els orígens d’unes terres 
molt riques, però també modernitat en estat pur, per 
gaudir de la natura tot practicant esports d’aventura. 
I tot, en una mateixa destinació, amb moltes cares 
diferents però amb un sol denominador comú: les 
ganes d’aventura. 

Paratges magnífics de 
mar i de muntanya, 
per gaudir de la natura 
tot practicant esports 
d’aventura.
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Mapa
Festivals de música de la Costa Brava i el Pirineu de Girona 
Peralada, Cap Roig, Torroella de Montgrí, Porta Ferrada (Sant Feliu de Guíxols), Sant Pere de Rodes, Schubertíada i Sons del Món

Cales de Begur, Palafrugell i far de Sant Sebastià

La Molina-Masella

Estany de Banyoles

Viles medievals de Pals i Peratallada

Poblat ibèric d’Ullastret

Vall de Camprodon

Vall i santuari de Núria

Vila Vella de Tossa de Mar

Jardins de la Costa Brava (Santa Clotilde, Pinya de Rosa i Marimurtra)

Barri vell de Girona

Ceràmica de la Bisbal

Alta Garrotxa (Oix i Beget)

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Parc Natural de Cap de Creus

Sant Pere de Rodes

Santa Pau

Besalú

Ruïnes d’Empúries

Cadaqués

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

Triangle Dalinià (Museu de Figueres, Portlligat i Púbol)

Romànic
Santa Maria de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Quirze de Colera, Santa Maria de Vilabertran, Sant Miquel de Cruïlles

Gastronomia: «mar i muntanya» (global)
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Llegenda del mapa

Sistema d’ecogestió i d’ecoauditoria EMAS 2018
Begur: Club Nàutic Aiguablava
Blanes: Club Vela Blanes i port de Blanes
Calonge: cala Can Cristos - ses Torretes, platja de Torre Valentina, platja de Sant Antoni, platja des Monestri i passeig 
marítim del municipi
Castelló d’Empúries: platja d’Empuriabrava
El Port de la Selva: Club Nàutic Port de la Selva i port del Port de la Selva
L’Escala: port de l’Escala i Club Nàutic l’Escala
Llançà: Club Nàutic Llançà i port de Llançà
Palafrugell: platges del Port Bo, del Canadell, de Llafranc, de Tamariu i de Calella de Palafrugell
Palamós: platges, cales, Port Esportiu Marina Palamós, port de Palamós, passeig marítim i parcs urbans
Platja d’Aro: Club Nàutic Port d’Aro
Roses: platges de Santa Margarida, del Salatar, del Rastrell, Nova, de la Punta, dels Palangrers, de Canyelles-Bonifaci i de 
l’Almadrava, cales naturals Murtra, Rostella, Calís, Montjoi, Calitjàs, Pelosa, Canadell i Jóncols, port de Roses, port esportiu 
de Roses, port pesquer de Roses i passeig marítim
Sant Feliu de Guíxols: port de Sant Feliu de Guíxols
Torroella de Montgrí-l’Estartit: port de l’Estartit, platja Gran de l’Estartit, Club Nàutic Estartit i passeig marítim de l’Estartit

Certificat “Q” de qualitat turística - ICTE 2018
Calonge: platja de Sant Antoni
Castell-Platja d’Aro: platja Gran de Platja d’Aro i platja de sa Conca
Castelló d’Empúries: platja d’Empuriabrava
Torroella de Montgrí: platja Gran de l’Estartit
Cerdanya: estació d’esquí i de muntanya de La Molina
Garrotxa: Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Ripollès: estació d’esquí Vall de Núria

Platges de màxima qualitat 2018
Guardó atorgat per la Unió Europea que reconeix la qualitat de les aigües i els serveis 
que les platges ofereixen als usuaris.

Port amb bandera blava 

Port de creuers
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