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PÍNDOLES D’EXPERIÈNCIES NOTÍCIES DE L’ÀMBIT DEL TURISME DE L’ANOIA 

La Taula Oberta de Turisme ja és una realitat 
El proper 7 d’octubre a les 18:00 hores al Consell comarcal de l’Anoia es 
constitueix la Taula Oberta de Turisme de l’Anoia, una agrupació voluntària dels 
agents públics i privats del territori per tal de marcar línies d’actuació conjunta 
amb l’objectiu de fer del turisme un dels motors econòmics de la comarca. 
 

En aquest acte es presentarà el protocol d’adhesió a la Taula Oberta de Turisme 
per tal de formalitzar, a través de la seva signatura, la implicació de tots els 
agents en aquest projecte de coordinació territorial en matèria de turisme. 
 
Protocol d'Adhesió a la Taula Oberta de Turisme de l'Anoia 

Es busquen empresaris vinculats al sector turístic a l’Anoia 
Un grup de treball de la Taula Oberta de Turisme de l’Anoia ha confeccionat un 
qüestionari per actualitzar les dades de tots els agents turístics existents a l’Anoia 
i aprofundir sobre els serveis, espais i activitats que realitzen. 
 

Es va realitzar un primer enviament del qüestionari a través de correu electrònic i 
uns 40 agents ja l’han contestat. Aquí adjuntem l’enllaç per tal que la resta 
d’agents del sector la pugueu contestar. Són tres minuts!! 
 
Qüestionari d'Agents Turístics de l'Anoia 

El Turisme accessible 
El dia 30 de setembre a les 10:00h al Consell Comarcal de l’Anoia es presentarà el 
projecte de turisme accessible a la comarca per tal d’obtenir el reconeixement de 
Destinació de Turisme Accessible. L’acte comptarà amb la presencia del Sr. Joan 
Carles Vilalta, director general de Turisme de la Generalitat de Catalunya. 
 

Durant l’acte es presentaran iniciatives empresarials del territori en aquest àmbit, 
com per exemple Camins de Vent, empresa de viatges en globus aerostàtics, amb 
una cistella adaptada per tal de donar accessibilitat a les persones amb mobilitat 
reduïda. 

 
 L’Alta Anoia  ja té nova seu 
El passat 17 de setembre de 2010 es va inaugurar el nou Centre pel 
Desenvolupament Econòmic i Turístic de l’Alta Anoia, situat al  Pg. Josep Mª 
Llobet, crta. 1412 de Prats de Rei. En aquest espai s’hi situa la nova Oficina 
d’informació Turística de l’Alta Anoia així com diferents serveis destinats a les 
empreses del sector. 
Per a més informació: www.altaanoia.info 

L’Anoia al programa Temps d’Aventura de TV3 
En el programa de TV3 “Temps d’Aventura” del passat 23 de setembre de 2010 
es van presentar dos reportatges vinculats a l’Anoia. Per una banda,  la ruta en 
BTT de l’Anoiabiketour que funciona en aparell GPS,  i per l’altra banda, la 
travessa a través del Mar Bàltic per aire protagonitzada per l’equip de vol en 
globus aerostàtic de Globus Kon-tiki.  
 

Temps d'aventura - elsesports.cat 
http://www.tempsdaventura.cat/  

Entre carrers estrets  amb vistes de muntanya,  
Casa del Vall, allotjament rural de   9 places, amb 
l’encant d’abans - brodats, antiguitats, celler...- i les 
comoditats d’ara –habitacions romàntiques, wifi,..., 
important  racó de jocs on els petits xalaran i  pares 
i fills compartireu temps de qualitat. 
 

Us ajudem a preparar la vostra sortida: turisme 
cultural,  actiu,  d’amics (museus, castells, paintball, 
BTT, See The Way, hípica, vols en 
globus,restaurants,botigues bodegues,  natura..) 
 

Vine  a gaudir la tranquil·litat del nostre poble i 
disfruta de boniques i sorprenents excursions   
(coves, fòssils, salts d’aigua,flora i fauna ...). 

 
 

Casa del Vall 

  
C/ del Vall, 4   
08787 Carme 
Contacte:  
Victòria Vilarrúbias      

Tel: 938068347 
www.casadelvall.com 

www.anoiaenviu.cat 
www.altaanoia.info 

I en el proper butlletí les píndoles de: 
 

-  Igualada Comerç UBIC 
- Museu de la Pell d’Igualada i      

Comarcal de l’Anoia 
 

El Restaurant Castell de Rubió es troba situat al nucli 
antic just al costat de l’església fortificada de Santa 
Maria de Rubió i enmig d’un paratge natural 
immens. 
 
Conté dos menjadors separats amb una capacitat de 
50 i 120 persones adequats segons les necessitats 
dels clients. 
De la seva carta en destaquen els productes típics 
de muntanya i les especialitats en carns de  
primera qualitat. 
 
Hi ha la possibilitat de realitzar reunions familiars, 
celebracions i jornades d’empresa. 
 

Butlletí electrònic de Turisme Anoia  núm. 1 

http://www.castellderubio.com/
www.anoiaenviu.cat
www.altaanoia.info
../protocol/PROTOCOL%20GENERAL%20DE%20LA%20TAULA%20OBERTA%20DE%20TURISME%20DE%20L.pdf
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDJ4M0NBRlNjZXpkVFZOWU84MWs3aEE6MQ
http://www.altaanoia.info/cat/Espai-Consorci/(offset)/3
http://www.elsesports.cat/tda
http://www.casadelvall.com/
www.anoiaenviu.cat
www.altaanoia.info


 
 

Avís legal 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la 
societat de la informació i de comerç electrònic,la Taula Oberta de Turisme de l’Anoia garanteix la confidencialitat i la seguretat en el tractament de les dades de 
caràcter personal (nom, cognom i adreça de correu electrònic), necessàries per poder formalitzar i enviar el butlletí informatiu de la Taula. Podeu exercir els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a la bústia participacio@anoia.cat o per mitjà d’un escrit adreçat  
Consell comarcal de l’Anoia – Pl. Sant Miquel, 5  08700 IGUALADA gestor del butlletí de la Taula oberta de Turisme de l’Anoia. 

Curs de Responsabilitat Social Corporativa en les empreses de turisme 
 
El proper dia 6 d’octubre de 2010 la Diputació de Barcelona conjuntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona organitzen el 
“Curs de Responsabilitat Social Corporativa en les empreses de turisme” de 9 a 13 hores al Centre pel Desenvolupament Econòmic i 
Turístic de l’Alta Anoia (Pg. Josep Mª Llobet, crta. 1412 de Els Prats de Rei). 
 
El curs és gratuït i cal formalitzar la inscripció a través del telèfon 902 448 448. 

 
 


